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A Kormány tagjainak rendeletei

A nemzetgazdasági miniszter 24/2014. (VII. 31.) NGM rendelete
a pénztárgépek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek forgalmazásáról,
használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő
szolgáltatásáról szóló 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet, valamint a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek
üzemeltetésének, szervizelésének egyes, az adóügyi ellenőrző egységgel rendelkező pénztárgépekre való
átállást elősegítő szabályokról szóló 50/2013. (XI. 15.) NGM rendelet módosításáról
Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 260. § (1) bekezdés c) és e)–h) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A pénztárgépek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek
forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok
adóhatóság felé történő szolgáltatásáról szóló 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet módosítása
1. §		
A pénztárgépek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek forgalmazásáról,
használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásáról
szóló 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet (a továbbiakban: Rendelet1) a következő 42/A. §-sal egészül ki:
„42/A. § (1) A szerviz a pénztárgép javítási célú átvételéről, továbbá a javítás befejezését követően visszaadásáról
adatot szolgáltat az állami adóhatóság részére az átvételt, illetve a visszaadást követő 3 munkanapon belül.
(2) A pénztárgép forgalmazója a részére hibajavítás céljából átadott pénztárgépekről az erre a célra rendszeresített
nyomtatványon a NAV által meghatározott módon és formában adatot szolgáltat a NAV részére.”
2. §

(1) A Rendelet1 69. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A 2013. március 20-át megelőzően engedélyezett, de az e rendeletben foglalt előírásoknak meg nem felelő
pénztárgépek – az (1a) bekezdésben és a 73. §-ban foglalt kivétellel – 2014. augusztus 31-ét követően nem
üzemeltethetőek.”
(2) A Rendelet1 69. §-a a következő (1a)–(1c) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az üzemeltető 2014. december 31-ig jogosult a 2013. március 20-át megelőzően engedélyezett, de
az e rendeletben foglalt előírásoknak meg nem felelő pénztárgép üzemeltetésére, ha
a) az üzembe helyezett, e rendeletben foglalt előírásoknak megfelelő pénztárgép meghibásodik,
b) a szerviz nem tud cserepénztárgépet biztosítani, amely tényt a szerviz – akár a 42. § (1) bekezdése szerinti 8 napos
határidő lejártát megelőzően – a pénztárgépnaplóban rögzíti,
c) nincs más olyan pénzátvételi hely, ahol a fizetések lebonyolítása aránytalan nehézség nélkül megoldható lenne,
d) a 41. § (1) és (3) bekezdésében foglalt kötelezettségének az üzemeltető eleget tesz, és
e) a műszerész a pénztárgép javítási célú elszállítását a pénztárgépnaplóba bejegyzi.
(1b) A pénztárgépbe a javítás befejezését követő első tételként az (1a) bekezdés alapján bizonylatolt bevételt is be
kell ütni külön megjelöléssel vagy az (1a) bekezdés alapján bizonylatolt bevételről utólag egy összegben készült
gépi nyugtán történő feljegyzéssel. Az (1a) bekezdés alapján bizonylatolt bevételről utólag kiállított bizonylatot
az üzemeltetőnek meg kell őriznie.
(1c) Ha az üzemeltető részére az e rendeletben fogalt előírásoknak megfelelő pénztárgép üzembe helyezésre került,
az üzemeltető az üzlet eladóteréből köteles eltávolítani az e rendeletben foglalt előírásoknak meg nem felelő
pénztárgépet.”
(3) A Rendelet1 69. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A 2013. március 20-át megelőzően engedélyezett, de az e rendeletben foglalt előírásoknak meg nem felelő,
elektronikus naplóval rendelkező pénztárgép szervizelésére, üzemeltetésére e rendeletet kell alkalmazni azzal
az eltéréssel, hogy a 48. § szerinti éves felülvizsgálat nem kötelező.”
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(4) A Rendelet1 69. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A pénztárgép üzemeltetője köteles az (1) bekezdés szerinti pénztárgép adómemóriáját a 2013. január 1-je
és a pénztárgép használatból történő kivonása közötti időszak vonatkozásában – a használatból történő kivonást
követő két hónapon belül – kiíratni, és azt az adó megállapításához való jog elévüléséig megőrizni.”
3. §		
A Rendelet1 72. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A 2013. március 20-át megelőzően engedélyezett, de az e rendeletben foglalt előírásoknak meg nem felelő,
elektronikus naplóval rendelkező pénztárgép tekintetében a 2. § szerinti adatszolgáltatási kötelezettséget 2013.
július 1-je és a pénztárgép használatból történő kivonása között az elektronikus naplók, valamint az elektronikus
naplók adattartalmának NAV részére elektronikus úton történő megküldésével kell teljesíteni havonta,
a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig.”
4. §		
A Rendelet1 62. § (1) bekezdésében és 63. §-ában az „állami adóhatóság” szövegrész helyébe az „állami adó- és
vámhatóság” szöveg lép.
5. §		
Hatályát veszti a Rendelet1
a)
70–71. §-a,
b)
74. §-a.

2. A nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek üzemeltetésének, szervizelésének egyes, az adóügyi
ellenőrző egységgel rendelkező pénztárgépekre való átállást elősegítő szabályokról szóló
50/2013. (XI. 15.) NGM rendelet módosítása
6. §		
A nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek üzemeltetésének, szervizelésének egyes, az adóügyi ellenőrző
egységgel rendelkező pénztárgépekre való átállást elősegítő szabályokról szóló 50/2013. (XI. 15.) NGM rendelet
(a továbbiakban: Rendelet2) 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. § A pénztárgép forgalmazását a pénztárgépek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló
pénztárgépek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok
adóhatóság felé történő szolgáltatásáról szóló 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 4. §
(1) bekezdése szerinti engedélyező hatóság (a továbbiakban: engedélyező hatóság) – a Rendelet 5. §-ában
meghatározott feltételeken túl – abban az esetben engedélyezi, ha a pénztárgéppel rögzített és tárolt bizonylatok
megfelelnek az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 44. § (1) bekezdésében foglalt követelményeknek.”
7. §		
Hatályát veszti a Rendelet2 1–4. §-a.

3. Záró rendelkezések
8. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Varga Mihály s. k.,

		

nemzetgazdasági miniszter

11835

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2014. évi 107. szám

IX. Határozatok Tára

A Kormány 1429/2014. (VII. 31.) Korm. határozata
a Magyarország Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya közötti nukleáris energia békés
célú felhasználása terén folytatandó együttműködésről szóló Egyezmény kihirdetéséről szóló
2014. évi II. törvény szerinti Magyar Kijelölt Szervezet kijelölése érdekében szükséges intézkedésről
A Kormány egyetért azzal, hogy a Magyarország Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya közötti nukleáris
energia békés célú felhasználása terén folytatandó együttműködésről szóló Egyezmény kihirdetéséről szóló
2014. évi II. törvény 3. §-ában foglalt 3. cikk 2. bekezdése szerinti Magyar Kijelölt Szervezetként, az energiapolitikáért
felelős miniszter az MVM Paks II. Atomerőmű Fejlesztő Zrt.-t jelölje ki.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1430/2014. (VII. 31.) Korm. határozata
Magyarország Kormánya és az Európai Rendőrakadémia (CEPOL) közötti Székhely-megállapodás
szövegének végleges megállapításáról
A Kormány
1. egyetért az Európai Rendőrakadémia (CEPOL) és Magyarország Kormánya közötti Székhely-megállapodás
(a továbbiakban: Székhely-megállapodás) bemutatott szövegével;
2. felhatalmazza a belügyminisztert vagy az általa kijelölt személyt a Székhely-megállapodás bemutatott szövegének
– a megerősítés fenntartásával történő – végleges megállapítására;
3. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy a Székhely-megállapodás szövegének végleges megállapításához
szükséges meghatalmazási okiratot adja ki;
4. elfogadja a Székhely-megállapodás kihirdetéséről szóló törvénytervezetet, és elrendeli a Székhely-megállapodás
szövegének végleges megállapítását követően annak az Országgyűléshez történő benyújtását. A törvényjavaslat
előadójaként a Kormány a belügyminisztert jelöli ki.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1431/2014. (VII. 31.) Korm. határozata
az európai uniós fejlesztési programokkal – különös tekintettel a kifizetésekkel, a nagyprojektekkel,
a Partnerségi Megállapodással és a 2014–2020 programozási időszak eljárásrendjével – összefüggő
intézkedésekről
A Kormány
1. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy készítsen előterjesztést a Nemzeti Fejlesztési
Kormánybizottság számára a 2007–2013 programozási időszak operatív programjaiban még szükséges
többletkötelezettség-vállalás összegéről, valamint az egyes programok teljes forrásfelhasználásához már nem
szükséges többletkötelezettség-vállalásokról, figyelembe véve a várható korrekciók hatását a forrásfelhasználásra;
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
2014. szeptember 30.
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2. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy készítsen jelentést a Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság számára
a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Regionális Fejlesztési Operatív Programok módosításának helyzetéről;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
2014. szeptember 30.
3. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert és az emberi erőforrások miniszterét, hogy készítsenek jelentést a Nemzeti
Fejlesztési Kormánybizottság számára az Európai Bizottság által átdolgozásra visszaküldött nagyprojekt javaslatok
elkészítésének helyzetéről;
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2014. augusztus 31.
4. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, a nemzetgazdasági minisztert, a nemzeti fejlesztési minisztert és
az emberi erőforrások miniszterét, hogy készítsenek jelentést a Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság számára
a bennálló és késedelmes számlaállomány feldolgozására vállalt intézkedések, valamint a projektek végrehajtásához
kötődő támogatási szerződés módosítások és hiánypótlások gyorsított ütemű feldolgozására tett intézkedések
végrehajtásáról;
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
nemzetgazdasági miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2014. szeptember 15.
5. megismerte és egyetért a Partnerségi Megállapodásról szóló tárgyalások tartalmával, továbbá – az egyeztetések
lezárását követően – elrendeli az átdolgozott Partnerségi Megállapodás Európai Bizottsághoz történő hivatalos
benyújtását;
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
az Európai Bizottsággal történt hivatalos egyeztetések befejezését követően azonnal
6. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a 2014–2020 közötti időszakban a Terület- és Településfejlesztési
Operatív Program tervezésének egyes szempontjairól, valamint az operatív programhoz tartozó megyék megyei
önkormányzatai és a megyei jogú városok önkormányzatai tervezési jogkörébe utalt források megoszlásáról szóló
1298/2014. (V. 5.) Korm. határozat 3. mellékletében rögzített indikatív forrásallokációkat – az összegek változatlanul
hagyása mellett – az 1. mellékletbe emelje át;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
7. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a Miniszterelnökséget vezető miniszter bevonásával kezdje
meg a 2014–2020 programozási időszakban finanszírozandó országos projektek Közép-Magyarországra
eső, Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Programot érintő hányadának felmérését és a Partnerségi
Megállapodás elfogadásáig a szükséges döntéseket készítse elő;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
a Partnerségi Megállapodás elfogadásáig
8. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy az 1. mellékletben meghatározott tagokkal hívja össze
az Operatív Program Tervezéskoordinációs Munkacsoportot, irányítsa a munkacsoport munkáját és kezdje meg
az Európai Bizottsággal a formális tárgyalásokat a 2014–2020 programozási időszak operatív programjairól;
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
azonnal
9. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a 2014–2020 programozási időszakhoz kapcsolódó,
az Európai Strukturális és Beruházási Alapok kijelölési auditjára történő felkészülést koordinálja;
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
folyamatosan
10. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság útján a 2014–2020
programozási időszakhoz kapcsolódó Európai Strukturális és Beruházási Alapok kijelölési auditjának elvégezéséről
gondoskodjon;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
folyamatosan
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11. egyetért azzal, hogy a közreműködő szervezetek útján ellátott feladatok központi költségvetési szerv által történő
átvételéről szóló 96/2014. (III. 25.) Korm. rendeletben nevesített közreműködő szervezeti feladatot ellátó szervek,
illetve 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 alapján
kijelölt közreműködő szervezetek bármely operatív program valamennyi prioritása végrehajtásában kiegészítő
feladatokat lássanak el egymás felé a Miniszterelnökség bevonásával.
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
nemzetgazdasági miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet az 1431/2014. (VII. 31.) Korm. határozathoz
A 8. pontban szereplő Operatív Program Tervezéskoordinációs Munkacsoportba delegált tagok:
1. a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program tervezése vonatkozásában a Nemzetgazdasági Minisztérium
részéről 1 fő,
2. az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program tervezése vonatkozásában az Emberi Erőforrások Minisztériuma
részéről 1 fő,
3. a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program tervezése vonatkozásában a Nemzetgazdasági Minisztérium
részéről 1 fő,
4. a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program tervezése vonatkozásában a Nemzetgazdasági Minisztérium
részéről 1 fő,
5. az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program tervezése vonatkozásában a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
részéről 1 fő,
6. a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program tervezése vonatkozásában a Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium részéről 1 fő,
7. a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Operatív Program tervezése vonatkozásában a Miniszterelnökség
részéről 1 fő,
8. a Vidékfejlesztési Program tervezése vonatkozásában a Miniszterelnökség részéről 1 fő,
9. a Magyar Halgazdálkodási Operatív Program tervezése vonatkozásában a Miniszterelnökség részéről 1 fő,
10. irányító hatóságonként 1 fő,
11. a Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal részéről 1 fő,
12. a Miniszterelnökség Támogatásokat Vizsgáló Iroda részéről 1 fő,
13. az operatív programok ex-ante értékelésért felelős szervezeti egység részéről 1 fő,
14. a Miniszterelnökség nemzetközi helyettes államtitkára által delegált 1 fő.
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A Kormány 1432/2014. (VII. 31.) Korm. határozata
a nemzeti ünnepek, valamint a kiemelt fontosságú rendezvények előkészítésének és lebonyolításának
rendjéről
A Kormány Magyarország nemzeti ünnepei és a kiemelt fontosságú rendezvények (a továbbiakban együtt: nemzeti rendezvény)
előkészítésére és lebonyolítására az érintett miniszterek feladatait a következők szerint határozza meg:
1. A nemzeti rendezvények előkészítésére és lebonyolítására e határozatot
a)
Magyarország nemzeti ünnepei:
aa)
az 1848/49-es Forradalom és Szabadságharc Évfordulója, március 15-e,
ab)
az államalapítás és az Államalapító Szent István ünnepe, augusztus 20-a,
ac)
az 1956-os Forradalom és Szabadságharc Emléknapja, október 23-a,
b)
a kiemelt fontosságú rendezvények:
ba)
a Magyarországi Németek Elhurcolásának és Elűzetésének Emléknapja, január 19-e,
bb)
a Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja, február 25-e,
bc)
a Holocaust Magyarországi Áldozatainak Emléknapja, április 16-a,
bd)
a Magyar Hősök Emlékünnepe, május utolsó vasárnapja,
be)
a Nemzeti Összetartozás Napja, június 4-e,
bf )
Nagy Imre és mártírtársai újratemetésének Emléknapja, június 16-a,
bg)
a Nándorfehérvári Diadal Emléknapja, július 22-e,
bh)
az Aradi Vértanúk Emléknapja, október 6-a,
bi)
a Nemzeti Gyász Emléknapja, november 4-e,
bj)
a Szovjetunióba hurcolt magyar politikai rabok és kényszermunkások Emléknapja, november 25-e,
bk)
Magyarország karácsonya, valamint
bl)
előre meg nem határozott, a 2. pont e) alpontja alapján kiemelt fontosságú rendezvénnyé
minősített rendezvények
tekintetében kell alkalmazni.
2. A honvédelmi miniszter (a továbbiakban: miniszter) feladata a nemzeti rendezvények tekintetében:
a)
a rendezvény koncepciójának kidolgozása,
b)
a rendezvény hatósági és kiemelt intézményi koordinációjának irányítása,
c)
a teljes körű lakossági kommunikáció kidolgozása és irányítása,
d)
a közszolgálati médiával való kapcsolattartás irányítása,
e)
az előre meg nem határozott rendezvények kiemelt fontosságú rendezvénnyé minősítéséről történő döntés,
melyre a Honvédelmi Minisztérium társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára tesz javaslatot,
és amely országos jelentőségű, eseti jellegű, év közben keletkezett, ezért előre nem tervezhető, kormányzati
kötelezettségen alapuló rendezvényre vonatkozhat,
f)
a Magyar Honvédség képességeinek felhasználása a szárazföldi, a légi és a vízi bemutatókon történő
közreműködés, illetve azok biztosítása során.
3. A miniszter – az 5. pontban megjelölt miniszterekkel együttműködve – az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 13. § (2) bekezdésében foglalt költségvetési tervek összeállításával egyidejűleg javaslatot tesz
a Kormány számára a nemzeti rendezvények éves koncepciójára.
4. A miniszter a jóváhagyott koncepció alapján a nemzeti rendezvény lebonyolításáról, a soron következő nemzeti
rendezvény megrendezésének részletes programjáról, a feladatok és a tervezett költségek megosztásáról
tájékoztatja a Kormányt.
5. A miniszter az e határozat szerinti feladatait a feladatkörében érintett miniszterrel együttműködve látja el, amely
keretében
a)
a Miniszterelnökséget vezető miniszter felel a miniszterelnök és a Kormány körüli állami protokoll teendők
ellátásáért és a külföldi államfők, kormányfők fogadásáért,
b)
a belügyminiszter felel az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv rendezvénybiztosítási
feladatokat ellátó és díszelgő egységeinek, a katasztrófavédelem, a Terrorelhárítási Központ,
a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat és az Alkotmányvédelmi Hivatal szerveinek rendezvénnyel kapcsolatos
közreműködéséért, a rendezvények biztosítási tervének elkészítéséért és azok végrehajtásáért,
c)
a külgazdasági és külügyminiszter felel a diplomáciai protokoll feladatok ellátásáért,
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d)

6.

7.

8.
9.

10.

11.

12.

13.

14.
15.

az emberi erőforrások minisztere felel az egészségügyi szervek közreműködéséért és az egészségügyi
biztosításért,
e)
a földművelésügyi miniszter felel az Országos Meteorológiai Szolgálat közreműködéséért.
A miniszter az egyes nemzeti rendezvények keretében
a)
felel a nemzeti rendezvények Kormány által jóváhagyott programjának a jogszabályok, a közjogi
szervezetszabályozó eszközök, valamint a hatósági előírások szerinti előkészítéséért és biztonságos
megvalósításáért,
b)
dönt a programok nem biztonsági okokból, valamint az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető rendkívüli
körülmény és más elháríthatatlan ok esetén a rendezvény helyszínének, programpontjainak módosításáról és
c)
felel – az érintett szervek feladat- és hatáskörének sérelme nélkül – biztonsági okokból a rendezvény
elhalasztására vagy megszakítására irányuló döntés meghozataláért.
A miniszter a 6. pontban felsorolt tevékenységek elősegítése és támogatása érdekében irányítja az 5. pontban
megjelölt miniszterek által delegált tagokból álló Tárcaközi Koordináló Munkacsoport (a továbbiakban: TKM)
tevékenységét.
A miniszter a TKM munkacsoportjaként működteti az Operatív Törzset (a továbbiakban: OT), amely a nemzeti
rendezvények szervezett és biztonságos lebonyolításával kapcsolatos feladatokat látja el.
Az OT-t a Honvédelmi Minisztérium társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkárának javaslatára
a miniszter által kijelölt személy irányítja. Az OT állandó tagja
a)
a Miniszterelnökséget vezető miniszter,
b)
a belügyminiszter,
c)
az emberi erőforrások minisztere,
d)
a földművelésügyi miniszter
által delegált személyek. Az OT irányítójának megkeresése alapján a nemzeti rendezvény szervezésével kapcsolatos
feladatok szakszerű ellátásához szükséges további személyek – így különösen a külgazdasági és külügyminiszter
által delegált személy – és szervezetek is részt vesznek az OT munkájában. Az OT működésének rendjét az OT első
ülésén határozza meg.
Az OT elsődleges feladata az előkészítés folyamán a biztonsági szempontok konzultatív és kooperatív figyelemmel
kísérése, a nemzeti rendezvényekkel kapcsolatban elkészített biztonsági terv, közlekedési terv és egészségügyi terv
szakmai véleményezése legkésőbb a nemzeti rendezvényt megelőző 15. napig, és azok OT irányítója által történő
jóváhagyása.
A nemzeti ünnepekhez kapcsolódó rendezvények teljes időtartama alatt – a kiemelt fontosságú rendezvényeknél
szükség esetén – az OT a rendezvények biztonságos lebonyolítása érdekében – a miniszter által kijelölt – Központi
Bázis helyén ülésezik.
Az OT tagjai – a Központi Bázis helyén – folyamatosan figyelemmel kísérik a nemzeti rendezvények lebonyolítását
és amennyiben a körülmények gondos mérlegelése alapján azt szükségesnek látják, az OT irányítójának együttes
javaslatot tesznek az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető rendkívüli körülmény és más elháríthatatlan ok
esetén a program egyes elemeinek vagy egészének elhalasztására, illetve megszakítására.
A Kormány felhívja
a)
a minisztert, hogy gondoskodjon arról, hogy a nemzeti rendezvények szervezését, valamint a műszaki,
művészeti, logisztikai, feladatainak előkészítését és lebonyolítását, illetve a biztosítás koordinációját, valamint
a 2. pont c) alpontjában meghatározott feladatok lebonyolítását olyan gazdasági társaság lássa el, melynek
társasági részesedése 100 százalékban állami tulajdonban áll,
b)
a minisztert, hogy – a c) pontban foglalt előirányzatok kivételével – biztosítsa a nemzeti rendezvények
előkészítéséhez és lebonyolításához szükséges költségvetési forrásokat a Honvédelmi Minisztérium
fejezetben,
c)
az 5. pontban megjelölt minisztereket, hogy az 5. pontban meghatározott feladataik ellátásához szükséges
költségvetési forrásokat az általuk vezetett minisztérium fejezetében tervezzék és biztosítsák.
Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
Hatályát veszti a nemzeti ünnepek, valamint a kiemelkedő fontosságú rendezvények előkészítésének és
lebonyolításának rendjéről szóló 1137/2010. (VII. 1.) Korm. határozat.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 1433/2014. (VII. 31.) Korm. határozata
„Életmentő Emlékérem” adományozásáról
A Kormány az „Életmentő Emlékérem” adományozásáról szóló 243/2009. (X. 29.) Korm. rendelet alapján, életmentés
közben tanúsított hősies magatartása elismeréseként – a belügyminiszter mint helyi önkormányzatokért felelős
miniszter javaslatára –
Mészáros Barnabás boldvai és
Luif Ákos csepregi lakosnak
„Életmentő Emlékérmet”
adományoz.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1434/2014. (VII. 31.) Korm. határozata
a Budai Várban található Karmelita kolostor átépítéséhez időarányosan szükséges források biztosításáról
és a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
A Kormány
1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 21. § (6) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Budai
Várban található Karmelita kolostor átépítésével összefüggő beruházás megvalósítása érdekében szükségessé
váló tervezési-, illetve mérnök-lebonyolító és mérnök tanácsadó, valamint műszaki ellenőr kiválasztása céljából
lefolytatásra kerülő közbeszerzési eljárások fedezetének biztosítására 756,2 millió forint egyszeri átcsoportosítását
rendeli el elszámolási, a fel nem használt rész tekintetében visszatérítési kötelezettséggel a Magyarország 2014. évi
központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XI. Miniszterelnökség
fejezet, 17. Rendkívüli kormányzati intézkedések cím terhére, a Kvtv. 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet,
1. Miniszterelnökség cím javára az 1. melléklet szerint;
Az átcsoportosítás tekintetében
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
Az elszámolás és a visszatérítési kötelezettség tekintetében
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
2015. június 30.
2. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a nemzetgazdasági miniszter, valamint az egyes kiemelt
jelentőségű budapesti beruházásokért felelős kormánybiztos bevonásával gondoskodjon arról, hogy Magyarország
2015. és 2016. évi központi költségvetésében a Budai Várban található Karmelita kolostor átépítésével összefüggő
beruházás tervezési-, illetve mérnök-lebonyolító és mérnök tanácsadó, valamint műszaki ellenőri feladatokra
összesen 704,3 millió forint összegű forrás rendelkezésére álljon úgy, hogy abból a beruházás céljaira a 2015. évben
585,4 millió forint, a 2016. évben pedig 118,9 millió forint felhasználható legyen.
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
nemzetgazdasági miniszter
az egyes kiemelt jelentőségű budapesti beruházásokért felelős kormánybiztos
Határidő:
Magyarország 2015. és 2016. évi központi költségvetésének tervezésével egyidejűleg
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

XI. Miniszterelnökség
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2014.
Államháztartási egyedi
azonosító
294502

Fejezet
szám

XI.

297102

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

1

Kiemelt
előir.
szám

K6

17

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Miniszterelnökség
Miniszterelnökség

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

Módosítás
(+/-)

Beruházások

Rendkívüli kormányzati intézkedések

K5

A módosítás jogcíme

756,2

Egyéb működési célú kiadások

-756,2

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Államháztartási egyedi
azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.

Jogcím
név

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

BEVÉTEL

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

Kiemelt előirányzat
neve

Millió forintban, egy tizedessel
A módosítás
A módosítást
következő
elrendelő
évre
jogszabály/
áthúzódó
határozat száma
hatása
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1. melléklet az 1434/2014. (VII. 31.) Korm. határozathoz

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

Államháztartási egyedi
azonosító
294502

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

szám
XI.

1

név

TÁMOGATÁS
Kiemelt előirányzat
neve

Miniszterelnökség
Miniszterelnökség

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Az adatlap 5 példányban töltendő ki
A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
Fejezetet irányító szerv
1 példány
időarányos
Állami Számvevőszék
1 példány
teljesítményarányos
Magyar Államkincstár
1 példány
egyéb: azonnal
Nemzetgazdasági Minisztérium
2 példány
Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

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

756,2
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
Összesen

I.n.év

II. n.év

III.n.év

IV.n.év

756,2
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A Kormány 1435/2014. (VII. 31.) Korm. határozata
a Nemzeti Táncszínház új játszóhelyének kialakításáról
A Kormány
1. egyetért azzal, hogy – a Nemzeti Táncszínház jelenlegi székhelyeként szolgáló Karmelita kolostor új funkciójának
kialakítását megelőzően – a Nemzeti Táncszínháznak, mint nemzeti intézménynek méltó játszóhelyet kell
biztosítani, mely hosszú távon megfelel az intézmény magas színvonalú művészeti tevékenységének;
2. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a Nemzeti Táncszínház 2014/15-ös évadának zavartalan lefolytatása
érdekében gondoskodjon 293,0 millió forint többletforrás biztosításáról az Emberi Erőforrások Minisztériuma
fejezetben;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
2014. augusztus 15.
3. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a Nemzeti Táncszínház
Nonprofit Kft. közreműködésével a Nemzeti Táncszínház új játszóhelyének a Millenáris Teátrum épületében történő
műszaki kialakítása érdekében, azzal a céllal, hogy a Nemzeti Táncszínház Nonprofit Kft. az így átalakított ingatlant
a 2015/16-os évadtól kezdődően hosszú távon játszóhelyként használhassa;
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
2015. augusztus 31.
4. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjon arról, hogy a 3. pontban foglalt feladat tervezési,
előkészítési munkálataira 150,0 millió forint forrás rendelkezésre álljon a Miniszterelnökség fejezet fejezeti kezelésű
előirányzatai között;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
2014. augusztus 15.
5. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a 4. pontban foglalt tervezési, előkészítési munkálatok
keretében készítsen megvalósíthatósági tanulmányt a 3. pontban foglalt feladatról, és ez alapján a 2015-ben
szükséges költségvetési források biztosításáról a nemzetgazdasági miniszter bevonásával nyújtson be előterjesztést
a Kormány részére.
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
2014. szeptember 30.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1436/2014. (VII. 31.) Korm. határozata
a Miniszterelnökség agrár-vidékfejlesztésért felelős államtitkára által irányított szervezeti egységek
Kecskemétre történő áthelyezéséről
1. A Kormány
a)
egyetért azzal, hogy a Miniszterelnökség agrár-vidékfejlesztésért felelős államtitkára által irányított szervezeti
egységek a Kecskemét közigazgatási területén fekvő, 6058/5 helyrajzi számú, természetben a Kecskemét
Lórántffy Zsuzsanna utca 1. szám alatti ingatlanban (a továbbiakban: Ingatlan) kerüljenek elhelyezésre;
b)
felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert és a nemzeti fejlesztési minisztert az a) pontban foglaltak
szerinti elhelyezés 2015. január 1-jétől történő biztosítására, valamint a Kecskeméten 2015. január 1-jétől
történő munkavégzés feltételei biztosításához szükséges intézkedések megtételére;
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
2015. január 1.
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c)

felhívja az egyes kiemelt jelentőségű budapesti beruházásokért felelős kormánybiztost és
Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy az Ingatlannak a Miniszterelnökség agrár-vidékfejlesztésért
felelős államtitkára által irányított szervezeti egységek feladatainak ellátását biztosító átépítéséhez és
felújításához szükséges intézkedéseket tegyék meg.
Felelős:
az egyes kiemelt jelentőségű budapesti beruházásokért felelős kormánybiztos
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
folyamatos, illetve 2015. január 1.
2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
3. Az egyes kiemelt jelentőségű budapesti beruházásokért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól szóló
1359/2014. (VI. 30.) Korm. határozat 2. pont i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép, és a 2. pont a következő
j) ponttal egészül ki:
(A Kormány a kormánybiztos feladatkörébe utalja az alábbi beruházások előkészítését és megvalósításuk irányítását:)
„i) a Miniszterelnökség agrár-vidékfejlesztésért felelős államtitkára által irányított szervezeti egységek Kecskeméten
történő elhelyezéséhez szükséges felújítási és építési feladatok;
j) további, külön kormányhatározatban meghatározott beruházások, illetve feladatok.”
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1437/2014. (VII. 31.) Korm. határozata
az egységes területalapú támogatás összegéhez kötött támogatás felső szintjének megállapításáról és
a mezőgazdasági munkahelyteremtés elősegítéséről
A Kormány a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara, valamint a Magyar Gazdakörök és
Gazdaszövetkezetek Szövetségének javaslatára megtárgyalta a földművelésügyi miniszter előterjesztését, amelynek alapján
úgy döntött, hogy olyan mezőgazdasági rendszert kell kialakítani, amely a jövőben több embernek biztosít megélhetést, ezért
kiemelten kívánja támogatni az állattenyésztést, a zöldség- és gyümölcs termesztést, valamint a vetőmag előállítást. A Kormány
rögzítette, hogy e célkitűzés figyelembe vételével kell felhasználni az európai uniós és a hazai mezőgazdasági támogatásokat,
továbbá az agráriumból forrás kivonásra nem kerülhet sor.
Mindezek megvalósítása érdekében a Kormány felhívja
1. a földművelésügyi minisztert, hogy az egységes területalapú támogatás összegéhez kötött támogatás kifizetését
2015–2020 között úgy hajtsa végre és jelentse be az Európai Bizottságnak, hogy 150 000 euró éves egységes
területalapú támogatás felett 5%, 1200 hektárnak megfelelő összeg felett 100% támogatáscsökkentést kell
alkalmazni az érintett mezőgazdasági termelőknél;
Felelős:
földművelésügyi miniszter
Határidő:
2014. július 31.
2. a nemzetgazdasági minisztert, hogy
a)
az állattenyésztés és más munkaigényes ágazatok támogatására a költségvetési tervezés során
a Földművelésügyi Minisztérium „Folyó kiadások és jövedelemtámogatások” fejezeti kezelésű előirányzatán
2015-ben 82,579 milliárd forint, 2016-ban legalább 81,238 milliárd forint, 2017-ben legalább 79,9 milliárd
forint, 2018-ban legalább 78,56 milliárd forint, 2019-ben legalább 77,22 milliárd forint és 2020-ban legalább
75,908 milliárd forint összeget tervezzen be azzal, hogy a forrásokat évközben zárolni nem lehet;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
a költségvetési tervezéshez igazodóan
b)
dolgozza ki a mezőgazdasági termelők részvételének feltételeit a Munkavédelmi Akciótervben;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
2014. szeptember 30.
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3. a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy az 1. pontban foglalt intézkedéshez kapcsolódóan a 2014–2020 évi
Vidékfejlesztési Program elkészítése és az intézkedések meghirdetése során gondoskodjon arról, hogy az egységes
területalapú támogatási keretből évente megvalósuló támogatásátcsoportosítás során az állattenyésztés, a zöldségés gyümölcs termesztés, valamint a vetőmag előállítás kiemelt támogatásban részesüljön, továbbá a „tejhasznú
szarvasmarha állatjóléti intézkedésre” 2017–2020 között legalább évi 8 milliárd forintnak megfelelő forrás a termelők
számára rendelkezésre álljon.
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
folyamatos
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1438/2014. (VII. 31.) Korm. határozata
a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem MOME Campus – Kreatív Innovációs és Tudáspark kialakítása
állami beruházás egyes kérdéseiről
A Kormány
1. egyetért azzal, hogy a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem MOME Campus – Kreatív Innovációs és Tudáspark
kialakítása keretében megépítendő létesítmények egységes elhelyezése, illetve az ahhoz szükséges beruházási
tevékenység a Budapest XII. kerület, belterület 10947/1 helyrajzi számú, természetben a Budapest, XII. kerület,
Zugligeti út 9–25. szám alatt található ingatlanon (a továbbiakban: Ingatlan) valósuljon meg (a továbbiakban:
Beruházás) 2014 és 2018 között, összesen 12 600 millió forint beruházási keretösszegben;
2. az 1. pontban foglaltak végrehajtása érdekében elrendeli a Beruházás állami beruházás formájában történő
megvalósítását, továbbá felhívja az egyes kiemelt jelentőségű budapesti beruházásokért felelős kormánybiztost,
az emberi erőforrások miniszterét és a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy tegyenek meg minden szükséges
intézkedést a Beruházás végrehajtása érdekében;
Felelős:
az egyes kiemelt jelentőségű budapesti beruházásokért felelős kormánybiztos
emberi erőforrások minisztere
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
folyamatos
3. egyetért azzal, hogy a Beruházás építtetője a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem legyen, azzal, hogy a Beruházással
kapcsolatban biztosítani szükséges az egyes kiemelt jelentőségű budapesti beruházásokért felelős kormánybiztos
kinevezéséről és feladatairól szóló 1359/2014. (VI. 30.) Korm. határozatban foglaltak érvényesülését;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
az egyes kiemelt jelentőségű budapesti beruházásokért felelős kormánybiztos
Határidő:
folyamatos
4. egyetért azzal, hogy az 1. pontban meghatározott beruházási keretösszeg határáig 2014 és 2018 között
az építtető a Beruházás megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárásokat lefolytassa és a szükséges
kötelezettségvállalásokat megtegye, és felhívja az egyes kiemelt jelentőségű budapesti beruházásokért felelős
kormánybiztost, a Miniszterelnökséget vezető minisztert, az emberi erőforrások miniszterét és a nemzeti fejlesztési
minisztert, hogy tegyenek meg minden szükséges intézkedést ennek érdekében;
Felelős:
az egyes kiemelt jelentőségű budapesti beruházásokért felelős kormánybiztos
Miniszterelnökséget vezető miniszter
emberi erőforrások minisztere
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
folyamatos
5. felhívja az egyes kiemelt jelentőségű budapesti beruházásokért felelős kormánybiztost, hogy a Beruházáshoz
kapcsolódó intézményfejlesztési koncepció és tervezési program kidolgozása során működjön együtt
a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemmel, valamint a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem MOME Campus – Kreatív
Innovációs és Tudáspark tartalomfejlesztési programjának kidolgozásáért felelős megbízottal, és az emberi
erőforrások miniszterével;
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Felelős:

6.

7.

8.

9.

az egyes kiemelt jelentőségű budapesti beruházásokért felelős kormánybiztos
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
folyamatos
felhívja az egyes kiemelt jelentőségű budapesti beruházásokért felelős kormánybiztost, hogy a Miniszterelnökséget
vezető miniszterrel, az emberi erőforrások miniszterével és a nemzeti fejlesztési miniszterrel együttműködve tegyen
meg minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a Beruházás első ütemeként a Műhelyház projekt
megvalósítására irányuló építési beruházás kivitelezési munkái 2014. szeptember 30. napjáig megkezdődjenek, és
a kivitelezés megkezdéséig a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem által e beruházási ütem megvalósítására korábban
megkötött határozott idejű ingatlan bérleti és szolgáltatási szerződés megszüntetésre kerüljön;
Felelős:
az egyes kiemelt jelentőségű budapesti beruházásokért felelős kormánybiztos
Miniszterelnökséget vezető miniszter
emberi erőforrások minisztere
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
2014. szeptember 30.
felhívja az emberi erőforrások miniszterét és a nemzetgazdasági minisztert, hogy az egyes kiemelt jelentőségű
budapesti beruházásokért felelős kormánybiztos bevonásával, 2014 és 2018 között, a Beruházás megvalósítását
biztosító, 1. pontban meghatározott források ütemezett rendelkezésre állásáról gondoskodjanak;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
nemzetgazdasági miniszter
az egyes kiemelt jelentőségű budapesti beruházásokért felelős kormánybiztos
Határidő:
folyamatos
felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy a Beruházás időtartama alatt a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem
zavartalan működése érdekében tegye meg a szükséges intézkedéseket;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
folyamatos
visszavonja a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem MOME Campus Kreatív Innovációs és Tudáspark fejlesztéséről szóló
1769/2013. (XI. 25.) Korm. határozatot.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1439/2014. (VII. 31.) Korm. határozata
a gönci tanuszoda megnyitásáról
A Kormány
1. egyetért azzal, hogy a gönci tanuszoda (a továbbiakban: uszoda) – a szükséges személyi és infrastrukturális
feltételek biztosítása, megteremtése mellett – a Nemzeti Sportközpontok üzemeltetésében kerüljön megnyitásra;
2. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert és az emberi erőforrások miniszterét, hogy – a 3–5. pontban foglaltak
figyelembevételével – tegyék meg az uszoda jogi helyzetének rendezéséhez, valamint az uszoda újranyitásához
szükséges intézkedéseket;
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
azonnal
3. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy az 1. pontban foglalt feladat ellátásához a Nemzeti Sportközpontok
közalkalmazotti létszámának 9 státusszal történő bővítése érdekében tegye meg a szükséges intézkedéseket
a 4. pontban biztosított forrás terhére;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
azonnal
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4. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy tegye meg az intézkedéseket az uszoda üzemeltetéséhez a
2014. és 2015. évben szükséges forrás biztosítása érdekében;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
a) a 2014. évben szükséges forrás tekintetében azonnal
		
b) a 2015. évben szükséges forrás tekintetében a 2015. évi központi költségvetés tervezése
során
5. jóváhagyja, hogy a 4. pont szerint biztosított forrás terhére megvalósuló, a Nemzeti Sportközpontok által
lefolytatásra kerülő beszerzések tekintetében a Kormány irányítása alá tartozó fejezetek költségvetési szerveinek
eszközbeszerzéseiről szóló 1982/2013. (XII. 29.) Korm. határozat rendelkezéseit nem kell alkalmazni.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1440/2014. (VII. 31.) Korm. határozata
a Hungaroring Sport Zrt. 2014. évi rendezvényeinek megvalósítása érdekében a rendkívüli kormányzati
intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 21. § (6) bekezdésében biztosított jogkörében
eljárva a Hungaroring Sport Zrt. 2014. évi rendezvényeinek megvalósítása érdekében 600,0 millió forint egyszeri
átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a fel nem használt rész tekintetében visszatérítési kötelezettséggel
a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény (a továbbiakban: Kvtv.)
1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 17. Rendkívüli kormányzati intézkedések cím terhére, a Kvtv. 1. melléklet
XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 33. Hazai fejlesztési
programok alcím, 2. „Hungaroring Sport Zrt. támogatása” jogcímcsoport javára az 1. melléklet szerint.
Az átcsoportosítás tekintetében
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
Az elszámolás és a visszatérítési kötelezettség tekintetében
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
2014. augusztus 31.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

XI. Miniszterelnökség
XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2014.
Fejezet
szám

Cím Alcím
szám szám

Államháztartási
egyedi azonosító
XVII.

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

KIADÁSOK

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Hazai fejlesztési programok
030164
2
„Hungaroring Sport Zrt. támogatása”
K5
Egyéb működési célú kiadások
XI.
Miniszterelnökség
297102
17
Rendkívüli kormányzati intézkedések
K5
Egyéb működési célú kiadások
Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
20

Cím Alcím
szám szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Fejezet
szám

Cím Alcím
szám szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Államháztartási
egyedi azonosító

Államháztartási
egyedi azonosító

600,0

-600,0

BEVÉTEL

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

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

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

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

Kiemelt előirányzat
neve

T Á M O GAT Á S
Kiemelt előirányzat
neve

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Hazai fejlesztési programok
030164
2
„Hungaroring Sport Zrt. támogatása”
Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
Az adatlap 5 példányban töltendő ki
A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
Összesen
1 példány
Fejezetet irányító szerv
időarányos
1 példány
Állami Számvevőszék
teljesítményarányos
1 példány
Magyar Államkincstár
egyéb: azonnal
2 példány
Nemzetgazdasági Minisztérium
Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.
20

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

33

Fejezet
szám

XVII.

Módosítás
(+/-)
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1. melléklet az 1440/2014. (VII. 31.) Korm. határozathoz

33

600,0

I.n.év

600,0

II. n.év

III.n.év

IV.n.év

600,0

11847

11848

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2014. évi 107. szám

A Kormány 1441/2014. (VII. 31.) Korm. határozata
a Nemzeti Kézilabda Akadémia működési és utánpótlás-fejlesztési feladatainak támogatására a rendkívüli
kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
A Kormány
1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 21. § (6) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Nemzeti
Kézilabda Akadémia működési és utánpótlás-fejlesztési feladatainak támogatása céljából 200,0 millió forint
egyszeri átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a fel nem használt rész tekintetében visszatérítési kötelezettséggel
a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény (a továbbiakban: Kvtv.)
1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 23.
Sporttevékenység támogatása alcím, 5. Országos sportági szakszövetségek akadémia rendszerének kialakításával,
továbbá az MLSZ utánpótlás-neveléssel összefüggő feladatainak támogatása jogcímcsoport javára, a Kvtv.
1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 17. Rendkívüli kormányzati intézkedések cím terhére, az 1. melléklet
szerint;
Az átcsoportosítás tekintetében
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
Az elszámolás és a visszatérítési kötelezettség tekintetében
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2015. június 30.
2. felhívja az emberi erőforrások miniszterét és a nemzetgazdasági minisztert, hogy az éves központi költségvetések
tervezése során gondoskodjon a Nemzeti Kézilabda Akadémia működési és utánpótlás-fejlesztési feladatainak
ellátásához 2020-ig szükséges évi 200,0 millió forint támogatás biztosításáról.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
a központi költségvetés tervezéséhez igazodva
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

XI. Miniszterelnökség
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

Államház-tartási
egyedi azonosító

Fejezet
szám

XX.

Cím
szám

20

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

XI.

17

Fejezet
szám

Cím
szám

Az előirányzatmódosítás érvényessége:

Államház-tartási
egyedi azonosító

Fejezet
szám

XX.

Cím
szám

20

297446

Kiemelt
előir.
szám

K5
K8

K5
a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

A módosítás jogcíme

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

Módosítás
(+/-)

Országos sportági szakszövetségek akadémia rendszerének kialakításával, továbbá az MLSZ
utánpótlás-neveléssel összefüggő feladatainak támogatása
Egyéb működési célú kiadások
Egyéb felhalmozási célú kiadások

Miniszterelnökség
Rendkívüli kormányzati intézkedések

Egyéb működési célú kiadások

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Az adatlap 5 példányban töltendő ki

Fejezet
1 példány
Állami Számvevőszék
1 példány
Magyar Államkincstár
1 példány
Nemzetgazdasági Minisztérium
2 példány
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

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

-200,0

BEVÉTEL
Kiemelt előirányzat
neve

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

T Á M O GAT Á S
Kiemelt előirányzat
neve

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Sporttevékenység támogatása

23

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

160,0
40,0

a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

5

Az előirányzatmódosítás érvényessége:

Fejezet
név

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Sporttevékenység támogatása

5

Az előirányzatmódosítás érvényessége:

Államház-tartási
egyedi azonosító

Jogcím
szám

23

297446

297102

Jogcím
csop.
szám
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1. melléklet az 1441/2014. (VII. 31.) Korm. határozathoz

Országos sportági szakszövetségek akadémia rendszerének kialakításával, továbbá az MLSZ
utánpótlás-neveléssel összefüggő feladatainak támogatása

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

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

200,0

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
időarányos
teljesítményarányos
egyéb:
azonnal

Összesen

I.n.év
200,0

II. n.év

III.n.év

IV.n.év

200,0

11849

11850
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A Kormány 1442/2014. (VII. 31.) Korm. határozata
a „Beruházás ösztönzési célelőirányzat” címrendi besorolásának megváltoztatásáról
A Kormány
1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdésben biztosított jogkörében eljárva
a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény (a továbbiakban: Kvtv.)
1. melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 33. Hazai
fejlesztésű előirányzatok alcímbe tartozó 1. Beruházás ösztönzési célelőirányzat jogcímcsoport besorolását a Kvtv.
1. melléklet XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet, 5. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 50. Beruházás
ösztönzési célelőirányzat alcímre változtatja;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
külgazdasági és külügyminiszter
Határidő:
azonnal
2. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, intézkedjen a Magyar Államkincstár felé, hogy 2014. január 1-jei határnappal
a címrendi változás átvezetését, egyidejűleg az átrendezés időpontjáig végrehajtott évközi előirányzatmódosításokat, a teljesítési adatok, a kötelezettségvállalások és a kapcsolódó költségvetési maradványok
átrendezését hajtsa végre.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1443/2014. (VII. 31.) Korm. határozata
Salgótarján külterületén fekvő, termőföldnek minősülő földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról
A Kormány a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 11. § (2) és (3) bekezdésében foglaltakra
figyelemmel beruházási célterületté nyilvánítja hulladéklerakó létesítmény bővítése céljából a Salgótarján
külterületén fekvő, az ingatlan-nyilvántartás szerint 0331/7, 0328/13, 0328/15 helyrajzi számú földrészleteket,
valamint az ezen földrészletekből a telekalakítási eljárások jogerős befejezését követően kialakított földrészleteket.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1444/2014. (VII. 31.) Korm. határozata
a Bridgestone Tatabánya Kft. létszámbővítéshez kapcsolódó képzéseinek támogatásáról
A Kormány a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény 14. §
a) pontjában meghatározott jogkörében eljárva a Bridgestone Tatabánya Kft. (székhelye: 2851 Környe, Kőhíd u. 1.,
cégjegyzékszáma: 11-09-010941) részére képzési támogatásként a központi költségvetésről szóló törvény Nemzeti
Foglalkoztatási Alap fejezet, Szakképzési és felnőttképzési támogatások 2014–2017. évi kiadási előirányzatai terhére
összesen 554 569 371 forint költségvetési támogatás biztosítását rendeli el.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
e határozat közzétételét követő 30. nap
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

11851
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A Kormány 1445/2014. (VII. 31.) Korm. határozata
a Humán-Mini Művész utca Óvoda és Bölcsőde, valamint annak telephelye a Humán-Mini Pikler Emmi
Bölcsőde finanszírozásának biztosítása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló
tartalékból, valamint az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Miniszterelnökség fejezet közötti
előirányzat-átcsoportosításról
A Kormány
1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 21. § (6) bekezdésében biztosított
jogkörében eljárva a Humán-Mini Művész utca Óvoda és Bölcsőde, valamint annak telephelye a Humán-Mini
Pikler Emmi Bölcsőde finanszírozásának biztosítása érdekében a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről
szóló 2013. évi CCXXX. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 17. Rendkívüli
kormányzati intézkedések cím terhére, a Kvtv. 1. melléklet
a)
XI. Miniszterelnökség fejezet, 13. Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal cím javára 25 000,0 ezer forint,
b)
XI. Miniszterelnökség fejezet, 15. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím,
53. Hozzájárulás egyes humán feladatok ellátásához jogcímcsoport javára 18 498,0 ezer forint
egyszeri átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a fel nem használt rész tekintetében visszatérítési kötelezettséggel
az 1. melléklet szerint;
Az átcsoportosítás tekintetében
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
Az elszámolás és a visszatérítési kötelezettség tekintetében
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
2015. január 30.
2. az Áht. 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Humán-Mini Művész utca Óvoda és Bölcsőde,
valamint annak telephelye a Humán-Mini Pikler Emmi Bölcsőde finanszírozásának biztosítása érdekében
14 504,0 ezer forint tartós átcsoportosítását rendeli el a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 19. Szociális célú humánszolgáltatások alcím, 1. Szociális célú
nem állami humánszolgáltatások támogatása jogcímcsoport terhére, a Kvtv. 1. melléklet XI. Miniszterelnökség
fejezet, 15. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 53. Hozzájárulás egyes humán feladatok
ellátásához jogcímcsoport javára a 2. melléklet szerint;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Miniszterelnökséget vezető miniszter
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
3. az Áht. 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Humán-Mini Művész utca Óvoda és Bölcsőde,
valamint annak telephelye a Humán-Mini Pikler Emmi Bölcsőde finanszírozásának biztosítása érdekében
25 552,0 ezer forint tartós átcsoportosítását rendeli el a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2. Normatív finanszírozás alcím, 3. Közoktatási célú
humánszolgáltatás és kiegészítő támogatás jogcímcsoport terhére, a Kvtv. 1. melléklet XI. Miniszterelnökség
fejezet, 15. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 53. Hozzájárulás egyes humán feladatok
ellátásához jogcímcsoport javára a 2. melléklet szerint.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Miniszterelnökséget vezető miniszter
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

11852

1. melléklet az 1445/2014. (VII. 31.) Korm. határozathoz
XI. Miniszterelnökség

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA *
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2014.
ÁHT
egyedi
azonosító

294213

Fejezet
szám

XI.

Cím Alcím
szám szám

15

XI.

Jogcím
szám

13

347828

297102

Jogcím
csop.
szám

Kiemelt
előir.
szám

K3

1

53

Fejezet
név

K5

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

KIADÁSOK

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

Kiemelt előirányzat neve

Miniszterelnökség
Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal

Miniszterelnökség
Rendkívüli kormányzati intézkedések

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

Fejezet
szám

Cím Alcím
szám szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

-43 498,0

Egyéb működési célú kiadások

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

A módosítást elrendelő
jogszabály/ határozat száma

18 498,0

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
ÁHT.
egyedi
azonosító

Ezer forintban, egy tizedessel

25 000,0

Dologi kiadások

Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célelőirányzatok
Hozzájárulás egyes humán feladatok ellátásához
Egyéb működési célú kiadások

K5

17

Cím
név

BEVÉTEL

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

Kiemelt előirányzat neve

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

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

ÁHT.
egyedi
azonosító

XI.

Cím Alcím
szám szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Miniszterelnökség
Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal

13
15

347828

Jogcím
csop.
szám

1

53
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Kiemelt előirányzat neve

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

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

25 000,0

Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célelőirányzatok
Hozzájárulás egyes humán feladatok ellátásához

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

A módosítás jogcíme

18 498,0

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

Összesen

43 498,0

I.n.év

II. n.év

Ezer forintban, egy tizedessel
III.n.év

43 498,0

IV.n.év
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Fejezet
szám

XI. Miniszterelnökség
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA *
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2014.
ÁHT
egyedi
azonosító

Fejezet
szám

XI.

Cím Alcím
szám szám

15

347828

XX

20

244234

1

2

19

244201

Az előirányzatmódosítás érvényessége:
ÁHT.
egyedi
azonosító

Fejezet
szám

Cím Alcím
szám szám

Az előirányzatmódosítás érvényessége:

ÁHT.
egyedi
azonosító

Fejezet
szám

XI.

Cím Alcím
szám szám

15

347828
XX
244234
244201

20

1

2
19

Az előirányzatmódosítás érvényessége:

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

53

3

1

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

KIADÁSOK

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

K5

Kiemelt előirányzat neve
Miniszterelnökség
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célelőirányzatok
Hozzájárulás egyes humán feladatok ellátásához
Egyéb működési célú kiadások

K5

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Normatív finanszírozás
Közoktatási célú humánszolgáltatás és kiegészítő támogatás
Egyéb működési célú kiadások

-25 552,0

K5

Szociális célú humánszolgáltatások támogatása
Szociális célú nem állami humánszolgáltatások támogatása
Egyéb működési célú kiadások

-14 504,0

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

BEVÉTEL

A módosítást elrendelő
jogszabály/ határozat száma

40 056,0

b) a következő év költségvetésébe beépülő
Jogcím
csop.
szám

Ezer forintban, egy tizedessel

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

Kiemelt előirányzat neve
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Ezer forintban, egy tizedessel
A módosítást elrendelő
jogszabály/ határozat száma

b) a következő év költségvetésébe beépülő

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

T Á M O GAT Á S
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Kiemelt előirányzat neve
Miniszterelnökség
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célelőirányzatok
Hozzájárulás egyes humán feladatok ellátásához

3

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Normatív finanszírozás
Közoktatási célú humánszolgáltatás és kiegészítő támogatás

1

Az adatlap 5 példányban töltendő ki

A módosítást elrendelő
jogszabály/ határozat száma

40 056,0

-14 504,0

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

Összesen

40 056,0

I.n.év

II. n.év

Ezer forintban, egy tizedessel
III.n.év

40 056,0

IV.n.év

11853

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

Ezer forintban, egy tizedessel

-25 552,0

Szociális célú humánszolgáltatások támogatása
Szociális célú nem állami humánszolgáltatások támogatása

b) a következő év költségvetésébe beépülő

A módosítás jogcíme

11854
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A Kormány 1446/2014. (VII. 31.) Korm. határozata
az M34 autópálya Vásárosnamény és Záhony közötti szakasza kiépítésének támogatásáról
A Kormány
1. egyetért az M34 autópálya Vásárosnamény és Záhony közötti szakasza kiépítésének szükségességével,
2. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon az M34 autópálya Vásárosnamény és Záhony közötti
szakasza kiépítéséhez szükséges forrás tervezéséről az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program keretén
belül.
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
a 2014–2020. programozási időszakra vonatkozó jogszabályi és eljárásrendi környezet
kialakítását követően azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1447/2014. (VII. 31.) Korm. határozata
az ÉMOP-3.1.2./A-2f-2010-0007 azonosító számú („Kazincbarcika Városközpont akcióterület funkcióbővítő
rehabilitációja” című) projekt támogatásának növeléséről
A Kormány
1. jóváhagyja az 1. melléklet szerint az ÉMOP-3.1.2./A-2f-2010-0007 azonosító számú, a „Kazincbarcika Városközpont
akcióterület funkcióbővítő rehabilitációja” című kiemelt projekt elszámolható közkiadásának 123 701 405 forinttal
történő növelését,
2. hozzájárul az 1. pont szerinti projekt támogatási szerződésének módosításához.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

A költségnövekmény elfogadásával
1.

Projekt azonosító

Projekt

Támogatást igénylő

száma

megnevezése

neve

2.

A támogatási szerződésben jelenleg

a támogatási szerződés

szereplő elszámolható közkiadás

módosításában szerepeltethető

A költségnövekmény
Projekt rövid bemutatása

elszámolható közkiadás
támogatás összege

önerő összege

támogatás összege

önerő összege

támogatás része

önerő része

(Ft)

(Ft)

(Ft)

(Ft)

(Ft)

(Ft)

A belvárosi akcióterületen megvalósuló projekt a kiírás
adta lehetőségekből következően részben a gazdasági
és szolgáltatási funkciók erősítését, a városközpont
megjelenésének élhetőségét, a kapcsolódó „szoft”
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projektelemek révén pedig a társadalmi elfogadottságot,
a közösségek megerősítését szolgálja. A projekt keretében

Kazincbarcika
3.

ÉMOP-3.1.2./
A-2f-2010-0007

Városközpont

Kazincbarcika

akcióterület

Város

funkcióbővítő

Önkormányzata

a városi és közszféra funkciók erősítését és bővítését
829 073 048

213 786 133

927 415 665

239 144 921

98 342 617

25 358 788

szolgáló projektelemek révén modern szolgáltatási és
élhető lakókörnyezetet biztosító, közlekedési szempontból
tehermentesített városközpont jön létre. Felújításra kerül

rehabilitációja

a szolgáltatásoknak helyet adó főutca, valamint az ahhoz
kapcsolódó közösségi terek. Funkcióváltással kialakításra került
a közösségi és közszféra szolgáltatásokat biztosító szolgáltató
ház, és megépül az akcióterületet közlekedési szempontból
tehermentesítő útszakasz.
4.

Összesen:

1 042 859 181

1 166 560 586

123 701 405

11855

11856
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A Kormány 1448/2014. (VII. 31.) Korm. határozata
az ÉMOP-2.1.1/F-14-2014-0001 azonosító számú („Kiemelt turisztikai attrakciók- és szolgáltatások
fejlesztése” című) projektjavaslat támogatásának jóváhagyásáról és akciótervi nevesítéséről
A Kormány
1. jóváhagyja az 1. melléklet szerint az ÉMOP-2.1.1/F-14-2014-0001 azonosító számú, „Kiemelt turisztikai attrakciókés szolgáltatások fejlesztése” című, egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslatot
(a továbbiakban: projekt),
2. elfogadja az 1. melléklet szerint az 1. pontban meghatározott projekt kiemelt projektként történő nevesítését,
3. hozzájárul az 1. pontban meghatározott projekt támogatási szerződésének megkötéséhez.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
a támogathatósági feltételek teljesítését követő harminc napon belül
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A

B

Projekt
Projekt
1. azonosító
megnevezése
száma

2.

ÉMOP2.1.1/F14-20140001

C
Támogatást
igénylő
megnevezése

D
Akciótervi
nevesítés
támogatási
összege
(Ft)

Széchenyi
Programiroda
Nonprofit Kft., mint
konzorciumvezető,
valamint a
következő települési
önkormányzatok:
Abaújszántó Város
Önkormányzata,
Bekecs Község
Önkormányzata,
Bodrogkeresztúr
Község
Önkormányzata,
Bodrogkisfalud
Község
Kiemelt
Önkormányzata,
turisztikai
attrakciók- és Bodrogolaszi
2 300 000 000
szolgáltatások Község
Önkormányzata,
fejlesztése
Erdőbénye Község
Önkormányzata,
Erdőhorváti Községi
Önkormányzat,
Golop Község
Önkormányzata,
Hercegkút Község
Önkormányzata,
Legyesbénye
Község
Önkormányzata,
Mád Község
Önkormányzata,
Makkoshotyka
Község

1. melléklet az …/2014. (… …) Korm. határozathoz
E
Akciótervi
nevesítés
elszámolható
közkiadás
összege (Ft)

F

G

Projekt rövid bemutatása

Támogathatósági feltételek

A projekt keretében 27 település
együttműködésében a Tokajhegyalja kultúrtáj, mint
világörökségi helyszín kulturális
infrastruktúráját hasznosító,
valamint a térség hagyományain
alapuló fejlesztésekre, a
kulturális, vallási, művészeti
rendezvények és a hozzájuk
szorosan kapcsolódó turisztikai
szolgáltatások megvalósítására
kerülhet sor. A projekt fő célja,
hogy a kultúra
2 300 000 000 eszközrendszerének
felhasználásával, valamint a
Tokaj-hegyalján megtalálható
természeti és épített értékek
komplex turisztikai termékké
alakításával a térség önállóan is
vonzerőt jelentsen a turisták
számára mind regionális, mind
országos, de akár nemzetközi
szinten is. Az idegenforgalmi
bevételek és az itt élők
foglalkoztatottságának
növekedésével a térség
gazdasági fellendülése várható.

A) A támogatási szerződés megkötéséig teljesítendő feltételek:
a) Szükséges a projekt keretében tervezett tevékenységek és funkciók
tekintetében a megvalósíthatósági tanulmány javítása, kiegészítése és
a tartalmi ellentmondások feloldása az általános pályázati
útmutatónak, valamint a vonatkozó kiemelt projekt felhívás C.1. és
C6.3. pontjában foglaltaknak megfelelően, különös tekintettel az
alábbiakra:
i) a konzorciumvezető Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft.
által megvalósítandó és aktiválásra kerülő projektelemek,
szakmai feladatok részletes bemutatása;
ii) az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program által
támogatott, így az ÉMOP esetében nem támogatható
tématerületektől való egyértelmű lehatárolás, tekintettel arra,
hogy az ÉMOP esetében, így a jelen projektben nem
támogathatók különösen a következők:
1. a falu környezetét és megjelenését, a településképet
javító kisléptékű infrastrukturális fejlesztések;
2. a helyi védelem alatt álló épületek felújítása tájház
kialakítása céljából, amely regionális turisztikai attrakció
helyett a helyi népművészet, néprajzi és kulturális
értékek bemutatását tűzi ki célul;
3. a turisztikai igények helyett a helyi közösségi, lakossági
igényekre építő, azokat kiszolgáló szolgáltató központok
kialakítása;
4. alkalmi falusi és agroturisztikai szolgáltatások,
vadászati-, erdei-, horgász-, valamint bor- és
gasztroturizmussal kapcsolatos, a 100 000 eurót meg nem
haladó fejlesztések;
iii) a jelen felhívás keretében nem, vagy csak de minimis keret
terhére támogatható tevékenységek pontosítása vagy
módosítása, tekintettel arra, hogy jelen projektben nem
támogatható különösen a piacon más piaci szereplőkkel
versenyezve kifejtett tényleges gazdasági tevékenység (pl.
szállásférőhely, kemping, függővasút, kalandpark, étterem
kialakítása);
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b)

c)

d)

e)
f)
g)

iv) vallási turizmust érintő fejlesztések esetén annak bemutatása,
hogy a fejlesztendő helyszín már működő zarándokút, vagy
létező vallási turizmus célú tematikus út része, vagy a
fejlesztéssel az egyházakhoz kapcsolódó vallási turizmus
célú tematikus út jön létre, továbbá az érintett egyházakkal
való együttműködés benyújtása.
Szükséges a projekt a) pont szerint pontosított műszaki és szakmai
tartalmára vonatkozó, projektszintű és projektelemenkénti
költségvetésének a vonatkozó kiemelt projekt felhívás C3.3. és C.4.
pontjában foglalt előírások szerint történő javítása, a felhívás
keretében nem értelmezhető költségtípusok és a nem megfelelően
alátámasztott költségek pontosítása.
Szükséges az a) pont szerint pontosított műszaki és szakmai
tartalommal összhangban a közbeszerzési kötelezettségek
figyelembevételével tevékenység-ütemezés készítése, figyelemmel a
kiemelt projekt felhívásban rögzített 2015. szeptember 30-i
véghatáridőre.
Szükséges az a)-c) pont szerint pontosított megvalósíthatósági
tanulmányban foglaltakkal összhangban valamennyi konzorciumi tag
vonatkozásában módosítani, illetve a hiányzó adatok tekintetében
javítani a projekt adatlapot.
Szükséges a projekt megvalósításához szükséges konzorciumi
megállapodás benyújtása a vonatkozó kiemelt projekt felhívás E2.
pontja szerint.
Szükséges az érintett konzorciumi tagok tekintetében a megfelelően
kitöltött közszféra nyilatkozatok benyújtása.
Szükséges valamennyi konzorciumi tag vonatkozásában a
rendelkezésre álló de minimis keret igazolása és a projekt
költségvetésében történő tervezett felhasználás bemutatása.
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B) Az első kifizetési kérelem benyújtásáig teljesítendő feltételek:
a) Szükséges az egyes projektelemek tekintetében a megvalósítandó
műszaki és szakmai tartalomhoz illeszkedő, az attrakció
működtetéséhez szükséges valamennyi költséget tartalmazó,
projektszinten és konzorciumi tagonként elkészített tételes
költségvetés alátámasztása az általános pályázati útmutató C2.
pontjában foglalt előírások szerint.
b) Szükséges a számszerűsített vállalások javítása, az indikátoroknak a
kiemelt projekt felhívás szerinti értelmezése a projektelemenként
vállalt indikátorok (látogatószám) alátámasztásával és a mérési
módszertan bemutatásával.
c) Szükséges a létrehozott kapacitások fenntartására és működtetésére
vonatkozóan az „Útmutató megvalósíthatósági tanulmány

11858

Önkormányzata,
Mezőzombor
Község
Önkormányzata,
Monok Község
Önkormányzata,
Olaszliszka Község
Önkormányzata,
Rátka Község
Önkormányzata,
Sárazsadány Község
Önkormányzata,
Sárospatak Város
Önkormányzata,
Sátoraljaújhely
Város
Önkormányzata,
Szegi Község
Önkormányzata,
Szegilong Község
Önkormányzata,
Szerencs Város
Önkormányzata,
Tállya Községi
Önkormányzat,
Tarcal Község
Önkormányzata,
Tokaj Város
Önkormányzata,
Tolcsva Község
Önkormányzata,
Vámosújfalu
Község
Önkormányzata

e)
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d)

készítéséhez” című dokumentumban foglaltak szerinti pénzügyi
elemzés elkészítése, különös tekintettel a jelen projekt keretében nem
elszámolható, de a működtetéshez elengedhetetlen beszerzésekre,
azok forrására.
Szükséges a projektszintű és a projektelemenkénti részletes
üzemeltetési és humánerőforrás terv kidolgozása, különös tekintettel
a turisztikai szakértő – legalább a fenntartási időszakban történő –
alkalmazására vonatkozó előírásra.
Szükséges a fejlesztéssel érintett valamennyi helyszínt egy
attrakcióként kezelő programfüzet összeállítása, amely a Tokajhegyalja területét lefedő komplex turisztikai desztinációt mint
egységes terméket mutatja be. Ezen felül szükséges az egyes
rendezvényhelyszíneket
érintő
projektelemek
esetében
a
megvalósulástól számított két évre vetítve rendezvénynaptár
készítése is.

C) A támogatott tevékenységhez kapcsolódó kifizetési kérelem
benyújtásáig teljesítendő feltétel:
a) Szükséges a szakmailag alátámasztott üzleti marketing tervben az
egyes
projektelemek,
különböző
turisztikai
termékek
összehangolása, programcsomagok nevesítése, programozása, és a
hozzá illeszkedő költségvetés kidolgozása, figyelemmel a vonatkozó
kiemelt projekt felhívás C6.3. pontjában foglalt előírásokra.
b) Szükséges valamennyi releváns konzorciumi tag és projektelem
esetében az általános pályázati útmutató 1. mellékletében és a
vonatkozó kiemelt projekt felhívás E2. pontjában foglalt formai és
tartalmi előírások alapján a tervezett szakmai tartalomnak megfelelő
nyilatkozatok, együttműködési megállapodások, engedélyezési- és
tervdokumentációk pontosítása és benyújtása.
c) Szükséges valamennyi fejlesztéssel érintett helyszín tekintetében
igazolni a tulajdonviszonyokat, illetve nem a projektelemet
megvalósító konzorciumi tag tulajdonán történő fejlesztés esetén
benyújtani a tulajdonosi hozzájárulásokat.

11859
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A Kormány 1449/2014. (VII. 31.) Korm. határozata
a KDOP-3.1.1/A-2f-2010-0001 azonosító számú („Pápa városközpont funkcióbővítő rehabilitációja” című)
projekt támogatásának növeléséről
A Kormány
1. jóváhagyja az 1. melléklet szerint a KDOP-3.1.1/A-2f-2010-0001 azonosító számú, „Pápa városközpont funkcióbővítő
rehabilitációja” című projekt elszámolható közkiadásának 36 001 577 forinttal történő növelését,
2. hozzájárul az 1. pont szerinti projekt támogatási szerződésének módosításához.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A

B

C

D

E

A támogatási szerződésben jelenleg
1.

Projekt azonosító

Projekt

Támogatást igénylő

száma

megnevezése

neve

2.

szerepeltethető elszámolható
közkiadás

F

G

H

I

J

A költségnövekmény elfogadásával
a támogatási szerződés
módosításában szerepeltethető

A költségnövekmény
Projekt rövid bemutatása

elszámolható közkiadás

támogatás

önerő összege

támogatás összege

önerő összege

támogatás

összege (Ft)

(Ft)

(Ft)

(Ft)

része (Ft)

önerő része (Ft)
A projekt keretében sor kerül a pápai
Fő tér rekonstrukciójára, ennek
keretében a közművek, közvilágítás
teljes felújítását, víz- és zöldfelületek
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1. melléklet az 1449/2014. (VII. 31.) Korm. határozathoz

kialakítását, a forgalom átszervezését,
térfigyelő rendszer kiépítését végzik
el. A Fő utca 5-7-9. szám alatti ingatlan
rekonstrukciója is a projekt része,
amely Pápa Város Önkormányzata
és a Pápai Polgármesteri Hivatal

3.

KDOP-3.1.1/A-2f2010-0001

Pápa városközpont
funkcióbővítő
rehabilitációja

székhelyeként („B” épület) számos
Pápa Város
Önkormányzata

1 406 352 961

468 832 462

1 432 916 887

478 270 113

26 115 324

9 886 253

szervezeti egységnek és intézménynek
ad otthont jelenleg is. Funkcióbővítő
átalakítása a hatékonyabb,
ügyfélbarát hivatali működést
teszi lehetővé. A Petőfi Filmszínház
felújítása a város kulturális életének
fellendítése miatt elengedhetetlen.
A teljes rekonstrukció első ütemét
valósítják meg jelen pályázat
keretében, ez megteremti az alapját
a második ütem végrehajtásának is,
és új kulturális-ifjúsági központtal
gazdagítja a várost.

4.

Összesen:

1 875 185 423

1 911 187 000

36 001 577
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A Kormány 1450/2014. (VII. 31.) Korm. határozata
a Nyugat-Dunántúli Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 3. prioritásának módosításáról
és az NYDOP-3.1.1/B2-13-k2-2013-0004 azonosító számú („Szociális városrehabilitáció
a soproni Kurucdombon” című) projekt támogatásának növeléséről
A Kormány
1. megállapítja a Nyugat-Dunántúli Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének 3. prioritását
az 1. melléklet szerint,
2. jóváhagyja a 2. melléklet szerint az NYDOP-3.1.1/B2-13-k2-2013-0004 azonosító számú, „Szociális városrehabilitáció
a soproni Kurucdombon” című kiemelt projekt (a továbbiakban: projekt) elszámolható közkiadásának 75 992 559
forinttal történő növelését,
3. hozzájárul a projekt támogatási szerződésének módosításához,
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
4. visszavonja a regionális operatív programok 2011–2013. évekre szóló akcióterveinek módosításáról és
a Nyugat-Dunántúli Operatív Program 5. prioritás keretének növeléséről szóló 2057/2013. (XII. 31.) Korm. határozat
7. mellékletének a 3. prioritásra vonatkozó részét.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

I. Prioritás bemutatása: 3. prioritás: Városfejlesztés
Nyugat-Dunántúli Operatív Program
Akcióterv 2011–2013

1. Prioritás tartalma
Prioritás rövid tartalma
A prioritás támogatja a leromlott vagy leszakadó városrészeken integrált település-rehabilitációs akciók végrehajtását, továbbá a
városközpontok és barnamezős területek fizikai megújítását és a városi funkciók (gazdasági, közösségi, közfunkciók) bővítését, illetve a
kisvárosokban és 5000 főnél népesebb falvak esetében helyi településfejlesztési akciók végrehajtását.

2. A prioritás ütemezése – kiírások kerete
Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
2011
2012
2013
0,0000
7,9545
Tervezett ESZA arány (%): 10%

3.
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1. melléklet az 1450/2014. (VII. 31.) Korm. határozathoz

Összesen
8,0952

0,1407

3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)

2007–2010

2011

22,9100

2,2160

Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
2012
2013
7,9545

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

3.1.1.

Városközponti
területek és
leromlott
városrészek
fejlesztése

2012

0,2570

2014–2015

Összesen

0,1408

33,4783

A konstrukció célja

2013

Városközpontok, leromlott városi lakóterületek integrált
rehabilitációja.
0,0000 5,7195 0,1407 A hátrányos helyzetű lakosság életkörülményeinek javítása
települési infrastruktúrafejlesztések révén, valamint a városi
közösségi közlekedési rendszerek fejlesztése.

A konstrukció
szakmai
tartalmáért felelős
miniszter

A konstrukció
szakmai tartalma
tekintetében
feladatkörrel
rendelkező
további miniszter

Miniszterelnökséget
vezető miniszter

emberi erőforrások
minisztere
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3. Prioritás összesen

	
  

Infrastrukturális fejlesztések megvalósítása a közösségi
közlekedés alap-feltételrendszerének a fejlesztése érdekében.
A helyi és városi közösségi közlekedés biztonságosabbá,
0,0000 2,2350 0,0000
gyorsabbá és színvonalasabbá tétele érdekében
közlekedésbiztonsági, forgalomtechnikai, irányítási,
utastájékoztatási rendszerek fejlesztése, kialakítása.

11864

3.2.1.

Helyi és helyközi
közösségi
közlekedés
infrastrukturális
feltételeinek
javítása

nemzeti fejlesztési
miniszter

0,0000 7,9545 0,1407

	
  

2. melléklet az 1450/2014. (VII. 31.) Korm. határozathoz

A

1.

Projekt
azonosító
száma

B

Projekt
megnevezése

C

Támogatást
igénylő neve

2.

NYDOP3.1.1/B2-13k2-20130004

4.

Összesen:

	
  

Szociális
városrehabilitáció a
soproni
Kurucdombon

Sopron Megyei
Jogú Város
Önkormányzata

E

A támogatási
szerződésben jelenleg
szereplő elszámolható
közkiadás
támogatás
összege
(Ft)

önerő
összege
(Ft)

432 414 808

0

432 414 808

F
G
A költségnövekmény
elfogadásával a
támogatási szerződés
módosításában
szerepeltethető
elszámolható közkiadás
támogatás
önerő
összege
összege
(Ft)
(Ft)

508 407 367

508 407 367

0

H

I

J

A költségnövekmény
Projekt rövid bemutatása
támogatás
része
(Ft)

önerő
része
(Ft)

75 992 559

0

75 992 559

A projekt megvalósításával 4 db műszakilag erősen
elavult, 1965-ben épült épület teljes körű
energiahatékonysági felújítása, a bennük lévő 37 db,
kizárólagosan önkormányzati tulajdonú bérlakás
korszerűsítése, összkomfortosítása történik meg.
Megvalósul
a
Halász
Miklós
Sportcsarnok
energiahatékonysági korszerűsítése. A felújítás és
2
bővítés révén 1200 m játszótér és 350m2 „bébi
játszótér” kerül kialakításra. A helyi foglalkoztatási
kezdeményezésekbe két fő hátrányos helyzetű embert
vonnak be, két új munkahely jön létre. A fejlesztéssel
elérhetővé válnak bővített életvezetési, szociális és
gyermekjóléti szolgáltatások, valamint megrendezésre
kerül a Kurucdombi Nyári Vakáció.
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A Kormány 1451/2014. (VII. 31.) Korm. határozata
a Társadalmi Megújulás Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 3–6. prioritásának
és a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 1. prioritásának
módosításáról, valamint a TÁMOP 4.1.3-11/1-2011-0001 azonosító számú, „Felsőoktatási szolgáltatások
rendszerszintű fejlesztése, 2. ütem” című projekt támogatásának növeléséről
A Kormány
1. módosítja
a)
a Társadalmi Megújulás Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 3–6. prioritását az 1. melléklet
szerint,
b)
a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 1. prioritását a 2. melléklet
szerint,
2. jóváhagyja a TÁMOP 4.1.3-11/1-2011-0001 azonosító számú, „Felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű fejlesztése,
2. ütem” című, egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projekt (a továbbiakban: projekt) összköltségének
megemelését a 3. melléklet szerint,
3. hozzájárul a projekt támogatási szerződésének a 2. pont szerinti módosításához,
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
azonnal
4. visszavonja
a)
a Társadalmi Megújulás Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterv 2–6. prioritásának
a megállapításáról szóló 1469/2012. (X. 26.) Korm. határozat 1. melléklete 3. prioritásának a 3.1.9. kódszámú,
„Diagnosztikus mérések fejlesztése” című és a 3.4.5. kódszámú, „Tehetséghidak Program” című,
4. prioritásának a 4.1.3. kódszámú, „A felsőoktatási szolgáltatások rendszer szintű fejlesztése 2. ütem” című és
5. prioritásának az 5.3.2. kódszámú, „ „Az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi visszailleszkedésének,
sikeres munkaerő-piaci integráció megalapozása” program szakmai és módszertani támogatása” című,
valamint
b)
a Társadalmi Megújulás Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 3–6. prioritásának és
Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 1. és 3. prioritásának
módosításáról szóló 1736/2013. (X. 11.) Korm. határozat 1. melléklete 1. pontjában foglalt táblázatban
a TÁMOP-6.1.5. kódszámú, „Területi emberi erőforrás fejlesztési komplex programok támogatása” című
konstrukcióra vonatkozó részét.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet az 1451/2014. (VII. 31.) Korm. határozathoz
1. Új konstrukciók

1.

A

B

Konstrukció kódja

Konstrukció neve

C

D

E

F

G

Pályázatok, kiemelt projektek meghirdethető kerete

2.

(Mrd, Ft)

2011

2012

2013

Konstrukció célja

H

I

Konstrukció szakmai

Konstrukció szakmai tartalma

tartalmáért felelős

tekintetében feladatkörrel

miniszter

rendelkező további miniszter

2014

A konstrukció célja a megújuló, magasabb szakmai színvonalat
képviselő köznevelési rendszer működésének támogatása, az oktatás
és képzés minőségének és hatékonyságának javítása, ennek körében
3.

TÁMOP-3.1.4.C-14

Innovatív iskolák fejlesztése
– 2. ütem

14,5

kiemelten az idegennyelvtudással, digitális írástudással, életpályaépítéssel, életvitellel, egészségfejlesztéssel, környezettudatossággal,

emberi erőforrások
minisztere

–

aktív állampolgársággal kapcsolatos és a vállalkozói kompetenciák
fejlesztése, az egész napos iskolai nevelés és foglalkoztatás
elterjesztésének elősegítése.
2
4.

TÁMOP-3.1.17

Az egyházak köznevelési
feladatainak támogatása

(konvergencia régiók:
1,53;
Közép-Magyarország
Régió: 0,47)

A konstrukció célja, hogy a bevett egyházak fenntartásában lévő
köznevelési intézmények egyenlő esélyeket biztosító, hatékony és
minőségi köznevelési szolgáltatásokat biztosítsanak. Ehhez szükséges
a bevett egyházak – mint intézményfenntartók – hatékonyabb

emberi erőforrások
minisztere

–

szervezetrendszerének kialakítása és irányítási, módszertani,
minőségbiztosítási kompetenciáinak fejlesztése.
Az Országos Roma Önkormányzat fenntartásában álló köznevelési
intézmények iskolai pedagógiai munkájának segítése, támogatása,

5.

TÁMOP-3.1.18

Dankó Pista Program

0,48
(konvergencia régiók)

a pedagógusok továbbképzésekben való részvételével, módszertani
fejlesztésekkel a pedagógiai munka hatékonyságának és
eredményességének javítása és iskolaidőn kívüli tevékenységek

emberi erőforrások
minisztere

–

lemorzsolódásuk csökkentése.
Nonprofit tudástranszfer központok, innovációs ügynökségek,

Tudás-Park

„tudásparkok” kialakítása és támogatása az adott növekedési

A növekedési zónák
6.

TÁMOP 4.2.1C

tudástranszfer

5

zóna felsőoktatási és helyi önkormányzati kapacitásaira építve,

emberi erőforrások

tevékenységének

(konvergencia régiók)

amelyek multiplikátorhatást gyakorolhatnak a régió gazdasági

minisztere

támogatása a felsőoktatási

versenyképességének erősítésében, valamint kutatás-fejlesztési és

intézmények bevonásával

innovációs tevékenységének hasznosításában.

–
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megvalósításával a gyermekek iskolai eredményeinek javítása,

hatékonyságának javítása szolgáltatás-fejlesztéssel, szolgáltatáskoordináció kialakításával, amely a lakosság problémáira komplex

Az egyházi fenntartásban
7.

TÁMOP-5.4.1214/1

lévő szociális szolgáltatók

2

és intézmények alap- és

(konvergencia régiók)

szakellátási feladatainak

megoldást nyújt, a felmerülő igényeknek megfelelően működő,
problémaközpontú, rövid reakcióidejű szolgáltatások kialakításával.
Cél továbbá a modernizációs folyamatba bevont szolgáltatások

emberi erőforrások
minisztere

–

körének bővítése (szociális szolgáltatások, illetve szolgáltatási elemek),

fejlesztése

a projektidőszak alatt hatékony szolgáltatási, tervezési és elosztási
struktúra kialakítása.

2. Konstrukciók pénzügyi keretének emelése
A

B

C

D

E

F

Pályázatok, kiemelt projektek meghirdethető kerete

1.
Konstrukció kódja

(Mrd, Ft)

Konstrukció neve

2.

2011

2012

2013

Konstrukció célja

TÁMOP-3.1.9-11/1

Diagnosztikus mérések
fejlesztése

(konvergencia régiók:
0,145,

0,71

Közép-Magyarország
Régió: 0,045)
1,2
(konvergencia régiók:

4.

TÁMOP-3.4.5-12

Tehetséghidak Program

0,918,

1,98

H

I

Konstrukció szakmai

Konstrukció szakmai tartalma

tartalmáért felelős

tekintetében feladatkörrel

miniszter

rendelkező további miniszter

2014

0,19
3.

G
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A szociális alap- és szakellátások fejlesztése, működési

Közép-Magyarország
Régió: 0,282)

A fejlesztés célja, hogy az oktatásirányítás, a nevelési- oktatási
intézmények és a pedagógusok számára teljes körben hozzáférhető,
szabadon használható mérőeszközök, módszertani útmutatók és

emberi erőforrások
minisztere

–

továbbképzések jöjjenek létre.
A konstrukció célja az iskolai és iskolán kívüli tehetségsegítés és
tehetséggondozás feltételrendszerének javítása révén a tehetséges
gyerekekkel, fiatalokkal való kiemelt foglalkozás, továbbá
az esélynövelést szolgáló tehetséggondozás hosszú távú, ágazatközi

emberi erőforrások
minisztere

–

együttműködésen alapuló feltételeinek megteremtése.

0,09
(konvergencia régiók:

Felsőoktatási szolgáltatások
5.

TÁMOP 4.1.3-11/1

rendszerszintű fejlesztése,

0,07,

1,48

Ágazati informatikai, képzési és hallgatói szolgáltatásfejlesztés.

Közép-Magyarország

2. ütem

emberi erőforrások
minisztere

–

Régió: 0,02)
„Az utcán élő hajléktalan

6.

TÁMOP-5.3.2-12/1

személyek társadalmi

0,04

A konstrukció célja, hogy hatékonyabb, komplex és fenntartható,

visszailleszkedésének, sikeres

(konvergencia régiók:

a hajléktalan emberek társadalmi re-integrációját lehetővé tevő,
az önálló lakhatást és a munkaerő-piaci integrációt ösztönző

megalapozása” program

Közép-Magyarország

támogatási megoldások kifejlesztésével hozzájáruljon a hazai

szakmai és módszertani

Régió: 0,016)

támogatása

0,105

hajléktalanság megelőzéséhez és fokozatos visszaszorításához.

emberi erőforrások
minisztere

–

11867

0,024,

munkaerő-piaci integráció

11868

Területi komplex felzárkóztató programok keretében – a szakképzési,
Területi emberi erőforrás
7.

TÁMOP-6.1.5

fejlesztési komplex

2,87

programok támogatása

4,00
(konvergencia régiók)

szociális gazdasági fejlesztésekhez kapcsolódóan – az egészséges
életmód, egészségszemlélet elterjesztése, az egészséges élettel
kapcsolatos ismeretek beépítése a képzési és gazdasági tevékenységek

emberi erőforrások
minisztere

–

körébe.

2. melléklet az 1451/2014. (VII. 31.) Korm. határozathoz
Új konstrukció
A
1.

B

D

E

F

G

Pályázatok, kiemelt projektek meghirdethető kerete
Konstrukció kódja

(Mrd, Ft)

Konstrukció neve

2.

3.

C

2011

TIOP-1.1.4

Dankó Pista Program:
IKT és taneszköz fejlesztés

2012

2013

Konstrukció célja
2014

Az Országos Roma Önkormányzat fenntartásában álló köznevelési
0,4

intézmények informatikai fejlesztése és korszerű taneszközök
beszerzése.

H

I

Konstrukció szakmai

Konstrukció szakmai tartalma

tartalmáért felelős

tekintetében feladatkörrel

miniszter

rendelkező további miniszter

emberi erőforrások
minisztere

–
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A

1.

Projekt azonosító
száma

B

Projekt megnevezése

C

Támogatást igénylő neve

D

E

Eredeti támogatás

Költségnövekmény

(Ft)

(Ft)

F

G

Megnövelt
támogatás

Projekt rövid bemutatása

(Ft)

A kiemelt projekt a felsőoktatási ágazati irányítást, ellenőrzést és tervezést szolgáló
központi rendszerfejlesztéseket valósítja meg, a diplomás pályakövetés és hallgatói
nyomon követés, a felsőoktatási információs rendszerek, valamint a magyar

2.

Felsőoktatási

Educatio Társadalmi

TÁMOP 4.1.3-

szolgáltatások

Szolgáltató Nonprofit

11/1-2011-0001

rendszerszintű fejlesztése,

Korlátolt Felelősségű

2. ütem

Társaság

képesítési keretrendszer kidolgozása területén.
1 480 000 000

90 009 055

1 570 009 055

Egyúttal a támogatást igénylő ellátja a magyar képesítési keretrendszer és
a képzési és kimeneti követelmények koordinációs és implementációs feladatait,
a felsőoktatási információs rendszerek és azon belül a felvételi rendszer korrekciós
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3. melléklet az 1451/2014. (VII. 31.) Korm. határozathoz

feladatait, a magyar állami ösztöndíj tanulmányi vonatkozású nyilvántartási
rendszerének fejlesztését, valamint a pályakövetési rendszer – az EU2020-hoz
kapcsolódó szempontokkal történő – kibővítését.

11869

11870
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A miniszterelnök 97/2014. (VII. 31.) ME határozata
helyettes államtitkár kinevezéséről
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 220. § (2) bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva,
a földművelésügyi miniszter javaslatára
Szele Andreát
a Földművelésügyi Minisztérium helyettes államtitkárává
– 2014. augusztus 15-ei hatállyal –
kinevezem.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A miniszterelnök 98/2014. (VII. 31.) ME határozata
helyettes államtitkár kinevezéséről
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 220. § (2) bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva,
a külgazdasági és külügyminiszter javaslatára
dr. Csonka Ernőt
a Külgazdasági és Külügyminisztérium helyettes államtitkárává
– 2014. július 21-ei hatállyal –
kinevezem.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

11871
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A miniszterelnök 99/2014. (VII. 31.) ME határozata
a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat főigazgatójának kinevezéséről és miniszterelnöki határozat
visszavonásáról
A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 12. § (1) bekezdésében foglalt jogkörömben
eljárva, a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért felelős miniszternek a honvédelemért felelős
miniszterrel egyetértésben tett javaslatára
dr. Szabó Hedviget
a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat főigazgatójává
– 2014. augusztus 1-jei hatállyal –
kinevezem,
egyidejűleg a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat főigazgatójának kinevezéséről szóló 91/2014. (VII. 18.) ME határozatot
visszavonom.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

11872
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Helyesbítés
A Magyar Közlöny 2014. évi 105. számának 11812. oldalán az 1427/2014. (VII. 30.) Korm. határozat
6. pontjában a „Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény” szövegrész
helyesen: „Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény”

A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.
A szerkesztőség címe: Budapest V., Kossuth tér 4.
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.

