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IV.

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

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnökének 4/2014. (VI. 26.) MEKH rendelete
a földgáz rendszerhasználati díjakról, a rendszerüzemeltető által nyújtott szolgáltatás minőségének
a rendszerhasználati díjakon keresztül történő ösztönzésének szabályairól, a nyújtott szolgáltatás
minőségétől függően alkalmazható rendszerhasználati díjakról, valamint a rendszerhasználati díjak
alkalmazásának feltételeiről szóló 1/2013. (VII. 11.) MEKH rendelet módosításáról szóló
6/2013. (XII. 16.) MEKH rendelet módosításáról
A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133/A. § 1. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Energetikai
és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény 12. § b) pontjában, illetve a földgázellátásról szóló 2008. évi
XL. törvény 127. § gy) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
1. §		
A földgáz rendszerhasználati díjakról, a rendszerüzemeltető által nyújtott szolgáltatás minőségének
a rendszerhasználati díjakon keresztül történő ösztönzésének szabályairól, a nyújtott szolgáltatás minőségétől
függően alkalmazható rendszerhasználati díjakról, valamint a rendszerhasználati díjak alkalmazásának feltételeiről
szóló 1/2013. (VII. 11.) MEKH rendelet módosításáról szóló 6/2013. (XII. 16.) MEKH rendelet (a továbbiakban: R.)
23. § (2) bekezdése és 2. melléklete nem lép hatályba.
2. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti az R. 27. § (2) bekezdése.
		

Dr. Dorkota Lajos s. k.,

		

elnök
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IX. Határozatok Tára

Az Országgyűlés 28/2014. (VI. 26.) OGY határozata
az Országgyűlés tisztségviselőinek megválasztásáról szóló 11/2014. (V. 6.) OGY határozat módosításáról*
1. Az Országgyűlés tisztségviselőinek megválasztásáról szóló 11/2014. (V. 6.) OGY határozat a következők szerint
módosul:
Az Országgyűlés
Pogácsás Tibor (Fidesz) korábban megüresedett jegyzői helyére
Gelencsér Attilát (Fidesz)
az Országgyűlés jegyzőjévé megválasztja.
2. Ez a határozat az elfogadásakor lép hatályba.
Kövér László s. k.,
az Országgyűlés elnöke

Mirkóczki Ádám s. k.,

Móring József Attila s. k.,

az Országgyűlés jegyzője

az Országgyűlés jegyzője

Az Országgyűlés 29/2014. (VI. 26.) OGY határozata
az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló
13/2014. (V. 6.) OGY határozat módosításáról**
1. Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 13/2014.
(V. 6.) OGY határozat (a továbbiakban: OGY határozat) 1. pontja a következők szerint módosul:
Az Országgyűlés
a Nemzeti összetartozás bizottságba
Potápi Árpád János (Fidesz) korábban megüresedett elnöki helyére
Pánczél Károlyt (Fidesz),
a bizottság elnökévé,
a Gazdasági bizottságba
dr. Seszták Miklós (KDNP) korábban megüresedett alelnöki helyére
dr. Mengyi Rolandot (Fidesz),
L. Simon László (Fidesz) korábban megüresedett alelnöki helyére
dr. Völner Pált (Fidesz),
az Igazságügyi bizottságba
Czunyiné dr. Bertalan Judit (Fidesz) korábban megüresedett alelnöki helyére
dr. Vitányi Istvánt (Fidesz),
dr. Kovács Zoltán (Fidesz) korábban megüresedett alelnöki helyére
Budai Gyulát (Fidesz),

* A határozatot az Országgyűlés a 2014. június 23-i ülésnapján fogadta el.
** A határozatot az Országgyűlés a 2014. június 23-i ülésnapján fogadta el.
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a Mezőgazdasági bizottságba
dr. Nagy István (Fidesz) korábban megüresedett alelnöki helyére
Farkas Sándort (Fidesz)
a Nemzeti összetartozás bizottságba
Bóna Zoltán (Fidesz) helyett
Szászfalvi Lászlót (KDNP),
a bizottság alelnökévé,
a Fenntartható fejlődés bizottságába
dr. Aradszki András (KDNP) korábban megüresedett tagsági helyére
Bartos Mónikát (Fidesz),
a Gazdasági bizottságba
Vantara Gyula (Fidesz) helyett
dr. Galambos Dénest (Fidesz),
az Igazságügyi bizottságba
Budai Gyula (Fidesz) helyett
dr. Vas Imrét (Fidesz),
a Költségvetési bizottságba
Pogácsás Tibor (Fidesz) korábban megüresedett tagsági helyére
dr. Kerényi Jánost (Fidesz),
a Kulturális bizottságba
dr. Hoppál Péter (Fidesz) korábban megüresedett tagsági helyére
Halász Jánost (Fidesz),
a Külügyi bizottságba
Zsigó Róbert (Fidesz) korábban megüresedett tagsági helyére
dr. Tilki Attilát (Fidesz),
a Mezőgazdasági bizottságba
Farkas Sándor (Fidesz) helyett
Vantara Gyulát (Fidesz),
a Nemzeti összetartozás bizottságába
Pánczél Károly (Fidesz) helyett
Dunai Mónikát (Fidesz),
Szászfalvi László (KDNP) helyett
Bóna Zoltánt (Fidesz)
a bizottság tagjává megválasztja.
2. Az OGY határozat 1. pontja a következők szerint módosul:
Az Országgyűlés
a Népjóléti bizottságba
dr. Zombor Gábor (Fidesz) helyett
dr. Selmeczi Gabriellát (Fidesz)
a bizottság elnökévé,
a Népjóléti bizottságba
dr. Selmeczi Gabriella (Fidesz) helyett
dr. Bene Ildikót (Fidesz),
a bizottság alelnökévé,
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a Népjóléti bizottságba
dr. Bene Ildikó (Fidesz) helyett
Kucsák Lászlót (Fidesz)
a bizottság tagjává megválasztja.
3. Az OGY határozat 1. pontja a következők szerint módosul:
Az Országgyűlés
a Költségvetési bizottságba
Tasó László (Fidesz) helyett
Szabolcs Attilát (Fidesz)
a bizottság tagjává megválasztja.
4. Az OGY határozat 2. pontja a következők szerint módosul:
Az Országgyűlés
a Törvényalkotási bizottságba
Czunyiné dr. Bertalan Judit (Fidesz) korábban megüresedett tagsági helyére
Bóna Zoltánt (Fidesz)
a bizottság tagjává megválasztja.
5. Ez a határozat – a 6. és 7. pontokban foglalt kivétellel – az elfogadásakor lép hatályba.
6. A határozat 2. pontja 2014. június 24-én lép hatályba.
7. A határozat 3. pontja 2014. július 1-jén lép hatályba.
Kövér László s. k.,
az Országgyűlés elnöke

Mirkóczki Ádám s. k.,

Móring József Attila s. k.,

az Országgyűlés jegyzője

az Országgyűlés jegyzője

A Kormány 1350/2014. (VI. 26.) Korm. határozata
a Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a Magyar Köztársaság Kormánya
és a Szlovák Köztársaság Kormánya közötti, személyeknek a közös államhatáron történő visszafogadásáról
szóló, Budapesten, 2002. szeptember 12. napján aláírt Egyezmény módosításáról és kiegészítéséről szóló
Egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
A Kormány
1. egyetért a Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a Magyar Köztársaság Kormánya
és a Szlovák Köztársaság Kormánya közötti, személyeknek a közös államhatáron történő visszafogadásáról szóló,
Budapesten, 2002. szeptember 12. napján aláírt Egyezmény módosításáról és kiegészítéséről szóló Egyezmény
(a továbbiakban: Módosító Egyezmény) bemutatott szövegével;
2. felhatalmazza a belügyminisztert vagy az általa kijelölt személyt a Módosító Egyezmény bemutatott szövegének
– a megerősítés fenntartásával történő – végleges megállapítására;
3. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy a Módosító Egyezmény szövege végleges megállapításához
szükséges meghatalmazási okiratot adja ki;
4. elfogadja a Módosító Egyezmény kihirdetéséről szóló törvénytervezetet, és elrendeli a Módosító Egyezmény
szövegének végleges megállapítását követően annak az Országgyűléshez történő benyújtását. A törvényjavaslat
előadójának a Kormány a belügyminisztert jelöli ki.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 1351/2014. (VI. 26.) Korm. határozata
a Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a két ország közös államhatárán,
Abaújvár és Kechnec (Kenyhec) települések közötti közúti Hernád-híd és a csatlakozó utak megépítéséről
szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
A Kormány
1. egyetért a Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a két ország közös államhatárán,
Abaújvár és Kechnec (Kenyhec) települések közötti közúti Hernád-híd és a csatlakozó utak megépítéséről szóló
Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) bemutatott szövegével;
2. felhatalmazza a közlekedésért felelős minisztert vagy az általa kijelölt személyt a Megállapodás bemutatott
szövegének – a megerősítés fenntartásával történő – végleges megállapítására;
3. felhívja a külpolitikáért felelős minisztert, 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 közlekedésért felelős minisztert jelöli ki.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1352/2014. (VI. 26.) Korm. határozata
a regionális operatív programok 2011–2013. évekre szóló akciótervei egyes prioritásainak módosításáról
és a Közép-Magyarországi Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 1. prioritásán
többletkötelezettség vállalásáról
A Kormány
1. megállapítja
a)
a Dél-Alföldi Operatív Program (a továbbiakban: DAOP) 2011–2013. évekre szóló akciótervének 1. és
5. prioritását az 1. és a 2. melléklet szerint,
b)
a Dél-Dunántúli Operatív Program (a továbbiakban: DDOP) 2011–2013. évekre szóló akciótervének 1. és
4. prioritását a 3. és a 4. melléklet szerint,
c)
az Észak-Alföldi Operatív Program (a továbbiakban: ÉAOP) 2011–2013. évekre szóló akciótervének 1. és
5. prioritását az 5. és a 6. melléklet szerint,
d)
a Közép-Dunántúli Operatív Program (a továbbiakban: KDOP) 2011–2013. évekre szóló akciótervének 1., 4. és
5. prioritását a 7., a 8. és a 9. melléklet szerint, valamint
e)
a Közép-Magyarországi Operatív Program (a továbbiakban: KMOP) 2011–2013. évekre szóló akciótervének
1. prioritását a 10. melléklet szerint;
2. egyetért azzal, hogy
a)
a DAOP 2011–2013. évekre szóló akciótervének 5. prioritásán 970,0 millió forint zárolásra kerüljön annak
érdekében, hogy a DAOP 1. prioritásának kötelezettségvállalási állománya ezzel az összeggel megemelhető
legyen,
b)
a DDOP 2011–2013. évekre szóló akciótervének 4. prioritásán 2430,4 millió forint zárolásra kerüljön annak
érdekében, hogy a DDOP 1. prioritásának kötelezettségvállalási állománya ezzel az összeggel megemelhető
legyen,
c)
az ÉAOP 2011–2013. évekre szóló akciótervének 1. prioritásán 444,9 millió forint zárolásra kerüljön annak
érdekében, hogy az ÉAOP 5. prioritásának kötelezettségvállalási állománya ezzel az összeggel megemelhető
legyen,
d)
a KDOP 2011–2013. évekre szóló akciótervének 5. prioritásán 1680,0 millió forint zárolásra kerüljön annak
érdekében, hogy a KDOP 1. prioritásának kötelezettségvállalási állománya ezzel az összeggel megemelhető
legyen;

10504
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3. jóváhagyja a Közép-Magyarországi Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 1. prioritása keretének
1205,7 millió forinttal történő növelését azzal, hogy a keret a meghatározható maximális uniós társfinanszírozási
aránynak megfelelően, a rendelkezésre álló uniós források összegéig elszámolásra kerül;
4. egyetért azzal, hogy a 3. 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. §-a szerinti többlet-kötelezettségvállalás
a jövőben csak a 3. pontban foglaltak figyelembevételével legyen vállalható;
5. egyetért azzal, hogy a 3. pontban megjelölt prioritás esetében – a prioritás eddigi többletkötelezettség-vállalásaira
tekintettel – a későbbiekben felszabaduló források terhére új projektek támogatása céljából újabb kötelezettséget
ne lehessen vállalni;
6. visszavonja
a)
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 1. mellékletének az 1. és a 4. prioritásra, 3. mellékletének az 5. prioritásra vonatkozó részét,
valamint 5. mellékletét,
b)
a DAOP-5.2.1/D-2008-0002 azonosító számú („Komplex belvízrendezési program megvalósítása
a belterületen és a csatlakozó társulati csatornán I. ütem” című) kiemelt projekt támogatásának növeléséről
és a Dél-Alföldi Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 5. prioritásának módosításáról szóló
1018/2014. (I. 20.) Korm. határozat 2. pontjának „megállapítja a DAOP 2011–2013. évekre szóló akciótervének
5. prioritását az 1. melléklet szerint,” szövegrészét és 1. mellékletét, valamint
c)
a regionális operatív programok 2011–2013. évekre szóló akciótervei egyes prioritásainak módosításáról
szóló 1185/2014. (III. 27.) Korm. határozat 1. pontjának a), c) és f )–h) alpontját, valamint 1., 3. és
6–8. mellékletét.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

I. Prioritás bemutatása: 1. Prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés

Dél-Alföldi Operatív Program
Akcióterv 2011–2013

1. Prioritás tartalma
Prioritás rövid tartalma
A prioritás támogatást nyújt az üzleti környezet fejlesztéséhez, ipari parkok, ipari területek, inkubátorházak, telephelyek
létrehozásához, fejlesztéséhez.
Támogatásra kerül a vállalkozások által igénybe vett tanácsadás, az újonnan létrejött, és a már működő klaszterek,
együttműködések.
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2. A prioritás ütemezése – kiírások kerete
+1.
2011

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

18,1100
5,8309
ESZA tervezett aránya a prioritás keretéből:

Összesen
30,0337
max. 10%

6,0928

3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)
Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
2007–2010
2011
2012
2013
2014–2015
19,6742

0,0000

17,3100

11,1653

1,3299

Összesen
49,4794

10505

10506

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

Konstrukció kódja

Konstrukció neve

Pályázatok, kiemelt
projektek meghirdethető
kerete
(Mrd Ft)
2011

1.1.1.

Üzleti infrastruktúra
regionálisan
18,1100
kiegyensúlyozott
fejlesztése

5,3580

A konstrukció
szakmai tartalmáért
felelős miniszter

2013
Ipari park címmel rendelkező ipari parkok
fejlesztése.
Inkubátorházak – szolgáltatás-fejlesztéssel
egybekötött – építése, bővítése és
fejlesztése.
Barnamezős területek fejlesztése.
6,0928
Munkahelyteremtéssel egybekötött
telephelyfejlesztés támogatása.
Széchenyi Tőkealap Kezelő működtetése
a helyi foglalkoztatás szempontjából
jelentős, de forráshiánnyal küzdő
vállalkozások fejlesztésére.

nemzetgazdasági
miniszter

A konstrukció 2011–2013-ban nem indul

nemzetgazdasági
miniszter

A konstrukció 2011–2013-ban nem indul

nemzetgazdasági
miniszter

0,0000

0,4729

18,11

5,83

A régió komparatív előnyein alapuló,
0,0000 innováció orientált támogatási
konstrukciók pilot típusú lebonyolítása.
6,09

nemzetgazdasági
miniszter
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Vállalkozások
fejlesztése
tanácsadással
Klaszter
menedzsment
szervezetek
1.2.1.
létrehozása,
megerősítése, közös
eszközbeszerzései
és beruházásai
Régió innovációs
1.3.1.
potenciáljának a
fejlesztése
1. Prioritás összesen
1.1.2.

2012

Konstrukció célja

A konstrukció
szakmai
tartalma
tekintetében
feladatkörrel
rendelkező
további
miniszter

I. Prioritás bemutatása: 5. prioritás: Térségfejlesztési akciók

Dél-Alföldi Operatív Program
Akcióterv 2011–2013

1. Prioritás tartalma
Prioritás rövid tartalma
Az első intézkedés a régió városainak, valamint népesebb községeinek infrastrukturális fejlesztése. A tervezett támogatások feladata a
települések fizikai megújítása mellett a „soft” elemeket is alkalmazó, a lehetőségek szerint minél integráltabb fejlesztések
megvalósítása és indukálása.
A második intézkedés a környezeti szempontú településfejlesztés, ezen belül a települések csapadék és belvízelvezetésének hatékony
megoldása, illetve a korszerűtlen települési hulladéklerakók rekultivációja.
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2. A prioritás ütemezése – kiírások kerete
5.
2011

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

4,4060

3,4543

10,5104

2,6501

ESZA tervezett aránya a prioritás keretéből:

Összesen

max. 10%

3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)

2007–2010

2011

44,3400

0,0000

Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
2012
2013
2014–2015
6,0900

2,6100

1,8656

Összesen
54,9056

10507

10508

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

Konstrukció kódja

Konstrukció neve

Pályázatok, kiemelt projektek
meghirdethető kerete
(Mrd Ft)
2011

2012

2013

Integrált szociális
városrehabilitáció

0,0000

0,9490

0,0007

5.1.2.

Város- és városrész
megújítási akciók

0,0000

0,0000

2,2200

5.1.3.

A régiós civil
szervezetek
infrastrukturális
feltételeinek
fejlesztése

0,5330

0,0856

0,0000

5.2.1.

Környezeti értékeink
védelme
környezetbiztonság

3,8730

2,4197

0,4294

4,4060

3,4543

2,6501

5. prioritás összesen
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5.1.1.

A konstrukció
szakmai
tartalma
A konstrukció szakmai
tekintetében
Konstrukció célja
tartalmáért felelős
feladatkörrel
miniszter
rendelkező
további
miniszter
A lakóterületek által érintett
emberi
Miniszterelnökséget
akcióterületek fizikai megújítása és a
erőforrások
vezető miniszter
társadalmi kohézió együttes erősítése.
minisztere
emberi
Város-, és városrészmegújítási
Miniszterelnökséget
erőforrások
akciók.
vezető miniszter
minisztere
A konstrukció alapvető célja, hogy a
valós, közcélú, illetve a régió
fejlődése szempontjából kiemelkedő
fontosságú, eddigi tevékenységükkel
már alapvető közcélú feladataikat
emberi erőforrások
bizonyítottan és tartósan ellátó nonminisztere
profit szervezetek, a tevékenységük
megfelelő szintű ellátásához
elengedhetetlenül szükséges
infrastruktúrával rendelkezzenek.
A konstrukció célja a csapadék-,
valamint belvíz okozta károk
mérséklése, a helyi és térségi
jelentőségű vízvédelmi rendszerek
belügyminiszter
fejlesztésével, valamint a 2000
lakosegyenérték (LE) alatti
kistelepülések szennyvízkezelésének
megoldása, és a partfalvédelem.

Dél-Dunántúli Operatív Program
Akcióterv 2011–2013
I. Prioritás bemutatása: 1. prioritás: Városi térségek fejlesztésére alapozott versenyképes gazdaság megteremtése
1. Prioritás tartalma
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Prioritás rövid tartalma
A prioritás támogatást nyújt az üzleti környezet fejlesztéséhez, ipari parkok, ipari területek, inkubátorházak,
telephelyek létrehozásához, fejlesztéséhez. Támogatásra kerül a vállalkozások által igénybe vett tanácsadás, az
újonnan létrejött, és a már működő klaszterek, együttműködések, kísérleti akciók.
1.

2. A prioritás ütemezése – kiírások kerete
Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
2011
2012
2013
Összesen
6,4200
2,1000
4,2496
12,7696
Tervezett ESZA arány:
max. 10%
3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)
Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
2007–2010
2011
2012
2013
2014–2015
14,2588

1,0900

5,5000

6,1796

1,9985

Összesen
29,0269

10509

10510

II. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (2011–2013)
Pályázatok, kiemelt
projektek meghirdethető
Konstrukció
Konstrukció
kerete
kódja
neve
(Mrd Ft)
2011
2012
2013

Üzleti
infrastruktúra
fejlesztése

6,4200

2,1000

4,2496

1.1.2.

Vállalati
tanácsadás

0,0000

0,0000

0,0000

1.1.3

Vállalati
együttműködések
és klaszterek
támogatása

0,0000

0,0000

0,0000

6,4200

2,1000

4,2496

1. Prioritás összesen

Ipari park címmel rendelkező ipari
parkok fejlesztése.
Inkubátorházak – szolgáltatásfejlesztéssel egybekötött – építése,
bővítése és fejlesztése.
Barnamezős területek fejlesztése.
Munkahelyteremtéssel egybekötött
telephelyfejlesztés támogatása.
Széchenyi Tőkealap Kezelő
működtetése a helyi foglalkoztatás
szempontjából jelentős, de
forráshiánnyal küzdő vállalkozások
fejlesztésére.
A vállalkozás fejlesztését szolgáló
alap- és emeltszintű tanácsadás
igénybevételének támogatása
KKV-k számára.
A vállalkozások más
vállalkozásokkal, valamint oktatási
intézményekkel, K+F
intézményekkel és egyéb helyi
gazdasági szereplőkkel klaszter
formában megvalósuló
együttműködéseinek fejlesztése,
illetve létrejöttének előmozdítása,
szem előtt tartva a versenyképesség
növelését és az innováció orientált
fejlesztések elősegítését.

nemzetgazdasági miniszter

nemzetgazdasági miniszter

nemzetgazdasági miniszter
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1.1.1.

Konstrukció célja

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

I. Prioritás bemutatása: 4. prioritás: Integrált városfejlesztési akciók támogatása
1. Prioritás tartalma
Prioritás rövid tartalma
A prioritás a régió városhálózatának erősítését a városok üzleti és szolgáltatási funkcióinak
erősítésével, a leértékelődő városi területek és főképp romák által lakott telepek fenntartható
társadalmi, környezeti megújulásának elősegítésével, közösségi és szociális funkciók
megjelenésének támogatásával kívánja elérni. Pécs 2010 Európa Kulturális Fővárosa
programhoz kapcsolódó kulturális alapú városfejlesztési és rehabilitációs projektek
megvalósításával kívánja erősíteni fejlesztési pólus szerepét.

4.

Dél-Dunántúli Operatív Program
Akcióterv 2011–2013
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2. A prioritás ütemezése – kiírások kerete
Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
2011
2012
2013
Összesen
0,0000
0,1142
Tervezett ESZA arány:

1,5960

1,7102
max. 10%

3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)

2007–2010
52,8965

Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
2011
2012
2013
2014–2015
0,0000

0,0000

1,5870

0,0223

Összesen
54,5058

10511

10512

II. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (2011-2013)
Pályázatok, kiemelt
projektek meghirdethető
Konstrukció
kerete
Konstrukció neve
kódja
(Mrd Ft)
2011
2012
2013
4.1.1.

Városfejlesztési akciók
támogatása

0,0000

0,1142

0,0000

4.1.2.

Leromlott városi területek
közösségi célú integrált
rehabilitációja

0,0000

0,0000

1,5960

4.1.3.

Pécs 2010 Európa
Kulturális Fővárosa
program kiemelt
projektjeinek
megvalósítása

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,1142

1,5960

4. Prioritás összesen

Konstrukció célja
Funkcióbővítő típusú integrált
városrehabilitációs projektek
megvalósítása.
Szociális célú
városrehabilitációs projektek
megvalósítása.
A leértékelődő városi területek
fenntartható társadalmi,
környezeti megújulásának
elősegítése, közösségi és
szociális funkciók
megjelenésének támogatásával.

A konstrukció
szakmai tartalmáért
felelős miniszter

A konstrukció szakmai
tartalma tekintetében
feladatkörrel rendelkező
további miniszter

Miniszterelnökséget
vezető miniszter

emberi erőforrások
minisztere

Miniszterelnökséget
vezető miniszter

emberi erőforrások
minisztere

Miniszterelnökséget
vezető miniszter

emberi erőforrások
minisztere
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I. Prioritás bemutatása: 1. prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés

Észak-Alföldi Operatív Program
Akcióterv 2011–2013

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

1.
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2. A prioritás ütemezése – kiírások kerete
Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
2011
2012
2013
Összesen
8,8900
22,7983
0,5520
32,2403
ESZA tervezett arány a prioritás keretéből:
max.10%
3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)
Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
2007–2010
18,4544

2011
5,3820

2012
12,5580

2013
14,2592

2014–2015
0,0000

Összesen
50,6536

10513

10514

II. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (2011–2013)
Pályázatok, kiemelt
projektek meghirdethető
Konstrukció
kerete
Konstrukció neve
kódja
(Mrd Ft)
2011

1.1.1.

1.1.2.

1.1.3.
1.1.4.

A régió
vállalkozásai üzleti
hátterének
fejlesztése

Vállalati
együttműködések
és klaszterek
támogatása
A régió innovációs
potenciáljának
fejlesztése
Vállalati
Tanácsadás

1. Prioritás összesen

8,8900

2012

22,3416

Konstrukció célja

2013
Ipari park címmel rendelkező ipari parkok fejlesztése.
Inkubátorházak – szolgáltatás-fejlesztéssel
egybekötött – építése, bővítése és fejlesztése.
Barnamezős területek fejlesztése.
0,5520 Munkahelyteremtéssel egybekötött
telephelyfejlesztés támogatása.
Széchenyi Tőkealap Kezelő működtetése a helyi
foglalkoztatás szempontjából jelentős, de
forráshiánnyal küzdő vállalkozások fejlesztésére.
A konstrukció 2011–13-ban nem indul.

0,0000

0,4567

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

8,89

22,80

0,55

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

A konstrukció
szakmai
tartalmáért
felelős miniszter

A konstrukció
szakmai tartalma
tekintetében
feladatkörrel
rendelkező
további miniszter

nemzetgazdasági
miniszter

nemzetgazdasági
miniszter
nemzetgazdasági
miniszter
nemzetgazdasági
miniszter
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I. Prioritás bemutatása: 5. prioritás: Város- és térségfejlesztés

Észak-Alföldi Operatív Program
Akcióterv 2011–2013

1. Prioritás tartalma
Prioritás rövid tartalma
A prioritás támogatja a leszakadó településrészek, városközpontok integrált fejlesztését, megvalósítását. A prioritáson belül
támogatható a 2000 lakosegyenérték (LE) alatti települések szennyvízkezelése, hulladéklerakók rekultivációja, bel- és külterületi belvíz
és csapadékvíz elleni védelem. Támogathatóak civil szervezetek működését szolgáló infrastrukturális fejlesztések.

5.
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2. A prioritás ütemezése – kiírások kerete
Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
2011
2012
2013
Összesen
7,8313
26,6078
0,4791
34,9182
ESZA tervezett arány a prioritás keretéből:

max. 10 %

3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)
Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
2007–2010
53,9856

2011
0,0000

2012
12,5180

2013
22,4002

2014–2015
1,0214

Összesen
89,9252

10515

10516

II. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (2011–2013)
Pályázatok, kiemelt
projektek meghirdethető
Konstrukció
kerete
Konstrukció neve
kódja
(Mrd Ft)
2011
2012
2013

5.1.1.

Város- és
településfejlesztési
akciók

0,0000

13,9761

0,4791

Környezeti értékek
védelme,
környezetbiztonság

7,0000

12,6317

0,0000

5.1.3.

A régiós civil
szervezetek
infrastrukturális
feltételeinek
fejlesztése

0,8313

0,0000

0,0000

7,8313

26,6078

0,4791

5. Prioritás összesen

A lakóterületek által érintett
akcióterületek fizikai megújítása és a
társadalmi kohézió együttes erősítése. A
leértékelődő városi területek fenntartható
társadalmi, környezeti megújulásának
elősegítése, közösségi és szociális
funkciók megjelenésének támogatásával.
2000 lakosegyenérték (LE) alatti
települések szennyvízkezelése.
Települések korszerűtlen
hulladéklerakóinak rekultivációja.
Belvízvédelemhez kapcsolódó térségi
vízrendezés.
Belterületi bel- és csapadékvíz-védelmi
fejlesztések.
Belterületi bel- és csapadékvíz-védelmi
fejlesztések a Vásárhelyi Terv
Továbbfejlesztése (VTT) által érintett
településeken.
A konstrukció célja, hogy a régió
fejlődése szempontjából kiemelkedő
fontosságú tevékenységet ellátó non-profit
szervezetek tevékenységük megfelelő
színvonalú ellátásához szükséges
infrastrukturális fejlesztéseit támogassa.

A konstrukció szakmai
tartalma tekintetében
feladatkörrel
rendelkező további
miniszter

Miniszterelnökséget
vezető miniszter

emberi erőforrások
minisztere

belügyminiszter

emberi erőforrások
minisztere
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5.1.2.

Konstrukció célja

A konstrukció szakmai
tartalmáért felelős
miniszter

I. Prioritás bemutatása: 1. prioritás: Gazdaságfejlesztés

Közép-Dunántúli Operatív Program
Akcióterv 2011–2013

1. Prioritás tartalma
Prioritás rövid tartalma
A prioritás támogatást nyújt az üzleti környezet fejlesztéséhez, ipari parkok, ipari területek, inkubátorházak, telephelyek
létrehozásához, fejlesztéséhez. Támogatásra kerül a vállalkozások által igénybe vett tanácsadás; az újonnan létrejött és a
már működő klaszterek, együttműködések. Az innováció terjedése, fejlesztése érdekében innováció menedzsment
szolgáltatások nyújtására igényelhető támogatás.
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7. melléklet az 1352/2014. (VI. 26.) Korm. határozathoz

2. A prioritás ütemezése – kiírások kerete
1.
2011

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

8,5100
3,3580
Tervezett ESZA arány (%):

Összesen
16,1497

4,2817
max. 10%

3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)
Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
2007–2010
2011
2012
2013
2014–2015
11,0960
0,0000
6,6000
9,5497
3,4602

Összesen
30,7059

10517

10518

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

Konstrukció
kódja

Konstrukció neve

Pályázatok, kiemelt
projektek meghirdethető
kerete
(Mrd Ft)
2011

2012

2013

8,5100

3,3580

4,2817

1.2.1.

Klaszterek
létrejöttének és
fejlődésének
ösztönzése

0,0000

0,0000

0,0000

1.3.1.

Technológia-transzfer
és helyi
kezdeményezések
támogatása

1.4.1.

Vállalkozói tanácsadás
0,0000
támogatása

Ipari park címmel rendelkező ipari parkok
fejlesztése.
Inkubátorházak – szolgáltatás-fejlesztéssel
egybekötött – építése, bővítése és fejlesztése.
Barnamezős területek fejlesztése.
Munkahelyteremtéssel egybekötött
telephelyfejlesztés támogatása.
Széchenyi Tőkealap Kezelő működtetése a helyi
foglalkoztatás szempontjából jelentős, de
forráshiánnyal küzdő vállalkozások fejlesztésére.
A vállalkozások más vállalkozásokkal, valamint
oktatási intézményekkel, K+F intézményekkel és
egyéb helyi gazdasági szereplőkkel klaszter
formában megvalósuló együttműködéseinek
fejlesztése, illetve létrejöttének előmozdítása,
szem előtt tartva a versenyképesség növelését és
az innováció orientált fejlesztések elősegítését.

A konstrukció 2011–2013-ban nem indul.

8,5100

0,0000

0,0000

3,3580

4,2817

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

nemzetgazdasági
miniszter

nemzetgazdasági
miniszter

nemzetgazdasági
miniszter
nemzetgazdasági
miniszter

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2014. évi 86. szám

1.1.1.

Regionálisan
kiegyensúlyozott,
vonzó telephelyi,
iparterületi
infrastruktúra
kialakítása

1. Prioritás összesen

Konstrukció célja

A konstrukció
szakmai
tartalmáért
felelős miniszter

A konstrukció
szakmai
tartalma
tekintetében
feladatkörrel
rendelkező
további
miniszter

I. Prioritás bemutatása: 4. prioritás: Közlekedés- és környezetfejlesztés

Közép-Dunántúli Operatív Program
Akcióterv 2011–2013

1. Prioritás tartalma
Prioritás rövid tartalma
A prioritás különböző infrastrukturális elemek fejlesztésének együttes kezelésével a régió társadalmi és gazdasági
kohézióját, környezeti fenntarthatóságát szolgálja, a megközelíthetőség javításával mind az egyéni, mind a közösségi
közlekedés terén; a lakossági eredetű környezeti terhelés csökkentésével; a sürgős beavatkozást igénylő magaspartfalak
stabilizációjával, a bel- és csapadékvízzel való gazdálkodás fejlesztésével, belterületeken a bel- és csapadékvizek okozta
károk csökkentésével.
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8. melléklet az 1352/2014. (VI. 26.) Korm. határozathoz

2. A prioritás ütemezése – kiírások kerete
4.
2011

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

20,8690
6,7445
Tervezett ESZA arány (%):

Összesen
27,8512
max. 10%

0,2377

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

2011

2012

2013

2014–2015

Összesen

23,8681

4,5693

10,7404

14,4050

1,7972

55,3800

10519

10520

II. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (2011–2013)
Pályázatok, kiemelt
projektek meghirdethető
kerete
Konstrukció
(Mrd Ft)
Konstrukció neve
kódja
2011

2012

2013

1,3800

4,5052

0,2377

4.2.1.

Kül- és belterületi
utak fejlesztése

18,4890 1,2768

0,0000

4.2.2.

Kerékpárforgalmi
hálózat fejlesztése

1,0000

0,0000

A konstrukción belül kialakított komponensek célja a
2000 lakosegyenérték (LE) alatti kistelepülések
szennyvízelvezetésének és –kezelésének fejlesztése, a
balatoni és Duna menti omlás- és csúszásveszélyes
partfalak állékonyságának biztosítása, a helyi és térségi
jelentőségű vízvédelmi rendszerek rekonstrukciója,
valamint a környezetvédelemmel foglalkozó civil
szervezetek és az önkormányzatok összehangolt
fenntarthatósággal kapcsolatos fejlesztéseinek támogatása.
A támogatás célja a 4 és 5 számjegyű, településeket
összekötő, országos mellékúthálózat minőségének a
fejlesztésén keresztül a kistelepüléseken élők és a
hátrányos helyzetű társadalmi csoportok
közszolgáltatásokhoz való hozzáférésének a javítása,
valamint a közlekedés okozta környezeti károk
csökkentése.
A konstrukció célja továbbá önkormányzati tulajdonú és
kezelésű belterületi útszakaszok, belső tehermentesítő utak
építése, fejlesztése, közlekedésbiztonsági célú átépítése,
meglévő kiszolgáló utak gyűjtőúttá fejlesztése a
közszolgáltatások könnyebb és gyorsabb elérése, valamint
a központi lakott területek tehermentesítése érdekében.
A konstrukció célja olyan komplex projektek támogatása,
amelyek eredményeként egy teljes település vagy egy
szerves, funkcionális egységnek tekinthető településrész,
illetve kettő vagy több település közötti távolság válik
biztonságosan, kényelmesen, közvetlenül elérhetővé és
kerékpározhatóvá.

belügyminiszter

4.1.1/F emberi
erőforrások
minisztere

nemzeti
fejlesztési
miniszter

nemzeti
fejlesztési
miniszter
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4.1.1.

Környezeti értékek
védelme,
környezetbiztonság
növelése

0,5414

Konstrukció célja

A konstrukció
szakmai
tartalmáért
felelős miniszter

A konstrukció
szakmai
tartalma
tekintetében
feladatkörrel
rendelkező
további
miniszter

Közösségi
közlekedés
fejlesztése

4. Prioritás összesen

0,0000

0,4211

0,0000

20,8690 6,7445

0,2377

nemzeti
fejlesztési
miniszter
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4.2.3.

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

10521

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

10522

9. melléklet az 1352/2014. (VI. 26.) Korm. határozathoz

Közép-Dunántúli Operatív Program
Akcióterv 2011–2013

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

5.

2. A prioritás ütemezése – kiírások kerete
Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
2011
2012
2013
Összesen
2,0700
0,3105
0,0000
2,3805
Tervezett ESZA arány (%):
max. 10%
3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)
Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
2007–2010
2011
2012
2013
2014–2015
20,9791
0,0000
1,3969
0,1400
0,0000

Összesen
22,5160
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Konstrukció
kódja

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

Konstrukció célja
2011

5.1.1.

Közoktatási infrastrukturális
fejlesztés

5.2.1.

Az egészségügyi ellátórendszer
fejlesztése, hatékonyságának
növelése

5.2.2.

Kistérségi szinten elérhető szociális
alapszolgáltatások

5.3.1.

Közszolgáltatások elérését segítő
informatikai rendszerek

5.3.2.

Utólagos akadálymentesítés
5. Prioritás összesen

2012

2013

A konstrukció 2011–2013-ban nem indul.

2,0700

0,3105

0,0000

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

A konstrukció 2011–2013-ban nem indul.
0,0000

0,0000

0,0000

Közszolgáltatások
elérését segítő
informatikai rendszerek
fejlesztése.

A konstrukció 2011–2013-ban nem indul.
2,0700

0,3105

A konstrukció
szakmai
tartalmáért felelős
miniszter
emberi erőforrások
minisztere

A konstrukció
szakmai
tartalma
tekintetében
feladatkörrel
rendelkező
további
miniszter
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II. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (2011–2013)

emberi erőforrások
minisztere

emberi erőforrások
minisztere
nemzeti fejlesztési
miniszter
emberi erőforrások
minisztere

0,0000

10523

10524

10. melléklet az 1352/2014. (VI. 26.) Korm. határozathoz
I. Prioritás bemutatása: 1. prioritás: A tudásalapú gazdaság innováció- és vállalkozásorientált fejlesztése

Közép-Magyarországi Operatív
Program
Akcióterv 2011–2013

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

Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
2011
2012
2013
27,8551
23,8150
17,5894
Tervezett ESZA/ERFA arány (%):
KMR-ben elszámolható kiadások aránya (%):

Összesen
69,2595
max. 10%
nem releváns

3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)

2007–2010
107,1097

Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
2011
2012
2013
2014–2015
27,9526

24,3594

14,4935

2,1907

Összesen
176,1060
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Konstrukció
kódja

Konstrukció neve

Pályázatok, kiemelt projektek
meghirdethető kerete
(Mrd Ft)
2011

1.1.1.

1.1.2.
1.1.3.

1.1.4.

1.1.5.
1.1.6.

Piacorientált kutatásfejlesztési tevékenység,
valamint a K+F és
technológiai
együttműködések fejlesztése
Kutatási központok
fejlesztése, megerősítése
Innovációs és technológia
parkok támogatása, pólus
innovációs klaszterek
támogatása

Vállalati innováció
ösztönzése

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

6,9000

2012

Konstrukció célja

2013

A konstrukció
szakmai
tartalmáért
felelős miniszter

A konstrukció 2011–2013-ban nem indul.

nemzetgazdasági
miniszter

A konstrukció 2011–2013-ban nem indul.

nemzetgazdasági
miniszter

A konstrukció 2011–2013-ban nem indul.

nemzetgazdasági
miniszter

9,9460

0,0000

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

A konstrukció
szakmai
tartalma
tekintetében
feladatkörrel
rendelkező
további
miniszter
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II. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (2011–2013)

nemzetgazdasági
miniszter

A konstrukció 2011–2013-ban nem indul.

nemzetgazdasági
miniszter

A konstrukció 2011–2013-ban nem indul.

nemzetgazdasági
miniszter

10525

10526

fejlesztése

1.2.1.

1.2.2.
1.2.3.
1.2.4.

1.2.5.

1.2.6.

1.4.1.
1.4.2.

11,2810

Munkalehetőségteremtő
beruházások támogatása a
leghátrányosabb kistérségben
Nemzetközi
szolgáltatóközpontok
létrehozása, fejlesztése
Környezetvédelmi szempontú
technológiafejlesztés
Vállalati
folyamatmenedzsment és
elektronikus kereskedelem
támogatása
Minőség-, környezet és egyéb
irányítási rendszerek,
szabványok bevezetésének
támogatása
E-kereskedelem, és egyéb eszolgáltatások támogatása
Szélessávú körzethálózati
fejlesztések támogatása
Logisztikai központok és
szolgáltatások fejlesztése

1,5741

13,8010

nemzetgazdasági
miniszter

A konstrukció 2011–2013-ban nem indul.

emberi
erőforrások
minisztere

A konstrukció 2011–2013-ban nem indul.

nemzetgazdasági
miniszter

A konstrukció 2011–2013-ban nem indul.

vidékfejlesztési
miniszter

nemzetgazdasági
miniszter

nemzeti
fejlesztési
miniszter

nemzetgazdasági
miniszter

0,0000

0,0000

Mikro-, kis- és középvállalkozások
jövedelemtermelő képességének erősítése
az információs és kommunikációs
technológiai megoldások hatékony
alkalmazásával a belső vállalati és a
vállalatközi üzleti folyamatokban, a hazai
KKV-szektor versenyképességének
növekedésével.

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

nemzetgazdasági
miniszter
nemzetgazdasági
miniszter
nemzetgazdasági
miniszter
nemzetgazdasági
miniszter

nemzetgazdasági
miniszter
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1.2.7.

Vállalati technológia
fejlesztés

Mikro-, kis- és középvállalkozások
különféle belső fejlesztéseinek (pl.
eszközvásárlás, ingatlan-beruházás,
marketing) támogatása új munkavállalók
13,4579
foglalkoztatásával és új piacok
szerezésével, amelynek keretében
előnyben részesülnek az Új Széchenyi
Tervhez kapcsolódó fejlesztések.

Üzleti környezet tanácsadás

A konstrukció 2011–2013-ban nem indul.

1.4.4.

Esélyegyenlőségi
célcsoportok támogatása a
foglalkoztatásban

0,0000

0,0000

0,0000

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

1.5.1.

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

0,0000

0,0000

0,0000

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

1.5.2.

Gazdasági együttműködések
és hálózatok fejlesztése

0,0000

0,0000

0,0000

1.5.3.

Vállalkozásfejlesztési
létesítmények infrastruktúra
és szolgáltatás fejlesztése

8,1000

0,0680

4,1315

27,8551

23,8150

17,5894

1. Prioritás Pénzügyi eszközök nélkül
összesen

A vállalkozások más vállalkozásokkal,
valamint oktatási intézményekkel, K+F
intézményekkel és egyéb helyi gazdasági
szereplőkkel klaszter formában
megvalósuló együttműködéseinek
fejlesztésének, illetve létrejöttének
előmozdítása, szem előtt tartva a
versenyképesség növelését és az
innováció orientált fejlesztések
elősegítését.
Ipari park címmel rendelkező ipari parkok
fejlesztése.
Inkubátorházak – szolgáltatás-fejlesztéssel
egybekötött – építése, bővítése és
fejlesztése.
Barnamezős területek fejlesztése.
Munkahelyteremtéssel egybekötött
telephelyfejlesztés támogatása.
Széchenyi Tőkealap Kezelő működtetése
a helyi foglalkoztatás szempontjából
jelentős, de forráshiánnyal küzdő
vállalkozások fejlesztésére.

nemzetgazdasági
miniszter
emberi
erőforrások
minisztere

nemzetgazdasági
miniszter

nemzetgazdasági
miniszter
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1.4.3.

nemzetgazdasági
miniszter

nemzetgazdasági
miniszter
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Konstrukció neve

Konstrukció célja

A konstrukció
szakmai
tartalmáért
felelős miniszter

33,19

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

nemzetgazdasági
miniszter

3,16

Mikro-, kis- és középvállalkozások hitelei mögé
garancianyújtása.

nemzetgazdasági
miniszter

4,04

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

nemzetgazdasági
miniszter

2007–2013

JEREMIE

1.3.1.

1.3.2.

1.3.3.

Hitel program
mikrofinanszírozó
szervezetek és
hitelintézetek és pénzügyi
vállalkozások
részvételével
Garancia program
hitelintézetek és pénzügyi
vállalkozások
részvételével
Közösen létrehozott
kockázati tőkealapok

A konstrukció
szakmai tartalma
tekintetében
feladatkörrel
rendelkező további
miniszter

10528

Konstrukció
kódja

Pályázatok, kiemelt
projektek meghirdethető
kerete
(Mrd Ft)

Pénzügyi eszközök összesen
40,39
A pénzügyi eszközök esetében a támogatási konstrukciók tartalmazzák a holding alap működésére felhasználható költségtérítést. Az uniós előírások alapján
Forráskezelő Szervezet részére nyújtható költségtérítés mértéke a mindenkori pénzügyi eszközök finanszírozási keretéből (hitel programok, a garancia programok és a
kockázati tőke programok kereteiből) a programszámlákra összesen lehívott összegek maximum 2%-a lehet.
A programszámlákra lehívott összegek alatt kizárólag az unió felé elszámolt kiadások értendők. A költségtérítés összege a hatályos Finanszírozási Szerződésben kerül
meghatározásra.
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A Kormány 1353/2014. (VI. 26.) Korm. határozata
a Végrehajtás Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének módosításáról
A Kormány
1. megállapítja a Végrehajtás Operatív Program (a továbbiakban: VOP) 2011–2013. évekre szóló akciótervét
az 1. melléklet szerint,
2. visszavonja
a)
a Végrehajtás Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének jóváhagyásáról szóló
1015/2011. (I. 19.) Korm. határozatot, és
b)
a Végrehajtás Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének jóváhagyásáról szóló
1015/2011. (I. 19.) Korm. határozat módosításáról szóló 1115/2011. (IV. 28.) Korm. határozatot.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

10530
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1. melléklet az …/2014. (…) Korm. határozathoz

1. melléklet az 1353/2014. (VI. 26.) Korm. határozathoz

A Végrehajtás Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve
VOP 1. prioritás – A támogatások felhasználásáért felelős központi és horizontális
intézmények működtetése és fejlesztése
I. Prioritás bemutatása
1. Prioritás tartalma
Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)
A prioritás biztosítja a támogatások felhasználásáért felelős központi és horizontális intézmények feladatainak ellátását,
valamint az intézményrendszer egészének felkészülését segítő képzési, humánerőforrás-fejlesztési programok kidolgozását és
végrehajtását.

2. A prioritás célkitűzései
Indikátor megnevezése

Indikátor
mértékegysége

Indikátor
típusa

Bázisérték

Célérték

Az operatív programok forrásainak abszorpciója

%

eredmény

0,00

100,00

Az operatív programok végrehajtásához
szükséges HR kapacitás

%

output

60,00

100,00

Az operatív programok végrehajtásában részt
vevő szervezetek feladatellátása

%

output

0,00

100,00

3. A prioritás ütemezése – kiírások kerete*
Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft)
2007–2015
Összesen
62,32
62,32
Tervezett ESZA/ERFA arány (%):
nem releváns
KMR-ben elszámolható kiadások aránya (%):
nem releváns
* A VOP uniós támogatási intenzitása: 91,85%, a keret 8,15%-a hazai (az Európai Unió felé nem elszámolható,
de finanszírozható) forrásként kerül feltüntetésre. A VOP akciótervi kerete tartalmazza a teljes támogatási
keretet (azaz a 91,85%-ot és a 8,15 %-ot is).

4. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)
Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
2007–2015
62,32

Összesen
62,32

Konstrukció kódja

Konstrukció neve

1.1.1.

Intézmények kapacitásának
biztosítása

1.1.2.

Képzési, humán erőforrás
menedzsment programok

1.

Prioritás

Pályázatok, kiemelt projektek
2007–2015 között
meghirdethető összes kerete
(Mrd Ft)

62,00

0,32

Támogatható tevékenységek

- humánerőforrás alkalmazása;
- a humánerőforrás ismereteinek és készségeinek fejlesztése;
- humánerőforrás infrastrukturális hátterének biztosítása;
- tapasztalatcsere, legjobb gyakorlat terjesztése;
- külső szakértői állomány megbízása;
- tanulmányok, útmutatók kidolgozása
- szakmai képzések;
- készség- és kompetencia alapú képzések;
- képzésekhez kapcsolódó kiegészítő tevékenységek (e-learning rendszer bevezetése)
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II. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (2007–2015)

62,32
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VOP 2. prioritás – A támogatások minőségi felhasználásához szükséges eszközrendszer
I. Prioritás bemutatása
1. Prioritás tartalma
Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)
A prioritás az intézményrendszer szereplői által ellátandó, az alapok felhasználásának jogszabályi követelményeiből adódó
feladatok hatékony ellátásához járul hozzá. Fő céljai a támogatások lebonyolításához szükséges hatékony monitoring és
értékelő rendszerek rendelkezésre állásának biztosítása, másrészt a tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos
követelmények teljesítése, továbbá a tanácsadói szolgáltatások helyi elérhetőségének biztosítása a (lehetséges)
kedvezményezettek számára.

2. A prioritás célkitűzései
Indikátor megnevezése

Indikátor
mértékegysége

Indikátor
típusa

Bázisérték

Célérték

Monitoringhoz és értékeléshez szükséges adatok
infrastruktúrájának kiépültsége és fenntartása

%

output

40,00

100,00

Értékelt támogatási összegek aránya

%

output

0,00

90,00

Elektronikusan aláírt dokumentumok száma

db

eredmény

34 000

1 500 000

Az uniós támogatások eredményeinek
elfogadottsága a felnőtt korú lakosságkörében

%

eredmény

0,00

60,00

Az uniós támogatások eredményeinek ismertsége
a felnőtt korú lakosságkörében

%

eredmény

40,00

70,00

3. A prioritás ütemezése – kiírások kerete*
Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft)
2007–2015

Összesen

56,91
56,91
Tervezett ESZA/ERFA arány (%):
nem releváns
KMR-ben elszámolható kiadások aránya (%):
nem releváns
* A VOP uniós támogatási intenzitása: 91,85%, a keret 8,15%-a hazai (az Európai Unió felé nem elszámolható,
de finanszírozható) forrásként kerül feltüntetésre. A VOP akciótervi kerete tartalmazza a teljes támogatási
keretet (azaz a 91,85%-ot és a 8,15 %-ot is).

4. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)
Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
2007–2015

Összesen

56,91

56,91

Konstrukció kódja

2.1.1.

2.1.2.

2.1.3.

2.1.4.

2.

Konstrukció neve

Az Európai Unió előírásainak
megfelelő, egyben az
intézményrendszerben dolgozók
munkáját aktívan támogató
információs technológiai (IT)
rendszer fejlesztése
Fejlesztési programok
értékelése, a folyamatos
értékelés rendszerének
működtetése
A (lehetséges)
kedvezményezettek számára
folyamatos és átfogó
információs tevékenység
nyújtása, tájékoztatási
tevékenységek folytatása
A (lehetséges)
kedvezményezetteket támogató,
helyi elérhetőségű tanácsadói
hálózat működtetése a minőségi
projektek előkészítése és
megvalósítása érdekében
Prioritás

Pályázatok, kiemelt projektek
2007–2015 között
meghirdethető összes kerete
(Mrd Ft)

28,24

3,47

Támogatható tevékenységek

- EMIR fejlesztése;
- EMIR üzemeltetése;
- infrastruktúra beszerzése
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II. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (2007–2015)

- átfogó stratégiai és operatív értékelések lefolytatása;
- adatgyűjtések, elemzések, előrejelzések;
- makroszintű hatások előrejelzése;
- fejlesztéspolitikai módszertani és értékelő tudásbázis kialakítása

15,02

- támogatási lehetőségek megismertetése a szélesebb közvélemény számára, pályázók
hatékony mozgósítása;
- fejlesztési programok eredményeinek bemutatása;
- a partnerség elvével kapcsolatos feladatok ellátása;
- ügyfélszolgálat

10,18

- támogatási lehetőségek megismertetése;
- projektjavaslatok kidolgozásának segítése;
- projektek megvalósításának segítése

56,91
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A Kormány 1354/2014. (VI. 26.) Korm. határozata
a DDOP-3.1.2/C-14-2014-0001 azonosító számú („Gandhi annyi, mint élni a lehetőséggel” című) kiemelt
projekt akciótervi nevesítéséről
A Kormány
1. elfogadja az 1. melléklet szerint a DDOP-3.1.2/C-14-2014-0001 azonosító számú, „Gandhi annyi, mint élni
a lehetőséggel” című projektjavaslat kiemelt projektként történő nevesítését,
2. hozzájárul az 1. pont szerinti kiemelt projekt támogatási szerződésének megkötéséhez.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
a támogathatósági feltételek teljesítését követő harminc napon belül
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A
Projekt

1.

azonosító
száma

2.

DDOP3.1.2/C14-20140001

B

C

D
Akciótervi

Projekt
megnevezése

Támogatást igénylő neve

nevesítés
támogatási
összege (Ft)

Gandhi annyi,
mint élni
a lehetőséggel

Gandhi Gimnázium
Közhasznú Nonprofit
Korlátolt Felelősségű
Társaság

499 974 180

E

F

G

Projekt rövid bemutatása

Támogathatósági feltételek

Akciótervi
nevesítés
elszámolható
közkiadás összege
(Ft)

499 974 180

a) Szükséges a vonatkozó kiemelt projekt felhívás
C3.2 pontja alapján el nem számolható eszközbeszerzés
költségeinek (összesen bruttó 3 123 019 Ft)
átcsoportosítása a tartalék sorra.
b) Szükséges a projektben fejlesztéssel érintett
A projekt keretében a pécsi
feladatellátási helyszínként megjelölni a Pécs,
Gandhi Gimnázium és Kollégium
Dobó István utca 93. szám alatti ingatlant és szükséges
fejlesztése valósul meg,
ezen változás átvezetése a projektdokumentáció
amelynek eredményeként
valamennyi érintett mellékletében, a kapcsolódó
az intézmény négy épületének
indikátor javításával, valamint az eszközlistában
felújítására, átalakítására és
az eltérő feladatellátási helyhez kapcsolódó eszközök
energetikai korszerűsítésére
elkülönítésével.
kerül sor, összesen 11 199 m2-en.
c) A vonatkozó kiemelt projekt felhívás
A fejlesztés eredményeként
C5.3. a) pontjának megfelelően szükséges
továbbá az intézmény 814 m2
a projektmenedzsment-szervezet felépítése leírásának
nagyságú parkjának rendezése,
kiegészítése a szakmai vezető szerepkörének
valamint a tanulók oktatását
bemutatásával.
és mindennapos testnevelését
d) Nyilatkozat benyújtása szükséges a vonatkozó
támogató eszközök beszerzése
kiemelt projekt felhívás A1. pontjának megfelelően
is megvalósul.
arról, hogy a támogatást igénylő vállalja a nevelésioktatási intézmények működéséről és a köznevelési
intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.)
EMMI rendelet 2. mellékletében előírt egyéni fejlesztő
szoba kialakítását.
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1. melléklet az 1354/2014. (VI. 26.) Korm. határozathoz
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A Kormány 1355/2014. (VI. 26.) Korm. határozata
a KÖZOP-1.5.0-09-11-2012-0008 azonosító számú [„Célzottan közlekedésbiztonságot javító fejlesztések
– A közlekedésbiztonság növelése terén kifejtett rendőrségi tevékenység komplex fejlesztése (gyorsforgalmi
hálózaton)” című] és a KÖZOP-3.5.0-09-11-2012-0017 azonosító számú [„Célzottan közlekedésbiztonságot
javító fejlesztések – A közlekedésbiztonság növelése terén kifejtett rendőrségi tevékenység komplex
fejlesztése (országos főúthálózaton)” című] kiemelt projektek támogatásának növeléséről
A Kormány
1. jóváhagyja
a)
a KÖZOP-1.5.0-09-11-2012-0008 azonosító számú, „Célzottan közlekedésbiztonságot javító fejlesztések
– A közlekedésbiztonság növelése terén kifejtett rendőrségi tevékenység komplex fejlesztése (gyorsforgalmi
hálózaton)” című kiemelt projekt támogatásának 278 704 194 forinttal, és
b)
a
KÖZOP-3.5.0-09-11-2012-0017
azonosító
számú, „Célzottan
közlekedésbiztonságot
javító
fejlesztések – A közlekedésbiztonság növelése terén kifejtett rendőrségi tevékenység komplex fejlesztése
(országos főúthálózaton)” című kiemelt projekt támogatásának 1 240 611 917 forinttal
történő növelését az 1. melléklet szerint,
2. hozzájárul az 1. pontban meghatározott projektek támogatási szerződéseinek módosításához.
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A

1.

2.

3.

Projekt
azonosító száma

B

Projekt megnevezése

C

Támogatást igénylő neve

D

E

F

Támogatási

Projekt

Projekt eredeti

szerződés

támogatási

támogatási

aláírásának

intenzitása

összege

dátuma

(%)

(bruttó Ft)

G

H

Költségnövekmény

Projekt megnövelt

összege

támogatási összege

(bruttó Ft)

(bruttó Ft)

KÖZOP1.5.0-09-112012-0008

Célzottan
közlekedésbiztonságot
javító fejlesztések –
A közlekedésbiztonság
növelése terén kifejtett
rendőrségi tevékenység
komplex fejlesztése
(gyorsforgalmi
hálózaton)

Belügyminisztérium,
Országos
Rendőr-főkapitányság,
Közigazgatási
és Elektronikus
Közszolgáltatások
Központi Hivatala
konzorcium

2012

100

1 922 676 929

278 704 194

KÖZOP3.5.0-09-112012-0017

Célzottan
közlekedésbiztonságot
javító fejlesztések –
A közlekedésbiztonság
növelése terén kifejtett
rendőrségi tevékenység
komplex fejlesztése
(országos főúthálózaton)

Belügyminisztérium,
Országos
Rendőr-főkapitányság,
Közigazgatási
és Elektronikus
Közszolgáltatások
Központi Hivatala
konzorcium

2012

100

9 919 328 333

1 240 611 917

I

Projekt rövid bemutatása

A projektek célja Komplex
Közlekedési Ellenőrzési Pontok
2 201 381 123 kiépítésével, mobil ellenőrző
eszközök használatával,
a rendőrségi állomány
korszerű eszközökkel való
felszerelésével, továbbá
Közlekedésbiztonsági
Automatizált Feldolgozó
és Információs Rendszer
kialakításával a hazai
11 159 940 250
közlekedésbiztonsági helyzet
javítása.
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1. melléklet az 1355/2014. (VI. 26.) Korm. határozathoz
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A Kormány 1356/2014. (VI. 26.) Korm. határozata
a KÖZOP-3.4.0-09-11-2009-0031 azonosító számú („21. sz. főút 1+300–7+850 km és 9+750–15+050,
valamint a 17+000–48+000 kmsz. közötti szakasz négynyomúsítása” című) projekt kapcsán felmerült
régészeti költségek finanszírozásáról
A Kormány
1. megállapítja, hogy
a)
a KÖZOP-3.4.0-09-11-2009-0031 azonosító számú, „21. sz. főút 1+300–7+850 km és 9+750–15+050, valamint
a 17+000–48+000 kmsz. közötti szakasz négynyomúsítása” című projekttel (a továbbiakban: projekt)
összefüggő, a régészeti feltáráshoz kapcsolódó többletigény összege bruttó 178 539 793 forint, és
b)
az a) alpont szerinti többletigény meghaladja 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 régészeti
örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 393/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet
37. § (1) bekezdése alapján az összeg megfizetését önként vállalja,
3. egyetért azzal, hogy az 1. pont a) alpontjában meghatározott költségek fedezetét az érintett projekt költségvetése
a Közlekedés Operatív Program forrásaiból, a projekt Előkészítési Támogatási Szerződés „Építés előkészítés, régészet”
sorából biztosítsa.
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1357/2014. (VI. 26.) Korm. határozata
a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 3. prioritásának
módosításáról, valamint a TIOP-3.3.1/A-12/2 kódszámú („A közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű
hozzáférés megteremtése: akadálymentesítés” című) konstrukció keretének megemeléséről
A Kormány
1. módosítja a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének 3. prioritását
az 1. melléklet szerint,
2. visszavonja
a)
a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének a megállapításáról szóló
1429/2012. (X. 8.) Korm. határozat 1. mellékletének a TIOP-3.3.1.A kódszámú, „A közszolgáltatásokhoz való
egyenlő esélyű hozzáférés megteremtése: akadálymentesítés” 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 2. mellékletének a TIOP 3 kódszámú,
„ÁFA kompenzáció” című konstrukcióra
vonatkozó részét.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A

B

C

D

E

F

G

Pályázatok, kiemelt projektek meghirdethető kerete

1.
Konstrukció kódja

(Mrd Ft)

Konstrukció neve

2.

2011

3.

TIOP-3.3.1/
A-12/2

A közszolgáltatásokhoz
való egyenlő esélyű
hozzáférés megteremtése:
akadálymentesítés

4.

TIOP 3

ÁFA kompenzáció

0,00

2012

5,24

Konstrukció szakmai
Konstrukció célja

2013

0,00

tartalmáért felelős
miniszter

2014

0,061

H

A fogyatékos emberek, továbbá
az időskorú, járókerettel,
babakocsival közlekedő,
nagycsaládos, mozgásukban vagy
kommunikációjukban egyéb
okból átmenetileg akadályozott
személyek életminőségének javítása
a közszolgáltatásokhoz való egyenlő
esélyű hozzáférés megvalósítása
útján. A kormányzati felelősségi
körbe tartozó épületek komplex
akadálymentesítése, és az abban
nyújtott közszolgáltatások egyenlő
esélyű hozzáférhetővé tétele.

I
Konstrukció szakmai
tartalma tekintetében
feladatkörrel rendelkező
további miniszter
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emberi
erőforrások
minisztere

0,439
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A Magyar Közlönyt a Szerkesztőbizottság közreműködésével az 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.

