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III. Kormányrendeletek

A Kormány 205/2014. (VIII. 15.) Korm. rendelete
a pénzügyi közvetítőrendszer egyes szereplőinek biztonságát erősítő intézményrendszer 
továbbfejlesztéséről szóló törvény szerinti független értékelőkre, valamint kiválasztásukra vonatkozó egyes 
szabályokról

A Kormány a  pénzügyi közvetítőrendszer egyes szereplőinek biztonságát erősítő intézményrendszer továbbfejlesztéséről 
szóló 2014. évi XXXVII. törvény 145.  § (1)  bekezdés d)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk 
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A  pénzügyi közvetítőrendszer egyes szereplőinek biztonságát erősítő intézményrendszer továbbfejlesztéséről 
szóló 2014. évi XXXVII. törvény (a  továbbiakban: Szantv.) 22.  § (4)  bekezdése szerinti nyilvános pályázati felhívást 
a szanálási feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) a honlapján hirdeti meg.

 (2) Az MNB a pályázati felhívásban sem az ajánlattevők körét, sem a keretszámát nem határozza meg.
 (3) Az MNB a pályázatra történő jelentkezésre legalább – a pályázat közzétételétől számított – harminc napot biztosít.
 (4) A  pályázó a  pályázati kérelmet a  pályázati kiírásban feltüntetett határidőben, az  abban feltüntetett, de legalább 

az  1.  melléklet szerinti tartalommal és mellékletekkel, a  kiírásban előírt módon és formában juttatja el az  MNB 
részére.

 (5) Ha a  pályázó a  pályázat elbírálását lényegesen befolyásoló valótlan adatot szolgáltat, valótlan tartalmú 
dokumentumokat nyújt be, a pályázatból ki kell zárni.

2. § (1) A  pályázatokat bíráló bizottság (a  továbbiakban: bizottság) legalább egy-egy tagját az  MNB a  hitelintézetek és 
a  befektetési vállalkozások szakmai érdekképviselete által jelölt személyek közül kéri fel. Ha a  hitelintézetek vagy 
a  befektetési vállalkozások szakmai érdekképviselete a  jelölésre történt felkérést követő tizenöt napon belül nem 
jelöl tagot a bizottságba, úgy a hely betöltésére az MNB jogosult.

 (2) A bizottság tagjai maguk közül elnököt választanak. A bizottsági tagságból adódó feladatok kizárólag személyesen 
láthatóak el. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

 (3) A pályázati feltételeknek való megfelelés vizsgálata érdekében a bizottság meghallgathatja a pályázókat, továbbá 
okiratok beszerzésére, bemutatására, valamint a  pályázattal összefüggő tények tekintetében nyilatkozattételre is 
felhívhatja a pályázókat.

 (4) A bizottság a pályázat benyújtására nyitva álló határidő lejártát követő tizenöt napon belül dönt a (3) bekezdésben 
foglaltak alkalmazásáról.

 (5) Ha a  bizottság nem tartja szükségesnek a  (3)  bekezdésben foglaltak alkalmazását, egyidejűleg dönt a  pályázat 
elbírálásáról.

 (6) Ha a bizottság személyes meghallgatást is szükségesnek tart, azt az erről való döntést követő harminc napon belülre 
tűzi ki azzal, hogy arról legalább a meghallgatás időpontját megelőző 5 nappal korábban a pályázónak tudomást 
kell szereznie. A (3) bekezdésben felsorolt további cselekmények alkalmazása esetén azok megtételére a bizottság 
a pályázónak legalább tizenöt, de legfeljebb harminc napos határidőt biztosít.

 (7) A (3) bekezdésben foglaltak alkalmazásakor a bizottság a személyes meghallgatástól vagy a további cselekmények 
megtételétől számított tizenöt napon belül dönt a pályázat elbírálásáról.

 (8) A  bizottság a  döntéseit szótöbbséggel hozza, és azokat – indokolásával együtt – jegyzőkönyvbe foglalja. 
A jegyzőkönyvben feltünteti a tagok véleményét.

 (9) A  bizottság a  döntés meghozatalát követő nyolc napon belül döntéséről értesíti a  pályázót, valamint a  döntés 
meghozatalát követő tizenöt napon belül intézkedik az  eredményes pályázóknak a  független értékelők 
névjegyzékébe történő felvételéről.

3. §  Az MNB hatósági ellenőrzés keretében is vizsgálhatja, hogy a  független értékelők névjegyzékébe felvett pályázó 
eleget tett-e a pályázatban vállalt adatszolgáltatási kötelezettségének.
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4. § (1) A  független értékelő adott feladatra történő kiválasztásakor az  MNB figyelembe veszi, hogy a  független értékelő 
rendelkezik-e
a) az  érintett intézmény típusra vonatkozó fizetésképtelenségi eljárásban, szanálási eljárásban szerzett 

tapasztalattal (ideértve azt is, ha a Szantv. szerinti vagyonértékelést végzett vagy abban közreműködött, de 
szanálásra azt követően nem került sor),

b) az  adott értékelési feladat ellátásához szükséges mennyiségű és minőségű szakemberrel és egyéb 
erőforrásokkal, figyelemmel az  adott értékelés természetére, terjedelmére és összetettségére, valamint 
időigényére.

 (2) Az MNB a  feladatra történt kiválasztást megelőzően ellenőrizheti a  független értékelő Szantv. 22. § (9) bekezdése 
szerinti nyilatkozatában foglaltakat.

5. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 205/2014. (VIII. 15.) Korm. rendelethez

A pályázati kérelemnek legalább tartalmaznia kell:
 1.  a Szantv. 22. § (2) bekezdésében meghatározott mindazon adatot, amelyet a független értékelők névjegyzékében 

fel kell tüntetni, valamint az ezeket igazoló dokumentumok közjegyző által hitelesített másolatát;
 2.  a pályázó, illetve jogi személy pályázó esetén a pályázónak a Szantv. 22. § (7) bekezdése szerinti követelményeknek 

megfelelő személy iskolai végzettségét, szakképesítését, szakképzettségét igazoló okiratok közjegyző által 
hitelesített másolatait, továbbá hatósági bizonyítványa eredeti példányát, amely igazolja a büntetlen előéletet;

 3.  jogi személy pályázó esetében nyilatkozatot vagy igazolást arról, hogy a  2.  pont szerinti személyt milyen 
jogviszonyban foglalkoztatja;

 4.  három hónapnál nem régebbi igazolást arról, hogy a  pályázónak nincs köztartozása Magyarországon és azokban 
az államokban, ahol székhelye vagy fióktelepe van;

 5.  a pályázatban szerepeltetett személyek nyilatkozatát a jogszabályi feltételeknek való megfelelés érdekében történő 
adatkezeléshez való hozzájárulásról és a feltételek ellenőrzésének tűréséről;

 6.  a pályázó nyilatkozatát arról, hogy az 1–4. pont szerinti adatokban bekövetkezett változást 15 napon belül bejelenti 
az MNB-nek.

A Kormány 206/2014. (VIII. 15.) Korm. rendelete
a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény végrehajtásáról szóló 141/1995. (XI. 30.) Korm. rendelet 
és a repülőtér létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének, valamint a leszállóhely létesítésének és 
megszüntetésének szabályairól szóló 159/2010. (V. 6.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 73. § o) pontjában,
a 2. § tekintetében a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 73. § u) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény végrehajtásáról szóló  
141/1995. (XI. 30.) Korm. rendelet módosítása

1. § (1) A  légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény végrehajtásáról szóló 141/1995. (XI. 30.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: R.) 22. § (2) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
[A fel- és leszállás nem repülőtéren vagy leszállóhelyen is történhet a következő esetekben:]
„e) helikopter fel- és leszállása a 22/A. §-ban meghatározott feltételek szerint.”
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 (2) Az R. a következő 22/A. §-sal egészül ki:
„22/A.  § (1) Repülőtéren vagy leszállóhelyen kívül nappal, látvarepülési szabályok szerint, belföldi repülést végző 
polgári helikopterrel fel- és leszállni
a) kizárólag az Lt. 71. § 10. pontjában említett magáncélból és 21. pontjában meghatározott vállalati célból végzett 
repülés esetén,
b) repülési terv benyújtása mellett,
c) biztonságos fel- és leszállásra alkalmas területen,
d) kizárólag talajszinten,
e) a fel- és leszállásra használt terület tulajdonosának vagy kezelőjének előzetes, írásos hozzájárulásával, amely 
hozzájárulás tartalmazza a  terület tulajdonosának azon nyilatkozatát, miszerint megbizonyosodott arról, hogy 
a  terület az  adott helikopter típus légiüzemeltetési utasítása szerint biztonságos fel- és leszállására alkalmas, és 
a használat során a földön tartózkodó személyek a helikoptertől biztonságos távolságban tartózkodnak,
f ) a helyi önkormányzat fel- és leszállásra vonatkozó, a  lakosság érdekeit figyelembe vevő korlátozásokat 
megállapító rendelkezéseinek és a  terület tulajdonosának vagy kezelőjének korlátozásainak ismerete és betartása 
mellett
lehet.
(2) Az  (1)  bekezdés szerint végrehajtott fel- és leszállás esetén a  repülésbiztonsági és légiközlekedés-védelmi 
szabályok betartásáért, valamint az ennek során okozott kárért a légijármű parancsnoka felel. A terület tulajdonosa 
vagy kezelője felelősséggel tartozik abban az  esetben, ha nem kellő körültekintéssel adta meg az  (1)  bekezdés 
e) pontjában meghatározott hozzájárulását.”

2. A repülőtér létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének, valamint a leszállóhely létesítésének 
és megszüntetésének szabályairól szóló 159/2010. (V. 6.) Korm. rendelet módosítása

2. §  Hatályát veszti a repülőtér létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének, valamint a leszállóhely létesítésének 
és megszüntetésének szabályairól szóló 159/2010. (V. 6.) Korm. rendelet 43. § (6) bekezdésében a „…, de legkésőbb 
2012. szeptember 30-áig…” szövegrész.

3. Záró rendelkezések

3. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 207/2014. (VIII. 15.) Korm. rendelete
a repülőtér létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének, valamint a leszállóhely létesítésének és 
megszüntetésének szabályairól szóló 159/2010. (V. 6.) Korm. rendelet, valamint a Nemzeti Közlekedési 
Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 73. § (1) bekezdés a), j) és o) pontjában,
az 1. § (1) bekezdés, a 3. §, az 5. §, a 6. § (2) bekezdés, a 7. §, a 8. § (2) bekezdés, a 12. §, a 15. § és a 16. § tekintetében az épített 
környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 17. pontjában,
a 20.  § tekintetében a  légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 73.  § (1)  bekezdés a) és u)  pontjában, valamint a  73.  § 
(2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A  repülőtér létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének, valamint a  leszállóhely létesítésének és 
megszüntetésének szabályairól szóló 159/2010. (V. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (1) bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép:
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„(1) E rendeletet
a) a  repülőtér elvi létesítésére, létesítésére, használatbavételére, fejlesztésére és megszüntetésére irányuló 
engedélyezési eljárásokra;
b) a  repülőtéren lévő, az  1.  mellékletben felsorolt általános építményekkel kapcsolatos, az  épített környezet 
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 34. §-a szerinti építésügyi hatósági 
engedélyezési eljárásokra és építésügyi hatósági szolgáltatásokra;
c) az „A” és „B” osztályú leszállóhely létesítésére irányuló engedélyezési eljárásokra; valamint,
d) a „C” osztályú leszállóhelynek a VI. fejezetben meghatározottak szerinti bejelentésére
kell alkalmazni.”

 (2) Az R. 1. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) E  rendelet alkalmazásában egészségügyi mentőrepülés: légijárművel végzett baleseti mentés, sürgősségi 
beteg-, orvos-, és szervszállítás, továbbá a  légijármű visszarepülése a  repülőtérre, valamint a  légimentéshez 
kapcsolódó légijármű karbantartása és személyzet oktatása.”

 (3) Az R. 1. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) E rendelet alkalmazásában:
a) sétarepülés: olyan gazdasági célú, légijárművel végzett személyszállítás, amikor a  fel- és a  leszállás ugyanazon 
a helyen történik,
b) légijármű szabadidős alkalmazása: légijárművel rekreációs céllal végzett, nem gazdasági célú repülés.”

 (4) Az R. 1. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) E rendelet alkalmazásában:
a) mezőgazdasági repülés: a  mezőgazdasági légijárművel történő, mező- vagy erdőgazdasági célú, növényvédő 
szerrel, növényvédő szernek nem minősülő növényvédő hatású termékkel vagy termésnövelő anyaggal végzett 
növényvédelmi, talajerő-gazdálkodási tevékenység,
b) feltöltőhely: mezőgazdasági repülés vagy szúnyoggyérítés során használt, légijármű le- és felszállására alkalmas 
terület, amely a kijuttatott anyag utántöltésére szolgál.”

2. § (1) Az R. 2. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A létesítés, fejlesztés és megszüntetés engedélyezéséhez teljesítendő követelmények alapján a  repülőterek a  következő 
osztályokba tartoznak:)
„d) IV. osztály: olyan polgári célú nem nyilvános repülőtér, amelyről a légijárművel folytatott munkavégzés, valamint 
sétarepülés és légijármű szabadidős alkalmazása végezhető, és amely motor vagy hajtómű nélküli légijárműveket 
mozgásszám korlátozás nélkül, motoros légijárműveket a zajgátló védőövezet kijelöléséről rendelkező határozatban 
meghatározott maximális műveletszámig jogosult kiszolgálni;”

 (2) Az R. 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  létesítés engedélyezéséhez vagy bejelentéséhez teljesítendő követelmények alapján a  leszállóhelyek 
a következő osztályokba tartoznak:
a) „A” osztály: országos vagy helyi jelentőségű rendezvényen részt vevő légijárművek le- és felszállására kijelölt 
terület, amelyen a használni tervezett legnagyobb méretű, súlyú, légijármű számára kielégítő hosszúsági, szélességi 
mérettel és akadálymentességgel rendelkező repülési sáv rendelkezésre áll;
b) „B” osztály: a feltöltőhely kivételével légijárművel folytatott munkavégzés céljára szolgáló, le- és felszállásra kijelölt 
olyan terület, amelyen a  használó légijármű számára a  légiüzemeltetési utasításában meghatározott hosszúsági, 
szélességi mérettel és akadálymentességgel rendelkező repülési sáv rendelkezésre áll, és ahol a  le- és felszállást 
biztonságosan végre lehet hajtani;
c) „C” osztály: feltöltőhely, amelyen a  használó légijármű számára a  légiüzemeltetési utasításában meghatározott 
hosszúsági, szélességi mérettel és akadálymentességgel rendelkező repülési sáv rendelkezésre áll, és ahol a  le- és 
felszállást biztonságosan végre lehet hajtani.”

3. §  Az R. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) A légiközlekedési hatóság engedélye szükséges
a) a 12. § (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel a repülőtér elvi létesítéséhez, valamint a repülőtér létesítéséhez, 
használatbavételéhez, fejlesztéséhez és megszüntetéséhez;
b) az 1. mellékletben felsorolt általános építmények kapcsán az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról 
és ellenőrzésekről, valamint az  építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: Ékr.) szerinti engedélyköteles tevékenységhez;
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c) „A” és „B” osztályú leszállóhely létesítéséhez.
(2) A légiközlekedési hatóság részére történő bejelentés szükséges „C” osztályú leszállóhely létesítéséhez.
(3) Az (1) bekezdés szerinti hatósági döntések fajtái:
a) a repülőtérre vonatkozóan:
aa) elvi létesítési engedély,
ab) létesítési engedély,
ac) használatbavételi engedély,
ad) fejlesztési engedély,
ae) megszüntetési engedély;
b) az  1.  mellékletben felsorolt általános építményekre vonatkozóan az  Étv. 34.  § szerinti eljárásokban meghozott 
építésügyi hatósági döntések;
c) az „A” és „B” osztályú leszállóhelyre vonatkozóan létesítési engedély.
(4) Repülőtér elvi létesítése, létesítése vagy megszüntetése esetén a  légiközlekedési hatóság által az  ügyfél 
kérelmére egy eljárásban megadható hatósági engedélyek fajtái:
a) elvi létesítési engedély,
b) létesítési és az építményekre vonatkozóan építési engedély,
c) megszüntetési és az építményekre vonatkozóan bontási engedély.
(5) Repülőtér esetén a légiközlekedési hatóságnak be kell jelenteni:
a) az olyan felújítást vagy karbantartást, amely nem jár együtt a rendeltetésszerű használat korlátozásával, és nem 
okoz eltérést a létesítési és használatbavételi engedélyben foglaltakhoz képest,
b) az  olyan felújítást vagy karbantartást, amely nem minősül a  repülőtér fejlesztésének, ugyanakkor 
a  rendeltetésszerű használat időleges korlátozásával jár, és nem okoz eltérést a  létesítési és használatbavételi 
engedélyben foglaltakhoz képest,
c) az  engedélyezett tevékenységnek megfelelő műszaki jellemzőkkel és paraméterekkel rendelkező eszköz, 
berendezés cseréjét, valamint
d) ha a  létesítési engedély időbeli hatályának tartama alatt az engedélyes helyébe a polgári jog szerinti jogutódja 
lép.”

4. §  Az R. I. Fejezete a következő 3/A. §-sal egészül ki:
„3/A.  § A  hatósági engedéllyel rendelkező repülőterekről a  légiközlekedési hatóság nyilvántartást vezet, amelyet 
a honlapján közzétesz. A nyilvántartás tartalmazza a  repülőtér nevét, osztályát, helyét, az üzemben tartó nevét és 
elérhetőségét, továbbá a légiforgalmi szolgálatra és a futópályára vonatkozó adatokat.”

5. §  Az R. II. Fejezete a következő 11/B. §-sal egészül ki:
„11/B. § Az 1. § (1) bekezdése szerinti
a) hatósági ügyekben nem kell a  települési önkormányzat polgármesterének településképi véleményezési, vagy 
az építészeti-műszaki tervtanács szakmai véleményezési eljárását lefolytatni, valamint
b) építési beruházással összefüggésben településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.”

6. § (1) Az R. 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az I–VI. osztályú repülőtér kialakításához elvi létesítési engedély kérhető.”

 (2) Az R. 12. § (3) bekezdés j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az elvi létesítési engedély iránti kérelemhez – a  4.  § (2)  bekezdés b)–c)  pontjában foglaltakon túlmenően, valamint 
a (4) bekezdésben foglaltak figyelembevételével – mellékelni kell:]
„j) az  1.  mellékletben felsorolt általános építmények esetében az  Ékr. 8.  melléklete szerinti építészeti-műszaki 
dokumentációt 4 példányban és elektronikus adathordozón 1 példányban.”

7. §  Az R. 14. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az  1.  mellékletben felsorolt általános építmények tekintetében az  eljárás lefolytatására az  Étv. és az  Ékr. 
vonatkozó előírásait a 11/B. §-ban foglalt eltéréssel kell alkalmazni.”

8. § (1) Az R. 16. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  létesítési engedély iránti kérelem elvi létesítési engedély megléte esetén tartalmazza az  elvi létesítési 
engedély számát, keltét.”
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 (2) Az R. 16. § (2) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A létesítési engedély iránti kérelemhez – a 4. § (2) bekezdés b)–c) pontjában foglaltakon túlmenően – mellékelni kell:]
„e) az  1.  mellékletben felsorolt általános építmények esetében az  Ékr. 8.  melléklete szerinti építészeti-műszaki 
dokumentációt 4 példányban és elektronikus adathordozón 1 példányban, a 11/B. §-ban foglalt eltéréssel.”

 (3) Az R. 16. § (3) bekezdés k) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A létesítési engedélyhez szükséges dokumentáció – a (4) bekezdésben foglalt kivétellel – tartalmazza]
„k) a repülőtér osztálynak megfelelő, a 2. mellékletben meghatározott tűzoltó védelmi kategória biztosításáról szóló 
megvalósítási tervét.”

 (4) Az R. 16. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  III–VI. osztályú repülőtér létesítési engedélyéhez szükséges dokumentáció a  (3)  bekezdés a)–b), valamint  
h) és k)  pontjában meghatározottakat tartalmazza. A  dokumentációt 7 példányban és elektronikus adathordozón  
1 példányban kell mellékelni.”

9. §  Az R. 27. § (1) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
(A használatbavételi engedély iránti kérelem elbírálása során a légiközlekedési hatóság köteles meggyőződni arról, hogy)
„e) a  16.  § (3)  bekezdés d) és i)  pontja szerint a  repülőtér működéséhez szükséges építmények jogerős 
használatbavételi engedéllyel rendelkeznek.”

10. §  Az R. 32. § e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A repülőtér megszüntetésére vonatkozó kérelemhez – a  4.  § (2)  bekezdés b) és c)  pontjában foglaltakon túlmenően – 
mellékelni kell:]
„e) az  elbontani vagy átépíteni tervezett, 1.  mellékletben felsorolt általános építmények esetében az  Ékr. 
8. melléklete szerinti építészeti-műszaki dokumentációt 4 példányban és elektronikus adathordozón 1 példányban.”

11. §  Az R. 35. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„35. § (1) A repülőtér fejlesztésének minősül:
a) a repülőtér magasabb osztályba sorolása, vagy ICAO előírás szerinti átminősítése,
b) meglévő szilárd burkolatú futópálya hosszabbítása vagy új szilárd burkolatú futópálya kiépítése, valamint új 
gurulóút építése,
c) a  repülőtér éjszakai használatát lehetővé tevő, vagy a  futópálya ICAO előírás szerinti típusának (nem műszeres, 
nem-precíziós megközelítésű, CAT I–III. precíziós megközelítésű) változását eredményező fénytechnikai vagy 
navigációs rendszer telepítése.
(2) A  repülőtér fejlesztéséhez a  légiközlekedési hatóság engedélye szükséges. A  fejlesztés engedélyezése során 
a  légiközlekedési hatóság a  II., IV., valamint V. Fejezetben foglaltak megfelelő alkalmazásával jár el, azzal, hogy 
a tervezett fejlesztés szerint – amennyiben szükséges – a kijelölt zajgátló védőövezetet módosítani kell.”

12. §  Az R. a következő VIII/A. Fejezettel egészül ki:
„VIII/A. FEJEZET
AZ ÁLTALÁNOS ÉPÍTMÉNYEK ENGEDÉLYEZÉSE
35/A.  § A  repülőtér területén található, az  1.  mellékletben felsorolt általános építmények engedélyezésére az  Étv. 
34. § szerinti építésügyi hatósági eljárásokra az Ékr. előírásait az e fejezetben és a 11/B. §-ban foglalt eltérésekkel kell 
alkalmazni.
35/B.  § A  Kormány a  35/A.  § szerinti, az  Ékr.-ben kijelölt szakhatóságokon túl az  Ékr. 57.  §-ában meghatározott 
szakkérdésekben az  első fokú eljárásban a  repülőtér fekvése szerinti, az  építésügyi és az  építésfelügyeleti 
hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: Éhk.) 
1. § (2) bekezdésében meghatározott első fokú kiemelt építésügyi hatóságot, a másodfokú eljárásban az Éhk. 1. § 
(5) bekezdésében meghatározott hatóságot jelöli ki szakhatóságként.
35/C.  § A  kérelem elbírálása során a  légiközlekedési hatóság köteles meggyőződni arról is, hogy az  építészeti-
műszaki tervdokumentációban foglaltak megfelelnek-e az ICAO előírásnak, vagy az azoktól eltérő tervezett műszaki 
megoldás engedélyezett vagy engedélyezhető-e.”

13. §  Az R. 38. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„38.  § A  leszállóhely létesítésének engedélyezésére az  „A” és „B” osztályú leszállóhely vonatkozásában a  II. és  
IV. Fejezetben foglaltakat az e fejezetben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.”
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14. §  Az R. 39. §-a a helyébe a következő rendelkezés lép:
„39. § (1) A leszállóhely létesítéséről a légiközlekedési hatóság egy eljárásban dönthet.
(2) „A” és „B” osztályú leszállóhely létesítésének engedélyezése iránti kérelmet a  légiközlekedési hatóság által 
rendszeresített, és a honlapján közzétett nyomtatványon kell benyújtani, amely a következőket tartalmazza:
a) a terület helye (helyrajzi száma), beépítettsége;
b) a terület hasznos hossza;
c) a terület hasznos szélessége;
d) a talaj felülete;
e) akadályok a terület közelében, pályairányban és pályairányon kívül, távolság és magasság megadásával;
f ) a leszállóhely tervezett osztálya;
g) a területet kijelölő személy neve, aláírása, az aláírás helye, időpontja, ha az nem azonos a kérelmezővel;
h) a  terület tulajdonosának, vagy – állami tulajdonban levő terület esetében – vagyonkezelőjének hozzájárulása 
a leszállóhely létesítéséhez, aláírása, az aláírás helye, időpontja;
i) a használni tervezett légijármű típusa.
(3) Elektronikus kapcsolattartás esetén a  (2)  bekezdés szerinti nyomtatvány nem tartalmazza a  területet kijelölő 
személynek, a terület tulajdonosának aláírását, az aláírás helyét, időpontját.
(4) A  kérelmet legalább 15 munkanappal a  tervezett használat megkezdését megelőzően kell benyújtani 
a légiközlekedési hatóságnak.”

15. §  Az R. 41. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„41. § A leszállóhely létesítéséről rendelkező határozat – a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló 
törvényben foglaltakon túlmenően – tartalmazza:
a) a leszállóhely leírását, rendeltetését, osztályát,
b) az engedély megadásának esetleges feltételeit és minden olyan eseti hatósági előírást, amelyet a leszállóhellyel 
kapcsolatban az általános érvényű hatósági előírásokon és határozatokon felül vagy azoktól eltérően alkalmazni kell,
c) a leszállóhely létesítési engedélyének időbeli hatályát,
d) a  leszállóhely létesítési engedély hatályának lejártát követően szükséges tereprendezés, környezetrendezés 
engedélyezésére vagy kötelezettségére vonatkozó rendelkezést,
e) más jogszabályokban előírt engedélyek beszerzésének kötelezettségére történő figyelemfelhívást.”

16. §  Az R. a következő 18/a. alcímmel egészül ki:
„18/a. Leszállóhely bejelentése
41/A. § (1) „C” osztályú leszállóhely létesítését a tevékenységi engedély jogosultjának az első tervezett használatot 
megelőzően a  légiközlekedési hatóság részére kell bejelentenie a  légiközlekedési hatóság által rendszeresített és 
a honlapján közzétett nyomtatványon. A légiközlekedési hatóság a bejelentést követően a „C” osztályú leszállóhelyet 
nyilvántartásba veszi.
(2) Amennyiben a  leszállóhely Natura 2000 területet érint, az  (1)  bekezdés szerinti bejelentést a  működési terület 
szerint érintett nemzeti park igazgatóság részére is meg kell küldeni.
(3) „C” osztályú leszállóhely olyan helyen létesíthető, amely felett a  mező- és erdőgazdasági légi munkavégzésről 
szóló miniszteri rendeletben előírtak szerint mezőgazdasági repülés végezhető.
(4) A bejelentés a következőket tartalmazza:
a) a leszállóhely helye (helyrajzi száma, földrajzi koordinátái WGS’84 rendszerben);
b) a leszállóhely hasznos hossza;
c) a leszállóhely hasznos szélessége;
d) a talaj felülete;
e) akadályok a leszállóhely közelében, pályairányban és pályairányon kívül, távolság és magasság megadásával;
f ) a leszállóhelyet, az akadályokat, és a környező lakott területeket ábrázoló térkép;
g) a fogadni tervezett légijármű típusa;
h) a  terület tulajdonosának, vagy – állami tulajdonban levő terület esetében – vagyonkezelőjének hozzájárulása 
a leszállóhely létesítéséhez, aláírása, az aláírás helye, időpontja;
i) a  területet kijelölő személy nyilatkozata, amely szerint megbizonyosodott arról, hogy a  leszállóhely megfelel 
a (3) bekezdésben és a 2. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott feltételeknek; valamint
j) a területet kijelölő személy neve, aláírása, az aláírás helye, időpontja;
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k) – védett természeti területen létesíteni kívánt leszállóhely esetében – a  természetvédelmi hatóság által 
kiadott engedély másolata arról, hogy a  növényvédő szerek, bioregulátorok és egyéb irtószerek, valamint a  talaj 
termékenységét befolyásoló vegyi anyagok felhasználását engedélyezte.
(5) Elektronikus kapcsolattartás esetén a  (1)  bekezdés szerinti nyomtatvány nem tartalmazza a  területet kijelölő 
személynek, a terület tulajdonosának aláírását, az aláírás helyét, időpontját.
(6) Amennyiben a légiközlekedési hatóság megbizonyosodik arról, hogy egy adott „C” osztályú leszállóhely esetében 
nem teljesülnek a  (3)  bekezdésben vagy a  2.  § (2)  bekezdés c)  pontjában meghatározott feltételek, a  leszállóhely 
használatát a légiközlekedési hatóság megtiltja.”

17. §  Az R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

18. §  Az R. 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

19. §  Az R.
a) 2. § (1) bekezdés e) pontjában az „amelyről” szövegrész helyébe az „amelyről vagy amelyen” szöveg,
b) 14.  § (3)  bekezdésében az „épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény” 

szövegrész helyébe az „Étv.” szöveg,
c) 16.  § (3)  bekezdés f )  pontjában a  „lokációs – földi irányítástechnikai berendezések leírását” szövegrész 

helyébe a „légtérellenőrző – EATMN rendszer és rendszerelem leírását” szöveg,
d) 19.  § (2)  bekezdés d)  pontjában az „építésügyi hatósági eljárásokról és az  építésügyi hatósági ellenőrzésről 

szóló kormányrendelet” szövegrész helyébe az „Ékr.” szöveg,
e) 26. § nyitó rendelkezésében, 27. § (1) bekezdése nyitó szövegrészében és (2) bekezdésében, valamint 28. § 

(1)  bekezdése nyitó szövegrészében az „A használatbavételi engedély” szövegrész helyébe az „A repülőtér 
használatbavételi engedély” szöveg,

f ) 28.  § (2)  bekezdésében a „használatbavételi engedély” szövegrész helyébe a „repülőtér használatbavételi 
engedély” szöveg,

g) 29. § (1) bekezdésében az „A 3. § (3) bekezdése” szövegrész helyébe az „A 3. § (5) bekezdése” szöveg,
h) a 40. § (3) bekezdés c) pontjában az „a földi irányítástechnikai berendezések” szövegrész helyébe az „EATMN 

rendszer és rendszerelem” szöveg
lép.

20. §  A Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet
a) 5/B. § (1) bekezdés b) pontjában a „létesítésére és megszüntetésére irányuló eljárásban” szövegrész helyébe 

a „létesítésére irányuló eljárásban és a létesítés megtiltásában” szöveg,
b) 8/B. § (8) bekezdés nyitó szövegrészében a „létesítésére és megszüntetésére irányuló eljárásban” szövegrész 

helyébe a „létesítésére irányuló engedélyezési eljárásban” szöveg
lép.

21. §  Hatályát veszti az R.
a) 4.  § (2)  bekezdés c)  pontjában az „és az  1.  mellékletben felsorolt általános építmények esetében az  illeték 

(a továbbiakban együtt: díj)” szöveg,
b) IV. fejezet címében az „és fennmaradás” szöveg,
c) 9. alcíme,
d) 26. § e) és g) pontja.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 207/2014. (VIII. 15.) Korm. rendelethez
„1. melléklet a 159/2010. (V. 6.) Korm. rendelethez

A repülőtér területén lévő általános építmények

 1.  Terminál, utasforgalmi vagy cargo épület
 2.  Légijárművek tárolására vagy karbantartására szolgáló hangár épület
 3.   Irányítótorony épület”

2. melléklet a 207/2014. (VIII. 15.) Korm. rendelethez

Az R. 2. mellékletének módosítása

 1.   Az R. 2. melléklet 2.3.8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2.3.8. utasterminál, cargo terminál;”

 2.  Az R. 2. melléklet 3.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3.1. A repülőtéren legalább egy repülési sávot, munkaterületet kell kijelölni, amely magában foglal egy természetes 
talajú vagy szilárd burkolattal ellátott futópályát, vagy helikopter fel- és leszállására alkalmas területet.”

 3.  Az R. 2. melléklete a következő 3.5. ponttal egészül ki:
„3.5. Nem nyilvános repülőtérre vonatkozó Kényszerhelyzeti Terv.”

 4.  Az R. 2. melléklet 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. Az V. osztályú repülőtér”

 5.  Az R. 2. melléklet a következő 5. ponttal egészül ki:
„5. A VI. osztályú repülőtér
5.1. A  repülőtéren legalább egy repülési sávot, munkaterületet kell kijelölni, amely magában foglal a  repülőtéren 
fogadni tervezett géptípusnak megfelelő, egy természetes talajú vagy szilárd burkolattal ellátott futópályát.
5.2. Repülőtérrend.”

A Kormány 208/2014. (VIII. 15.) Korm. rendelete
a MÁV VASJÁRMŰ Járműjavító és Gyártó Korlátolt Felelősségű Társaság stratégiailag kiemelt jelentőségű 
gazdálkodó szervezetté minősítéséről

A Kormány a  csődeljárásról és a  felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 84/A.  § (2)  bekezdés a)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A Kormány a MÁV VASJÁRMŰ Járműjavító és Gyártó Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: 18-09-101225, 
székhely: 9700 Szombathely, Szövő u. 85.) gazdasági társaságot (a továbbiakban: Társaság) a  csődeljárásról és 
a  felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (a továbbiakban: Cstv.) 65.  §-a alapján stratégiailag kiemelt 
jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősíti.

2. §  A Kormány megállapítja, hogy a  Társaság mint stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezet 
vonatkozásában a Cstv. 65–67. §-át kell alkalmazni.

3. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

A nemzeti fejlesztési miniszter 35/2014. (VIII. 15.) NFM rendelete
a földgáz csatlakozási díjak meghatározásának szempontjairól és a csatlakozási díjak elemeiről

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133. § (1) bekezdés 2. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak 
feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109.  § 7.  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva 
a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) E  rendelet hatálya a  földgázszállító, a  földgázelosztó vagy a  földgázelosztó kapcsolt vállalkozásának tulajdonában 
lévő vezetékre történő bekapcsolásra, fejlesztésre, rákapcsolásra (a  továbbiakban együtt: csatlakozás), valamint 
kapacitásnövelésre terjed ki.

 (2) E rendelet alkalmazásában
1.  bekapcsolás: az  egyetemes szolgáltatásra jogosult, leendő felhasználó igényének (vásárolt kapacitásra 

vonatkozó igényének) kielégítése érdekében a  földgázellátásához szükséges hálózathasználati feltételek 
biztosításával leágazó elosztóvezeték építése, üzembe helyezése vagy csatlakozóvezeték és a  fogyasztói 
vezeték üzembe helyezése,

2.  fejlesztés: leendő felhasználó igényének vagy csatlakozott felhasználó többletigényének (vásárolt kapacitásra 
vonatkozó igényének) kielégítése érdekében a  földgázellátáshoz szükséges hálózathasználati feltételek 
biztosításával szállító- vagy elosztóvezeték-építése ide nem értve a  bekapcsolást, valamint földgáztermelő 
esetében a  csatlakozási pont kialakítása, egyetemes szolgáltatásra nem jogosult, leendő felhasználó és 
egyetemes szolgáltatásra nem jogosult, csatlakozott felhasználó (a  továbbiakban együtt: egyetemes 
szolgáltatásra nem jogosult) esetében a csatlakozó vezeték és a fogyasztói vezeték üzembe helyezése,

3.  kapacitásigény: a  leendő vagy a  már csatlakozott felhasználó által a  szállítási rendszerüzemeltető vagy 
a földgázelosztó részére benyújtott igénylésben megadott kapacitás,

4.  kapacitásnövelés: a  vásárolt kapacitást meghaladó többletkapacitás iránti igény kielégítése szállító- vagy 
elosztóvezeték építése nélkül,

5.  leágazó elosztóvezeték: az elosztóvezeték azon része, amely az elosztóvezeték-leágazástól a felhasználási hely 
telekhatáráig tart,

6.  leendő felhasználó: aki – a  kapacitásnövelés esetét ide nem értve – kapacitásigényt jelent be a  szállítási 
rendszerüzemeltető vagy a földgázelosztó részére,

7.  rákapcsolás: a  leágazó elosztóvezeték, a csatlakozó vezeték és a  fogyasztói vezeték üzembe helyezése azon 
az ingatlanon, amelyhez a földgáz vételezést biztosító leágazó elosztóvezeték 2004. január 27. előtt épült ki,

8.  megtérítés: a  később csatlakozó felhasználó által befizetett, a  fogyasztásmérő berendezés felszerelési 
költségével csökkentett csatlakozási díjnak a  korábban csatlakozott felhasználó részére történő 
földgázelosztó általi átadása.

2. A csatlakozásra vagy a kapacitásnövelésre vonatkozó igény teljesítése

2. § (1) A  szállítási rendszerüzemeltető részére fejlesztésre vagy kapacitásnövelésre vonatkozó igényt a  leendő vagy 
a csatlakozott felhasználó, valamint a földgáztermelő nyújthat be.

 (2) A földgázelosztó részére
a)  bekapcsolásra vonatkozó igényt az egyetemes szolgáltatásra jogosult, leendő felhasználó,
b) fejlesztésre, rákapcsolásra vagy kapacitásnövelésre vonatkozó igényt a  leendő vagy a  csatlakozott 

felhasználó, valamint a földgáztermelő
nyújthat be.
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3. A csatlakozási díjak meghatározásának szempontjai és a díjak elemei elosztóvezetékhez történő 
csatlakozás esetén

3. § (1) Csatlakozási díj fizetésének esetei:
a) a bekapcsolás,
b) a fejlesztés,
c) a kapacitásnövelés és
d) a rákapcsolás.

 (2) Földgázelosztó-rendszerre történő bekapcsolás, kapacitásnövelés vagy rákapcsolás esetén a  csatlakozási díj 
országosan egységes mértékű.

4. § (1) A  csatlakozási díj megállapításakor a  Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a  továbbiakban: MEKH) 
elnöke figyelembe veszi a csatlakozási díjakra vonatkozóan lefolytatott költség-felülvizsgálat eredményét.

 (2) A csatlakozási díjaknak ösztönözniük kell a meglévő földgázrendszer kihasználását.
 (3) A  csatlakozási díj mértékét egyetemes szolgáltatásra nem jogosultra vonatkozó fejlesztés esetén úgy kell 

megállapítani, hogy az a földgázelosztó-rendszeren vételező többi felhasználót ne terhelje.

5. §  Fejlesztés esetén a földgázelosztó akkor köteles a beruházás teljes összege és a csatlakozási díj közötti különbözetet 
az  egyetemes szolgáltatásra nem jogosult részére megfizetni, ha a  beruházás tervezésekor figyelembe vett 
kapacitásigény az üzembe helyezést követő két egymást követő gázévben teljes mértékben lekötésre és legalább 
a gázévente tervezett mennyiség átvételre került.

6. §  Egyetemes szolgáltatásra nem jogosult fejlesztési igényére vonatkozó csatlakozási díj megállapításakor a  MEKH 
elnöke figyelembe veszi
a) a  beruházás során a  számviteli törvény szerint aktiválható eszközértéket, kivéve a  felhasználónál beszerelt 

vagy beszerelendő fogyasztásmérő berendezések és nyomásszabályozók számviteli törvény szerint 
aktiválható eszközértékét és beszerelési költségét,

b) az  adott beruházással összefüggésben az  egyes értékesítési kategóriánkénti elosztási díjakban elismerésre 
kerülő költségelemeket (értékcsökkenés, üzemeltetési költség, tőkeköltség),

c) az  elosztási díjak megállapításakor figyelembe vett kapacitás- és mennyiségi adatokat, valamint a  leendő 
vagy a már csatlakozott felhasználó által igényelt vásárolt kapacitást, a vásárolt földgáz várható mennyiségét 
és a kiépített összes kapacitást.

4. A csatlakozási díjak meghatározásának szempontjai és a díjak elemei szállítóvezetékhez történő 
csatlakozás esetén

7. § (1) Csatlakozási díj fizetésének esetei
a) a fejlesztés és
b) a kapacitásnövelés.

 (2) A csatlakozási díj mértékét úgy kell megállapítani, hogy az a földgázszállítási-rendszeren vételező többi felhasználót 
ne terhelje.

 (3) A csatlakozási díj megállapításakor a MEKH-nek figyelemmel kell lennie
a) a beruházás során a számviteli törvény szerint aktiválható eszközértékre,
b) az  adott beruházással összefüggésben az  egyes szállítási rendszerüzemeltetési díjakban elismerésre kerülő 

értékcsökkenés, üzemeltetési költség, tőkeköltség elemekre, és
c) a  szállítási rendszerüzemeltetési díj megállapításakor figyelembe vett kapacitásra és a  csatlakozás 

következtében lekötendő többletkapacitásra.
 (4) A  (3)  bekezdés b)  pontjában foglaltak figyelembevétele során az  üzemeltetési költségben elismert veszteség 

mértéke nem lehet több 0,2%-nál.
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5. A csatlakozási díjak meghatározásának szempontjai és a díjak elemei földgáztermelő csatlakozása 
esetén

8. § (1) A  földgáztermelő részére történő fejlesztés kizárólag a szállító- vagy az elosztóvezetéken kialakítandó csatlakozási 
pont kivitelezését tartalmazza.

 (2) A csatlakozási díj megállapításakor a MEKH a csatlakozási pont kialakításának költségét veszi figyelembe.
 (3) A  (2)  bekezdésben foglaltaktól eltérően, ha a  csatlakozással érintett földgázelosztó-rendszer azon szakaszán, ahol 

a  termelői csatlakozás kialakításra kerül, nem biztosítható a  földgáztermelő által betáplált földgázmennyiség 
továbbítása, akkor a  MEKH figyelembe veszi a  meglévő vezetékrendszeren szükségessé való hálózatfejlesztés 
költségét és a  betáplálásra kerülő földgáz műszaki, minőségi paramétereinek méréséhez szükséges eszközök 
költségét is.

 (4) A  földgáztermelő szállítóvezetékre történő csatlakozási igénye esetén a  csatlakozási díj a  7.  §-ban és az  e  §-ban 
foglaltak szerint kerül megállapításra.

6. Záró rendelkezések

9. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő hónap első napján lép hatályba, és 2014. október 1-jén hatályát veszti.
 (2) Hatályát veszti a földgáz csatlakozási díjak meghatározásának szempontjairól és a csatlakozási díjak elemeiről szóló 

43/2013. (VII. 25.) NFM rendelet.

10. §  Ha a  földgázelosztó 2011. június 30-át követően kezdte meg olyan elosztóvezeték üzemeltetését, amelyet 
korábban másik földgázelosztó üzemeltetett, akkor egyetemes szolgáltatásra nem jogosultra vonatkozó fejlesztés 
tekintetében a  fajlagos költség figyelembevételekor a  MEKH a  korábbi üzemeltetőre vonatkozó, az  eszköz- és 
költség-felülvizsgálat alapján megállapított fajlagos költségelemeket (értékcsökkenés, üzemeltetési költség, 
tőkeköltség) veszi figyelembe mindaddig, amíg a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 104/A. § (1) bekezdése 
szerinti költség-felülvizsgálat eredménye a földgázelosztó vonatkozásában nem áll rendelkezésre.

  Dr. Seszták Miklós s. k.,
  nemzeti fejlesztési miniszter
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1458/2014. (VIII. 15.) Korm. határozata
az afgán nemzeti biztonsági erők fenntartásához szükséges pénzügyi hozzájárulásról

A Kormány
 1. egyetért az  afgán nemzeti biztonsági erők fenntartásához szükséges, a  NATO 2012. évi csúcstalálkozóján 

a 2015–2017 időszakra keletkeztetett, évi 500 ezer US dollár összegű nemzetközi kötelezettségből származó fizetési 
kötelezettség fedezetének biztosításával;

 2. felhívja a  külgazdasági és külügyminisztert, hogy a  2015., 2016., és 2017. évi központi költségvetés tervezése 
során gondoskodjon a  2015–2017 közötti időszakban esedékes pénzügyi hozzájárulás forrásának a  központi 
költségvetésről szóló törvénynek a külgazdasági és külügyminiszter által irányított költségvetési fejezetében történő 
biztosításáról;

Felelős: külgazdasági és külügyminiszter
Határidő: a 2015–2017. évi központi költségvetés tervezése során

 3. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy gondoskodjon az afgán hadsereg és az afgán rendészeti szervek 
között 80%–20% arányban megosztandó támogatási összegnek a kialakított nemzetközi eljárás szerint történő éves 
kifizetéséről.

Felelős: külgazdasági és külügyminiszter
Határidő: folyamatos

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1459/2014. (VIII. 15.) Korm. határozata
a kancellári rendszer működtetésével kapcsolatos állami fenntartói feladatok személyi feltételeinek 
biztosításáról

A Kormány
 1. egyetért azzal, hogy az  Emberi Erőforrások Minisztériumának létszáma a  kancellári rendszer bevezetésével 

összefüggő feladatellátás biztosítása érdekében – az  Emberi Erőforrás Támogatáskezelő létszámának tizenkettő 
fővel történő csökkentése mellett – tíz fővel bővüljön;

Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2014. szeptember 1.

 2. felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjon az  1.  pontban meghatározott létszámbővítéshez 
szükséges illetmények és azok járulékai költségvetési fedezetének 2015. évtől történő tartós biztosításához 
szükséges intézkedések megtételéről;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: 2015. január 1.

 3. felhívja a  miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a  Miniszterelnökségen, a  minisztériumokban, az  igazgatási 
és az  igazgatás jellegű tevékenységet ellátó központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak összlétszámának 
megállapításakor az 1. pontban meghatározottak figyelembevételével járjon el.

Felelős: miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: folyamatos

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök



12140 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2014. évi 111. szám 

A Kormány 1460/2014. (VIII. 15.) Korm. határozata
a Magyar Állami Operaház és az Erkel Színház 2014. évi működéséhez szükséges források biztosítása 
érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-
átcsoportosításról és kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány visszahagyásáról

A Kormány
 1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 21.  § (6)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 

a  Magyar Állami Operaház és az  Erkel Színház 2014. évi működéséhez szükséges források biztosítása érdekében 
1159,0 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, 12. Művészeti intézmények 
cím 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: 2014. december 31.

 2. az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 152. § (5) bekezdésében 
biztosított jogkörében eljárva a  XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetnél keletkezett 264 494 ezer forint 
2013. évi kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradványt visszahagyja és felhasználását engedélyezi 
a Magyar Állami Operaház őszi évad produkciós költségeire, valamint az Erkel Színház működési kiadásaira.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 emberi erőforrások minisztere
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1460/2014. (VIII. 15.) Korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

Millió forintban, egy tizedessel

Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím csop. (+/-) következő

csop. szám szám csop. név név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

218605 12 Művészeti intézmények
Működési költségvetés

K1 Személyi juttatások 609,0
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 166,0
K3 Dologi kiadások 384,0

XI. Miniszterelnökség
297102 17 Rendkívüli kormányzati intézkedések

K5 Egyéb működési célú kiadások -1 159,0

Millió forintban, egy tizedessel
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím csop. (+/-) következő

csop. szám szám csop. név név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

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

Millió forintban, egy tizedessel
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím csop. (+/-) következő

csop. szám szám csop. név név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

218605 12 Művészeti intézmények 1 159,0

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év
Fejezetet irányító szerv időarányos
Állami Számvevőszék teljesítményarányos  
Magyar Államkincstár egyéb: azonnal  1 159,0 1 159,0
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

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

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2014.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

A módosítás jogcíme

K I A D Á S O K Államház-
tartási egyedi 

azonosító

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

B E V É T E L E K

T Á M O G A T Á S 

2 példány

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

Az adatlap 5 példányban töltendő ki
1 példány
1 példány
1 példány

Foglalkoztatottak létszáma:

A módosítás jogcíme

A módosítás jogcíme
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A Kormány 1461/2014. (VIII. 15.) Korm. határozata
a Klebelsberg kastély felújítása érdekében az Emberi Erőforrások Minisztériuma és Az állami vagyonnal 
kapcsolatos bevételek és kiadások fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 
a  Klebelsberg kastély felújítása érdekében 620,0 millió forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el 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, 25. Felújítások központi támogatása, 
egyéb fejlesztési támogatások alcím, 16. Klebelsberg kastély felújítása jogcímcsoport terhére, a  Kvtv. 1.  melléklet 
XLIII. Az  állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 2. Az  állami vagyonnal kapcsolatos kiadások 
cím, 1. Felhalmozási jellegű kiadások alcím, 1. Ingatlan-beruházások, ingatlanvásárlás jogcímcsoport, 4. Klebelsberg 
kastély felújítása jogcím javára az 1. melléklet szerint.

Felelős: emberi erőforrások minisztere 
nemzeti fejlesztési miniszter 
nemzetgazdasági miniszter

Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1461/2014. (VIII. 15.) Korm. határozathoz

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások

Millió forintban, egy tizedessel
Államház- Fejezet Cím Alcím Jogcím Jogcím Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jogcím Jogcím A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

tartási szám szám szám csoport szám előir. név név név csoport név K I A D Á S O K (+/-) következő
egyedi szám szám név Kiemelt előirányzat évre 

azonosító neve áthúzódó
hatása

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
20

25
343706 16

K7 Felújítások -620,0
XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások

2
1

1
347628 4

K7 Felújítások 620,0

Millió forintban, egy tizedessel
Államház- Fejezet Cím Alcím Jogcím Jogcím Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jogcím Jogcím B E V É T E L A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

tartási szám szám szám csoport szám előir. név név név csoport név (+/-) következő
egyedi szám szám név Kiemelt előirányzat évre 

azonosító neve áthúzódó
hatása

Millió forintban, egy tizedessel
Államház- Fejezet Cím Alcím Jogcím Jogcím Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jogcím Jogcím T Á M O G A T Á S A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

tartási szám szám szám csoport szám előir. név név név csoport név (+/-) következő
egyedi szám szám név Kiemelt előirányzat évre 

azonosító neve áthúzódó
hatása

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
20

25
343706 16 -620,0

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év
Fejezet időarányos
Állami Számvevőszék teljesítményarányos
Magyar Államkincstár egyéb: azonnal 620,0 620,0
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

A módosítást 
elrendelő 

jogszabály/ 
határozat száma

Az adatlap 5 példányban töltendő ki

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

Ingatlan-beruházások, ingatlanvásárlás
Felhalmozási jellegű kiadások

1 példány

1 példány
2 példány

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

Felújítások központi támogatása, egyéb fejlesztési támogatások

Felújítások központi támogatása, egyéb fejlesztési támogatások

1 példány

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

Klebelsberg kastély felújítása

Fejezeti kezelésű előirányzatok

Klebelsberg kastély felújítása

A módosítást 
elrendelő 

jogszabály/ 
határozat száma

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

A módosítást 
elrendelő 

jogszabály/ 
határozat száma

Klebelsberg kastély felújítása

Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások

Fejezeti kezelésű előirányzatok
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A Kormány 1462/2014. (VIII. 15.) Korm. határozata
a Karácsfalvai Sztojka Sándor Görögkatolikus Líceum kollégiumbővítéséhez és tornaterem építéséhez 
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 Karácsfalvai Sztojka Sándor Görögkatolikus Líceum kollégiumbővítéséhez és tornaterem építéséhez kapcsolódó, 
2014. évben szükséges 80,0 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 XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű 
előirányzatok cím, 55. Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások alcím, 13. Határon túli egyházi köznevelési 
intézmények fejlesztésének támogatása jogcímcsoport javára, az 1. melléklet szerint;
Az átcsoportosítás tekintetében

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

Az elszámolás és a visszatérítési kötelezettség tekintetében
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2015. március 31.

 2. felhívja az emberi erőforrások miniszterét és a nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjanak az 1. pont szerinti 
kollégiumbővítés és tornaterem építés megvalósításához 2015. évben szükséges 120 millió forint rendelkezésre 
állásáról.

Felelős: emberi erőforrások minisztere 
nemzetgazdasági miniszter

Határidő: a 2015. évi központi költségvetés tervezéséhez igazodva

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1462/2014. (VIII. 15.) Korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

Millió forintban, egy tizedessel
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím K I A D Á S O K (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
XI. Miniszterelnökség

297102 17 Rendkívüli kormányzati intézkedések 
K5 Egyéb működési célú kiadások -80,0

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

55 Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások
343773 13 Határon túli egyházi köznevelési intézmények fejlesztésének támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 80,0

Millió forintban, egy tizedessel
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- B E V É T E L A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása

Millió forintban, egy tizedessel
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- T Á M O G A T Á S A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
55 Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások

343773 13 Határon túli egyházi köznevelési intézmények fejlesztésének támogatása 80,0

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év
Fejezetet irányító szerv időarányos
Állami Számvevőszék teljesítményarányos   
Magyar Államkincstár egyéb: azonnal 80,0 80,0
Nemzetgazdasági Minisztérium
 Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

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

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

A módosítást 
elrendelő 

jogszabály/ 
határozat száma

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

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

1 példány

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

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

2 példány

A módosítást 
elrendelő 

jogszabály/ 
határozat száma

A módosítást 
elrendelő 

jogszabály/ 
határozat száma

Az adatlap 5 példányban töltendő ki
1 példány

1 példány
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A Kormány 1463/2014. (VIII. 15.) Korm. határozata
az országhatárokon átterjedő levegőszennyezési modell alapján a forrásterületek azonosítása érdekében 
a Földművelésügyi Minisztérium és a Magyar Tudományos Akadémia fejezetek közötti  
előirányzat-átcsoportosításról

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, 
az országhatárokon átterjedő levegőszennyezési modell alapján a  forrásterületek azonosítása céljából 10 750 ezer 
forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a  Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi 
CCXXX. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű 
előirányzatok cím, 2. Környezetvédelmi célelőirányzatok alcím, 21. Kisméretű szálló por (PM10) koncentrációjának 
csökkentésével kapcsolatos kiadások jogcímcsoport terhére, a  Kvtv. 1.  melléklet XXXIII. Magyar Tudományos 
Akadémia fejezet, 3. MTA kutatóközpontok, kutatóintézetek cím javára az 1. melléklet szerint.

Felelős: földművelésügyi miniszter
 nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1463/2014. (VIII. 15.) Korm. határozathoz
 

XII. Földművelésügyi Minisztérium 
XXXIII. Magyar Tudományos Akadémia

ezer forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-)

csop. szám szám csop. név
szám név

XII. Földművelésügyi Minisztérium
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Környezetvédelmi célelőirányzatok
329673 21 Kisméretű szálló por (PM10) koncentrációjának csökkentésével kapcsolatos kiadások

K1 Személyi juttatások -500
K2 Munkaadókat terhelő járulákok és szociális hozzájárulási adó -136
K3 Dologi kiadások -10 114

XXXIII. Magyar Tudományos Akadémia
303113 3 MTA Kutatóközpontok, kutatóintézetek

K1 Személyi juttatások 500
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 136
K3 Dologi kiadások 10 114

ezer forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- B E V É T E L A módosítás jogcíme Módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-)

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat
szám név neve

ezer forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- T Á M O G A T Á S A módosítás jogcíme Módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-)

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat
szám név neve

XII. Földművelésügyi Minisztérium
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Környezetvédelmi célelőirányzatok
329673 21 Kisméretű szálló por (PM10) koncentrációjának csökkentésével kapcsolatos kiadások -10 750

XXXIII. Magyar Tudományos Akadémia
303113 3 MTA Kutatóközpontok, kutatóintézetek 10 750

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év

Fejezetet irányító szerv időarányos
Állami Számvevőszék teljesítményarányos   
Magyar Államkincstár egyéb: azonnal 10 750 10 750
Nemzetgazdasági Minisztérium
Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2014.

 A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat száma 

 A módosítás 
következő évre 

áthúzódó 
hatása 

Államháztartási 
egyedi azonosító

2 példány

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat száma

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat száma

Az adatlap 5 példányban töltendő ki
1 példány
1 példány
1 példány

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

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

Államháztartási 
egyedi azonosító

 A módosítás 
következő évre 

áthúzódó 
hatása 

 A módosítás 
következő évre 

áthúzódó 
hatása 

A módosítás jogcímeK I A D Á S O K 

Kiemelt előirányzat 
neve

Államháztartási 
egyedi azonosító

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
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A Kormány 1464/2014. (VIII. 15.) Korm. határozata
a Red Bull Air Race Világkupa budapesti futamának 2015–2017 között történő megrendezésével kapcsolatos 
kormányzati szerepvállalásról

A Kormány
a) egyetért azzal, hogy a  Red Bull Air Race Világkupa budapesti futama 2015–2017 között megrendezésre 

kerüljön;
b) felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon a Red Bull Air Race Világkupa budapesti futama 

2015–2017 között történő megrendezéséhez szükséges szerződéseknek a  jogtulajdonos és a  Hungaroring 
Sport Zrt. közötti megkötéséről;

c) felhívja a  nemzetgazdasági minisztert és a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy biztosítsák a  Red Bull Air 
Race Világkupa budapesti futamának megrendezéséről szóló, a  jogtulajdonos és a  Hungaroring Sport 
Zrt. közötti szerződés szerinti, a  Hungaroring Sport Zrt.-t terhelő rendezői jogdíj, továbbá a  rendezvény 
megszervezéséhez kapcsolódóan a Hungaroring Sport Zrt.-nél felmerülő fizetési kötelezettség teljesítéséhez 
szükséges összegű költségvetési támogatásnak – évente legfeljebb 6 millió eurónak – a Hungaroring Sport 
Zrt. részére a 2015–2017 közötti évekre vonatkozó, a központi költségvetésről szóló törvényekben az adott 
évre esedékes rendezői jogdíj és a megrendezéshez kapcsolódó egyéb költségvetési kifizetéshez szükséges 
forrás fedezetének a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény rendelkezéseire is 
figyelemmel történő betervezését.
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: folyamatos

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1465/2014. (VIII. 15.) Korm. határozata
a holding alapú közszolgáltatási rendszer megszervezése érdekében szükséges intézkedésekről

 1. A Kormány a  közszolgáltatási rendszer átalakítása érdekében egyetért olyan állami tulajdonú holding 
létrehozásával, amely nonprofit alapon, a szolidaritás elvét figyelembe véve, kis ráfordítással, fenntartható módon 
működik.

 2. A Kormány
a) szükségesnek tartja, hogy az  új közszolgáltatási rendszer előkészítésére, a  szabályozási, gazdasági 

megalapozó feladatok elvégzésére a  Miniszterelnökséget vezető miniszter vezetésével, az  igazságügyi 
miniszter, a nemzeti fejlesztési miniszter és a belügyminiszter részvételével munkacsoport jöjjön létre;
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter 

igazságügyi miniszter 
nemzeti fejlesztési miniszter 
belügyminiszter

Határidő: azonnal
b) szükségesnek tartja valamennyi közmű-szolgáltatási szektor helyzetének vizsgálatát (hulladékgazdálkodás, 

víziközmű-szolgáltatás, kéményseprő-ipari szolgáltatás, távhőszolgáltatás, villamos energia szolgáltatás, 
földgázellátás);

c) felkéri a  Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnökét, hogy közreműködésével segítse 
a munkacsoportot feladatainak ellátásában;
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d) felhívja a  Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy az  igazságügyi miniszterrel, a  nemzeti fejlesztési 
miniszterrel és a  belügyminiszterrel együtt nyújtson be előterjesztést a  holding alapú közszolgáltatási 
rendszer kialakításához szükséges jogszabály-módosítási javaslatokról, a  gazdasági megalapozó 
számításokról.
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter 

igazságügyi miniszter 
nemzeti fejlesztési miniszter 
belügyminiszter

Határidő: 2014. szeptember 15.
 3. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1466/2014. (VIII. 15.) Korm. határozata
a Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 1. prioritásának 
módosításáról, valamint a prioritás keretében megvalósuló projektek támogatásának növeléséről

A Kormány
 1. megállapítja a  Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének 1. prioritását 

az  1.  melléklet szerint, valamint jóváhagyja az  1. prioritáson az  árfolyam-kompenzációból eredően rendelkezésre 
álló forrás felhasználását,

 2. jóváhagyja a 2. melléklet szerinti projektek támogatásának növelését,
 3. hozzájárul a 2. melléklet szerinti projektek támogatási szerződésének módosításához,

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal

 4. visszavonja a  Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 1. prioritásának 
módosításáról, valamint a  KEOP-1.3.0/09-11-2011-0046 azonosító számú („Az Észak-Magyarországi Régió 
településein élő lakosság egészséges ivóvízzel való ellátásának biztosítása” című) projekt támogatásának 
növeléséről szóló 1234/2014. (IV. 10.) Korm. határozat 1. pontját és 1. mellékletét.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1466/2014. (VIII. 15.) Korm. határozathoz

I. Prioritás bemutatása - 1. prioritás: Egészséges, tiszta települések Környezet és Energia Operatív Program
Akcióterv	  2011-‐2013

1. Prioritás tartalma

2. A prioritás ütemezése – kiírások kerete

2011 2012 2013 Összesen
407,99 0,00 10,84 418,84

              Túlvállalás 39,339 Mrd Ft
              ESZA tervezett aránya a prioritás keretéből: 0%

3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)

2007-2014 Összesen
763,27 784,53

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

2011 2012 2013

1.1.1.
Települési szilárd 
hulladékgazdálkodási 
rendszerek

88,06 0,00 0,00

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

FM  -

1.2.0. Szennyvízelvezetés és 
tisztítás 188,45 0,00 0,00

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

BM NFM

1.3.0. Ivóvíz-minőség javítása 131,49 0,00 0,00

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

BM NFM

1.4.0
Országos közhiteles 
víziközmű kataszter 
elkészítése

0,00 0,00 10,00 Egységes közművagyon-adatbázis felállítása NFM  -

Tartaléksor 0,84
1. Prioritás 407,99 0,00 10,84

*	  Az	  Európai	  Pénzügyi	  Stabilitási	  Mechanizmus	  keretében	  a	  támogatás	  uniós	  hányada	  85%-‐ról	  95%-‐ra	  növekedhet.	  Ez	  a	  rendelkezésre	  álló	  keretet	  csökkenti,	  ha	  nem	  kerül	  sor	  költségvetési	  kompenzációra.
Az	  1.1.1,	  1.2.0,	  1.3.0	  konstrukciók	  39,339	  Mrd	  Ft	  túlvállalást	  tartalmaznak.

A konstrukció szakmai tartalma 
tekintetében feladatkörrel rendelkező 

további miniszter

Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)

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

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

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

Konstrukció kódja Konstrukció neve

Pályázatok, kiemelt projektek meghirdethető 
kerete

KMR+KONV
(MrdFt)* A konstrukció célja A konstrukció szakmai 

tartalmáért felelős miniszter

2014-2015
21,26
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2. melléklet az 1466/2014. (VIII. 15.) Korm. határozathoz

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

 A B C D E F G H I 

1. 
Projekt 

azonosító 
száma 

Projekt megnevezése Támogatást igénylő 
neve 

Projekt 
támogatási 

összege 
(nettó Ft) 

Projekt 
támogatási 
összegének 
növekedése 
(nettó Ft) 

Projekt 
megnövelt 
támogatási 

összege 
(nettó Ft) 

Támogatás 
intenzitása 

(%) 
Projekt rövid bemutatása Támogathatóság feltételei 

2. 

KEOP-
1.1.1/2F/09-

11-2011-
0003 

REGIO-KOM Térségi 
Kommunális Szolgáltató 
Társulás Jászberényi és 
Dél-Hevesi kistérsége 

szilárdhulladék-
gazdálkodási rendszerének 

fejlesztése 

REGIO-KOM 
Térségi Kommunális 
Szolgáltató Társulás 

2 038 720 181 208 050 000 2 246 770 181 95,000000 

A tárgyi hulladékgazdálkodási rendszerek 
összesen 33 településen élő 110 191 lakost 
érintenek. A projekt célja az érintett települések 
területén megteremteni a modern és 
költséghatékony hulladékgazdálkodás feltételeit. 
A projekt keretén belül a meglévő 
hulladékgazdálkodási rendszerek korszerű és 
hatékony üzemeltetéséhez szükséges 
infrastruktúra kerül kiépítésre. 

Kifizetési feltétel: 
1. A támogatást igénylőnek a közbeszerzési 
eljárást eredményesen le kell zárnia. 
2. A támogatást igénylőnek el kell fogadnia, 
hogy ha a közbeszerzési eljárás során 
alacsonyabb árajánlat kerül nyertesként 
kihirdetésre, akkor a támogató jogosult a 
támogatási szerződés módosítása során ezen 
alacsonyabb összegnek megfelelően 
csökkentett támogatás támogatási 
szerződésben történő rögzítésére. 
3. A kiviteli közbeszerzési eljárás 
vonatkozásában rendelkezésre kell állnia a 
Miniszterelnökség Közbeszerzési Felügyeleti 
Főosztálya által kiállított szabályossági 
tanúsítványnak. 
4. A megnövekedett többletforrással arányos 
önerő rendelkezésre állását igazolni kell. 

3. 
KEOP-

1.2.0/09-11-
2011-0035 

Nádudvar település 
szennyvízelvezető 

rendszerének, valamint 
szennyvíz tisztító telepének 

fejlesztése 

Nádudvar Város 
Önkormányzata 1 521 017 084 193 535 970 1 714 553 054 94,703300 

Nádudvar város lakosegyenértéke (a 
továbbiakban: LE) 10 233, a települési 
önkormányzat köteles az ezzel összegfüggő 
derogációs kötelezettségnek legkésőbb 2015. 
december 31-ig eleget tenni. 
A projekt általános célja a szennyvízcsatorna-
hálózat kiépítésének folytatása Nádudvaron. A 
város központi városrészeiben a 
szennyvízelvezetési és -tisztítási beruházás két 
üteme már sikeresen megvalósult. 

Nem releváns 

4. 
KEOP-

1.2.0/09-11-
2011-0016 

Alsó-szabolcsi 
szennyvízelvezetési 
és -tisztítási projekt 

Alsó-Szabolcsi 
Viziközmű 

Beruházási Társulás 
3 890 708 710 537 894 140 4 428 602 850 95,000000 

A projekt keretében kiépül Tiszaeszlár község és 
Tiszadob nagyközség szennyvízcsatorna-
hálózata, bővül Nyírtelek és Tiszalök városok 
csatornahálózata. A keletkező szennyvizek az új 
tiszadobi, a korszerűsítésre és bővítésre kerülő 
nyírteleki, valamint a bővítésre kerül tiszalöki 
szennyvíztisztító telepeken kerülnek tisztításra 

Nem releváns 

5. 
KEOP-

1.2.0/09-11-
2011-0052 

Települési szennyvíztisztító 
telep bővítése és 

szennyvízcsatornázás 
Fegyverneken 

Fegyvernek Város 
Önkormányzata 2 335 449 267 303 982 028 2 639 431 295 94,938663 

Fegyvernek város területén a projekt keretében 
45,8 km gravitációs csatornát, 4,4 km belterületi 
és 2,7 km külterületi nyomóvezetéket építenek 
ki. Az összegyűjtött szennyvizet egy új 
szennyvíztisztító telepen tisztítják meg. 

Nem releváns 
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6. 
KEOP-

1.2.0/2F/09-
2010-0083 

Bordány, Forráskút, Üllés, 
Zsombó 

szennyvízcsatornázásának 
és szennyvíztisztításának 

megvalósítása 

Forrás-4 Szennyvíz-
Közmű 

Önkormányzati 
Társulás 

4 699 086 264 600 115 100 5 299 201 364 94,282606 

A négy érintett település közül Üllésen van 
meglévő, 24 éve üzemelő, de kis kapacitású, 
nyárfás, gyökérzónás tisztító, valamint itt a 
lakosság 3%-a ellátott szennyvízcsatornával, 
amelynek hossza 1,6 km, állaga leromlott. A 
többi település egyáltalán nem csatornázott, a 
lakosság jelentős részben a korábban épített 
szikkasztókba engedi a szennyvizet szennyezve a 
környezetét és a felső talajvizet. A projektben 
88 865,8 fm hosszúságú gravitációs csatorna, 
31 050,5 fm nyomóvezeték és egy közös 
szennyvíztisztító telep megépítését tervezik. 

Nem releváns 

7. 
KEOP-

1.2.0/2F/09-
2010-0031 

Káli szennyvízelvezetési 
agglomeráció csatornázása 

és szennyvíztisztítása 

Káli 
Szennyvízelvezetési 

Önkormányzati 
Társulás 

3 523 250 000 414 500 000 3 937 750 000 95,000000 

A projektben érintett káli szennyvízelvezetési 
agglomeráció több mint 10 000 fős, 10 193 LE 
kapacitással. Az érintett településeken 
közcsatorna-hálózat nincs kiépítve. A 
településeken keletkező szennyvizet jelenleg 
szippantókocsi szállítja a füzesabonyi 
szennyvíztisztító telepre. A program szerint a 
szennyvízcsatorna kiépítésének határideje 2015. 
év. A közcsatorna megépítése az 
agglomerációban a települések 
közműellátottságának javításán túlmenően a 
felszín alatti vizek védelme miatt is sürgős 
feladat. Ezt környezetvédelmi hatósági határozat 
is alátámasztja.  

Nem releváns 

8. 
KEOP-

1.2.0/09-11-
2012-0005 

Okány Község 
Szennyvízcsatornázása 

Okány Község 
Önkormányzat 1 241 565 289 146 068 774 1 387 634 063 95,000000 

A beruházás főbb jellemzői: 
– bekötésszám: 1036 db, 
– csatornahálózat hossza: 33 051 fm, 
– gravitációs csatorna hossza: 19 939 fm. 
Tisztítás technológia leírása: 
Mechanikai előkezelés, levegőztető és utóülepítő 
tereket magában foglaló – denitrifikálást is 
biztosító – biológiai tisztító-műtárgy, 
iszapsűrítés, iszapvíztelenítés. 

Nem releváns 

9. 
KEOP-

1.2.0/2F/09-
2010-0087 

Tótkomlós csatornázásának 
és szennyvíztisztításának 

fejlesztése 

Tótkomlós Város 
Önkormányzata 2 254 323 853 253 244 800 2 507 568 653 94,548676 

A Nemzeti Szennyvízelvezetési és Tisztítási 
Megvalósítási Programról szóló 25/2002. (II. 
27.) Korm. rendelet szerint Tótkomlós önállóan 
alkot egy agglomerációt, a rendelet 
mellékletében a 2000 és 10 000 LE közötti 
terheléssel jellemezhető normál területen fekvő 
agglomerációk között 6071 fő lakosszámmal és 
9587 LE-kel szerepel. 
A projekt keretében a csatornahálózat bővítését 
végzik el, sor kerül a csatornahálózat 
rekonstrukciójára 1586 m hosszon. Elvégzik a 
szennyvíztisztító telep fejlesztését. A beruházás 
keretében a településen nő a 
szennyvízcsatornával ellátott lakások száma és 
aránya. 

Nem releváns 
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10. 
KEOP-

1.2.0/09-11-
2012-0007 

Szécsényi agglomeráció 
szennyvíztisztításának 

fejlesztése 

Szécsényi 
Szennyvíz-

agglomerációs 
Önkormányzati 

Társulás 

1 058 254 885 124 777 265 1 183 032 150 95,000000 

A projekt keretein belül ciklikus eleveniszapos 
technológiájú szennyvíztisztító telep épül ki. A 
tervezett ciklikus biológiai tisztító fokozat két 
tisztító sorból áll, és szelektorelvű, aerob 
eleveniszapos szennyvíztisztítási technológia 
jellemzi. 

Nem releváns 

11. 
KEOP-

1.2.0/2F/09-
2010-0015 

Kaba-Báránd-Tetétlen 
Szennyvíztisztító és 

csatornahálózat kiépítése 

Kaba-Tetétlen-
Báránd Közös 

Szennyvízelvezetési 
és Tisztító Rendszer 

Önkormányzati 
Társulás 

2 709 417 500 271 621 208 2 981 038 708 93,521316 

A projekt keretében mindhárom érintett 
településen elválasztott rendszerű, gravitációs 
kialakítású szennyvízelvezető rendszer épül ki. A 
projekt megvalósítása során felújítandó 
szennyvíztisztító telep tervezett tisztítási 
technológiája totáloxidációs, eleveniszapos 
eljárás, a keletkezett iszapok stabilizációjával, 
nitrifikációval, denitrifikációval, részleges 
biológiai foszfortalanítással. A telep hidraulikai 
kapacitása 880 m3/nap, lakosegyenértékben 
kifejezett kapacitása 8667 LE/nap. 

Nem releváns 

12. 
KEOP-

1.2.0/09-11-
2011-0039 

Mélykút Város 
szennyvízcsatornázási és 

szennyvíztisztítási 
beruházása 

Mélykút Város 
Önkormányzat 2 858 942 558 453 604 665 3 312 547 223 95,000000 

A szennyvíztisztító telep az önkormányzat 
tulajdonában lévő, mélykúti 0143/1 hrsz.-ú 
földrészleten épül meg, a város külterületén, 300 
m-re a legközelebbi lakott területtől. A 
szennyvíztisztító telep méretezésére mértékadó 
vízhozam 650 m3/nap, a lakosegyenérték-terhelés 
5610 LE. A tisztított szennyvíz elvezetése 
gravitációsan történik, majd a szennyvíztisztító 
telep mellett húzódó Kígyós-főcsatornába (az 
Alsó-Tisza jobb part vízgyűjtő-gazdálkodási 
tervezési alegység AEP670 azonosítószámú 
víztestébe) mint befogadóba kerül bevezetésre. A 
szennyvíztisztító telepen keletkező 18-25% 
szárazanyag tartalmú víztelenített 
szennyvíziszapot a mezőgazdaságban 
hasznosítják. 

Nem releváns 

13. 
KEOP-

1.2.0/09-11-
2011-0022 

Körösladány Város 
szennyvízcsatornázása II. 

ütem és a szennyvíztisztító 
telep bővítése 

Körösladány Város 
Önkormányzata  1 774 739 237 222 876 022 1 997 615 259 94,940000 

A projekt keretében a következő rekonstrukciós 
munkálatokat kell elvégezni: 
51 db vákuumszelep cseréje, 2 db biofilterhez 
szükséges szárazanyagtartalom-mérő cseréje, 1 
db szünetmentes tápegység cseréje, monitoring 
rendszer egységeinek cseréje (154 db), 1 db 
pneumatikus, 160 mm átmérőjű pillangószelep 
cseréje, 2 db 100 mm átmérőjű tolózár cseréje, 
10 db aknafedlap cseréje, 1 db kitápláló szivattyú 
cseréje, 1 db vákuum szivattyú cseréje, 
vákuumgépház-vezérlés javítása, bekötő 
vezetékek cseréje település központjának 
díszburkolatában 160 fm hosszan és 
vákuumhálózat cseréje 1000 fm hosszan. 

Nem releváns 
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14. 
KEOP-

1.2.0/09-11-
2011-0024 

Sóskút Község 
szennyvízközmű 

beruházása 

Sóskút Község 
Önkormányzata 1 063 436 922 517 871 037 1 581 307 959 83,106318 

A projekt keretében szennyvíztisztító telep 
létesül, amely a településtől délre, az M7 
autópályától délnyugati irányban kerül 
elhelyezésre. A telep totáloxidációs, 
eleveniszapos technológiával épül ki 
nitrifikációval, denitrifikációval, vegyszeres 
foszfor-eltávolítással 350 m3/d kapacitással.  
A tisztított szennyvíz befogadója a Benta-patak 
nevű természetes vízfolyás. 
A keletkező szennyvíziszap víztelenítés után 
elszállításra, majd komposztálásra kerül. 

Nem releváns 

15. 
KEOP-

1.2.0/09-11-
2013-0007 

Jászdózsa Község 
szennyvízcsatornázása 

Jászdózsa Községi 
Önkormányzat 1 318 804 842 4 820 658 1 323 625 500 95,000000 

A településen jelenleg nem működik vezetékes 
szennyvízelvezető hálózat. A keletkező 
kommunális szennyvizek összegyűjtése részben 
zárt tározókban történik. A projekt keretében 
kiépül a település elválasztott rendszerű, 
gravitációs kialakítású szennyvízcsatorna-
hálózata, 7 db szennyvízátemelővel. A projekt 
keretében egy 185 m3/d hidraulikai kapacitású 
szennyvíztisztító telep épül.	  A tervezett tisztítási 
technológia totáloxidációs, eleveniszapos eljárás, 
a keletkezett iszapok stabilizációjával, 
nitrifikációval, denitrifikációval, részleges 
biológiai foszfortalanítással. 

Nem releváns 

16. 
KEOP-

1.2.0/B/10-
2010-0070 

Jászberény-Jászjákóhalma 
közös szennyvíz elvezetési 

és tisztítási projektje 

Jászberény-
Jászjákóhalma 

Szennyvízközmű 
Önkormányzati 

Társulás 

1 575 451 357 156 057 298 1 731 508 655 93,419727 

A projekt során három, jól elhatárolható 
projektelem valósul meg: 
1. Jászjákóhalma szennyvízcsatorna hálózatának 
a kiépítése, 
2. a jászberényi végátemelő és a szennyvíztelepre 
vezető nyomóvezeték átépítése, 
3. a jászberényi szennyvíztisztító telep 
korszerűsítése. 

Nem releváns 

17. 
KEOP-

1.2.0/09-11-
2011-0017 

Kisláng Község 
szennyvízelvezetése és 

szennyvíztisztítása 

Kisláng Község 
Önkormányzata 940 893 405 84 929 278 1 025 822 683 91,204481 

A beruházással 32 450 fm (17 172 fm gravitációs 
gyűjtővezeték, 11 820 fm házi bekötő vezeték és 
3458 fm nyomott vezeték) csatornahálózat 
kiépítése valósul meg Kisláng településen. Az 
összegyűjtött kommunális szennyvizet 
végátemelő juttatja a település külterületén 
létesítendő szakaszos betáplálású eleveniszapos 
rendszerű (SBR típusú) szennyvíztisztító telepre. 

Nem releváns 

18. 
KEOP-

1.2.0/B/10-
2010-0027 

Sarkad város 
szennyvízelvezetés és 

tisztítás bővítése 

Sarkad Város 
Önkormányzata 1 463 149 773 217 312 486 1 680 462 259 94,980000 

A tervezett szennyvíztisztítási technológia a 
meglévő 610 m3/d kapacitású szennyvíztisztító 
telep területén, a sarkadi 0628 helyrajzi számú 
ingatlanon kerül kiépítésre. A telep jelenlegi 
lakosegyenértékben kifejezett 4350 LE 
kapacitása 12 000 LE mennyiségre bővül. 

Nem releváns 
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19. 
KEOP-

1.2.0/09-11-
2011-0047 

Baks szennyvízcsatorna 
hálózat és szennyvíztisztító 

telep építése 

Baks Község 
Önkormányzata 1 117 456 529 138 368 274 1 255 824 803 95,000000 

A Bakson keletkező szennyvíz a település 
területén kialakított 8 db öblözeti szennyvíz 
átemelő segítségével a tervezett szennyvíztisztító 
telepre kerül továbbításra. Az egyes öblözetekhez 
tartozó szennyvízgyűjtő rendszer mind a 
gerincvezetékek, mind pedig az egyes házi 
bekötésekhez tartozó vezetékek tekintetében 
részben gravitációs, részben nyomás alatti, azaz 
egy vegyes rendszer kerül kialakításra. 

Nem releváns 

20. 
KEOP-

1.2.0/09-11-
2011-0021 

Bácsalmás város 
szennyvízcsatornázása és 

szennyvíztisztítása 

Bácsalmás Város 
Önkormányzata 2 254 836 727 264 611 722 2 519 448 449 94,975000 

A projekt célja egy 800 m3/d hidraulikai 
kapacitással rendelkező szennyvíztisztító telep 
létesítése, amelynek biológiai kapacitása 7600 
LE. A beruházás keretében megépül a 
mechanikai és iszapkezelési fokozat a teljes 
hozamra vonatkoztatva. Az iszapvíztelenítést és 
átmeneti tárolást követően az iszapot a jelenlegi 
gyakorlatnak megfelelően a Felső-Bácskai 
Regionális Komplex Hulladékkezelő telepre 
szállítják, ahol komposztálásra kerül. 

Nem releváns 

21. 
KEOP-

1.2.0/2F/09-
2010-0013 

Dávod Község 
szennyvízelvezetés, 
szennyvíztisztítás 

Dávod Község 
Önkormányzata 1 037 358 803 107 056 254 1 144 415 057 92,779188 

A település belterületén a domborzati viszonyok 
miatt a csatornázásra kerülő településrészeken 6 
db szennyvízátemelő telepítése szükséges a 
gravitációsan gyűjtött szennyvizek fogadására és 
továbbítására. 

Nem releváns 

22. 
KEOP-

1.3.0/09-11-
2013-0021 

Tiszajenő és Tiszavárkony 
ivóvízminőség-javító 

beruházása 

Tiszajenő-
Tiszavárkony 

Víziközmű 
Beruházási Társulás 

473 738 589 142 690 467 616 429 056 89,223700 

A projekt célja megfelelő minőségű ivóvíz 
biztosítása érdekében új technológiai épület 
létesítése, technológiai bővítés, felújítás, új alsó 
tározó kiépítése, továbbá távvezeték építése 
Tiszavárkony és Tiszavárkony-Szőlők irányban. 

Kifizetési feltétel: 
1. A támogatást igénylőnek a közbeszerzési 
eljárást eredményesen le kell zárnia. 
2. A támogatást igénylőnek el kell fogadnia, 
hogy ha a közbeszerzési eljárás során 
alacsonyabb árajánlat kerül nyertesként 
kihirdetésre, akkor a támogató jogosult a 
támogatási szerződés módosítása során ezen 
alacsonyabb összegnek megfelelően 
csökkentett támogatás támogatási 
szerződésben történő rögzítésére. 
3. A kiviteli közbeszerzési eljárás 
vonatkozásában rendelkezésre kell állnia a 
Miniszterelnökség Közbeszerzési Felügyeleti 
Főosztálya által kiállított szabályossági 
tanúsítványnak. 
4. A megnövekedett többletforrással arányos 
önerő rendelkezésre állását igazolni kell. 
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23. 
KEOP-

1.3.0/2F/09-
2010-0036 

Nyírségi Ivóvízminőség-
javító projekt 

Nyírségi 
Ivóvízminőség-javító 

Önkormányzati 
Társulás 

1 201 517 906 60 862 892 1 262 380 798 76,677423 

A projekt célja Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 
Nyírségi Ivóvízminőség-javító 
Projektcsoportjához tartozó települések 
vízminőség-javító fejlesztésének végrehajtása, a 
lakosság egészséges ivóvízzel való ellátásának 
biztosítása. 

Kifizetési feltétel: 
1. A támogatást igénylőnek a közbeszerzési 
eljárást eredményesen le kell zárnia. 
2. A támogatást igénylőnek el kell fogadnia, 
hogy ha a közbeszerzési eljárás során 
alacsonyabb árajánlat kerül nyertesként 
kihirdetésre, akkor a támogató jogosult a 
támogatási szerződés módosítása során ezen 
alacsonyabb összegnek megfelelően 
csökkentett támogatás támogatási 
szerződésben történő rögzítésére. 
3. A kiviteli közbeszerzési eljárás 
vonatkozásában rendelkezésre kell állnia a 
Miniszterelnökség Közbeszerzési Felügyeleti 
Főosztálya által kiállított szabályossági 
tanúsítványnak. 
4. A megnövekedett többletforrással arányos 
önerő rendelkezésre állását igazolni kell. 

24. 
KEOP-

1.3.0/09-11-
2013-0023 

Bojt és térsége 
ivóvízminőség-javító 

beruházás 

Bojt és Térsége 
Ivóvízminőség-javító 

Társulás 
450 492 673 284 962 687 735 455 360 89,394996 

A projekt célja megfelelő minőségű ivóvíz 
biztosítása Bojt, Nagykereki, Kőrösszakál és 
Nyírmártonfalva településeken vízműtelep 
fejlesztésével. 

Kifizetési feltétel: 
1. A támogatást igénylőnek a közbeszerzési 
eljárást eredményesen le kell zárnia. 
2. A támogatást igénylőnek el kell fogadnia, 
hogy ha a közbeszerzési eljárás során 
alacsonyabb árajánlat kerül nyertesként 
kihirdetésre, akkor a támogató jogosult a 
támogatási szerződés módosítása során ezen 
alacsonyabb összegnek megfelelően 
csökkentett támogatás támogatási 
szerződésben történő rögzítésére. 
3. A kiviteli közbeszerzési eljárás 
vonatkozásában rendelkezésre kell állnia a 
Miniszterelnökség Közbeszerzési Felügyeleti 
Főosztálya által kiállított szabályossági 
tanúsítványnak. 
4. A megnövekedett többletforrással arányos 
önerő rendelkezésre állását igazolni kell. 

25. 
KEOP-

1.3.0/09-11-
2013-0029 

Nyírbátor és térsége 
ivóvízminőség-javító 

projekt 

Nyírbátor és Térsége 
Ivóvízminőség-javító 

Társulás 
559 072 725 157 727 627 716 800 352 81,168165 

A projekt célja Nyírgyulaj vízellátó rendszerének 
csatlakoztatása a Nyírbátor–Nyírvasvári vízellátó 
rendszerhez (a két vízellátó rendszer együttes 
fejlesztése mellett). Szintén cél mind Nyírgyulaj, 
mind Nyírbátor–Nyírvasvári vízellátó 
rendszerének fejlesztésével és a meglévő hálózati 
elemek részleges felújításával, valamint az új 
közös rendszerhez való igazításával a megfelelő 
minőségű ivóvíz biztosítása. 

Kifizetési feltétel: 
1. A támogatást igénylőnek a közbeszerzési 
eljárást eredményesen le kell zárnia. 
2. A támogatást igénylőnek el kell fogadnia, 
hogy ha a közbeszerzési eljárás során 
alacsonyabb árajánlat kerül nyertesként 
kihirdetésre, akkor a támogató jogosult a 
támogatási szerződés módosítása során ezen 
alacsonyabb összegnek megfelelően 
csökkentett támogatás támogatási 
szerződésben történő rögzítésére. 
3. A kiviteli közbeszerzési eljárás 
vonatkozásában rendelkezésre kell állnia a 
Miniszterelnökség Közbeszerzési Felügyeleti 
Főosztálya által kiállított szabályossági 
tanúsítványnak. 
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4. A megnövekedett többletforrással arányos 
önerő rendelkezésre állását igazolni kell. 

26. 
KEOP-

1.3.0/09-11-
2013-0020 

Ivóvízminőség-javító 
beruházás Balkány 

településen 

Balkány Város 
Önkormányzata 122 438 970 20 648 987 143 087 957 90,000000 

A projekt célja, hogy a Balkány-Abapuszta és 
Balkány-Perkedpuszta településeken élő 
lakosságot – a meglévő, önálló törpe vízművek 
kiváltásával – megfelelő minőségű ivóvízzel 
lássa el. A projekt keretében megvalósítani 
tervezett műszaki megoldás: Balkány-Abapuszta 
és Balkány-Perkedpuszta vízellátása a Balkány 
városi vízművéről. 

Kifizetési feltétel: 
1. A támogatást igénylőnek a közbeszerzési 
eljárást eredményesen le kell zárnia. 
2. A támogatást igénylőnek el kell fogadnia, 
hogy ha a közbeszerzési eljárás során 
alacsonyabb árajánlat kerül nyertesként 
kihirdetésre, akkor a támogató jogosult a 
támogatási szerződés módosítása során ezen 
alacsonyabb összegnek megfelelően 
csökkentett támogatás támogatási 
szerződésben történő rögzítésére. 
3. A kiviteli közbeszerzési eljárás 
vonatkozásában rendelkezésre kell állnia a 
Miniszterelnökség Közbeszerzési Felügyeleti 
Főosztálya által kiállított szabályossági 
tanúsítványnak. 
4. A megnövekedett többletforrással arányos 
önerő rendelkezésre állását igazolni kell. 

27. 
KEOP-

1.3.0/09-11-
2013-0058 

Háromfa és Bakháza 
Ivóvízminőség-javító 

Program 

Háromfa és Bakháza 
Községek 

Ivóvízminőség-javító 
Társulása 

117 871 095 47 560 316 165 431 411 90,000000 

A projekt célja Háromfa és Bakháza 
ivóvízminőség-javítása. A projekt keretében 
korszerűsítésre kerül a településeket ellátó 
háromfai vízmű. A vízmű területén új kút létesül, 
felújításra kerül a víztározó medence és új 
vízkezelő technológia kerül kiépítésre. 

Kifizetési feltétel: 
1. A támogatást igénylőnek a közbeszerzési 
eljárást eredményesen le kell zárnia. 
2. A támogatást igénylőnek el kell fogadnia, 
hogy ha a közbeszerzési eljárás során 
alacsonyabb árajánlat kerül nyertesként 
kihirdetésre, akkor a támogató jogosult a 
támogatási szerződés módosítása során ezen 
alacsonyabb összegnek megfelelően 
csökkentett támogatás támogatási 
szerződésben történő rögzítésére. 
3. A kiviteli közbeszerzési eljárás 
vonatkozásában rendelkezésre kell állnia a 
Miniszterelnökség Közbeszerzési Felügyeleti 
Főosztálya által kiállított szabályossági 
tanúsítványnak. 
4. A megnövekedett többletforrással arányos 
önerő rendelkezésre állását igazolni kell. 

28. 
KEOP-

1.3.0/09-11-
2013-0060 

Ivóvízminőség-javító 
beruházás Kokad 

településen 

Kokad Község 
Önkormányzata 72 838 188 50 013 736 122 851 924 90,000000 

A projekt célja Kokad községben teljesen új 
vízkezelési technológia kiépítése, új hálózati 
átemelő létesítése és a hálózat korszerűsítése. 

Kifizetési feltétel: 
1. A támogatást igénylőnek a közbeszerzési 
eljárást eredményesen le kell zárnia. 
2. A támogatást igénylőnek el kell fogadnia, 
hogy ha a közbeszerzési eljárás során 
alacsonyabb árajánlat kerül nyertesként 
kihirdetésre, akkor a támogató jogosult a 
támogatási szerződés módosítása során ezen 
alacsonyabb összegnek megfelelően 
csökkentett támogatás támogatási 
szerződésben történő rögzítésére. 
3. A kiviteli közbeszerzési eljárás 
vonatkozásában rendelkezésre kell állnia a 
Miniszterelnökség Közbeszerzési Felügyeleti 
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Főosztálya által kiállított szabályossági 
tanúsítványnak. 
4. A megnövekedett többletforrással arányos 
önerő rendelkezésre állását igazolni kell. 

29. 
KEOP-

1.3.0/09-11-
2013-0015 

Lak, Hegy, Szakácsi, 
Tomor és Irota Községi 

Önkormányzatok 
Ivóvízminőség-fejlesztést 

célzó beruházása 

Lak Községi 
Önkormányzat 217 118 173 38 090 124 255 208 297 82,709637 

A projekt célja Lak, Hegymeg, Tomor, Irota és 
Szakácsi települések megfelelő minőségű 
ivóvízzel történő ellátása Homrogd település 
vízművéből kiágazó vezeték építésével. 

Kifizetési feltétel: 
1. A támogatást igénylőnek a közbeszerzési 
eljárást eredményesen le kell zárnia. 
2. A támogatást igénylőnek el kell fogadnia, 
hogy ha a közbeszerzési eljárás során 
alacsonyabb árajánlat kerül nyertesként 
kihirdetésre, akkor a támogató jogosult a 
támogatási szerződés módosítása során ezen 
alacsonyabb összegnek megfelelően 
csökkentett támogatás támogatási 
szerződésben történő rögzítésére. 
3. A kiviteli közbeszerzési eljárás 
vonatkozásában rendelkezésre kell állnia a 
Miniszterelnökség Közbeszerzési Felügyeleti 
Főosztálya által kiállított szabályossági 
tanúsítványnak. 
4. A megnövekedett többletforrással arányos 
önerő rendelkezésre állását igazolni kell. 

30. 
KEOP-

1.3.0/09-11-
2013-0064 

A Fejér Megyei Integrált 
Szociális Intézmény 

Polgárdi-Tekerespusztai 
telephelyének 

ivóvízminőség-javítása 

Polgárdi Város 
Önkormányzata 45 612 111 28 050 724 73 662 835 90,000000 

A projekt célja a Polgárdi-Tekerespuszta 
községben élő lakosság egészséges ivóvízzel 
való ellátása a jogszabályban rögzített 
határértékek és az Országos Környezet-
egészségügyi Intézet szakvéleménye alapján. 

Kifizetési feltétel: 
1. A támogatást igénylőnek a közbeszerzési 
eljárást eredményesen le kell zárnia. 
2. A támogatást igénylőnek el kell fogadnia, 
hogy ha a közbeszerzési eljárás során 
alacsonyabb árajánlat kerül nyertesként 
kihirdetésre, akkor a támogató jogosult a 
támogatási szerződés módosítása során ezen 
alacsonyabb összegnek megfelelően 
csökkentett támogatás támogatási 
szerződésben történő rögzítésére. 
3. A kiviteli közbeszerzési eljárás 
vonatkozásában rendelkezésre kell állnia a 
Miniszterelnökség Közbeszerzési Felügyeleti 
Főosztálya által kiállított szabályossági 
tanúsítványnak. 
4. A megnövekedett többletforrással arányos 
önerő rendelkezésre állását igazolni kell. 

31. 
KEOP-

1.3.0/09-11-
2013-0030 

Ivóvízminőség-javítás 
Lóréven 

Lórév Község 
Önkormányzata 143 646 409 24 959 389 168 605 798 90,000000 

A projekt célja Lórév községben élő lakosság 
megfelelő minőségű ivóvízzel való ellátása 
ivóvíz átvételével Makád község települési 
rendszeréből. 

Kifizetési feltétel: 
1. A támogatást igénylőnek a közbeszerzési 
eljárást eredményesen le kell zárnia. 
2. A támogatást igénylőnek el kell fogadnia, 
hogy ha a közbeszerzési eljárás során 
alacsonyabb árajánlat kerül nyertesként 
kihirdetésre, akkor a támogató jogosult a 
támogatási szerződés módosítása során ezen 
alacsonyabb összegnek megfelelően 
csökkentett támogatás támogatási 
szerződésben történő rögzítésére. 
3. A kiviteli közbeszerzési eljárás 
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vonatkozásában rendelkezésre kell állnia a 
Miniszterelnökség Közbeszerzési Felügyeleti 
Főosztálya által kiállított szabályossági 
tanúsítványnak. 
4. A megnövekedett többletforrással arányos 
önerő rendelkezésre állását igazolni kell. 

32. 
KEOP-

1.3.0/09-11-
2011-0015 

Kiskőrös és Térsége 
Ivóvízminőség Javító 

Projekt 

Kiskőrös és Térsége 
Ivóvízminőség-javító 

Önkormányzati 
Társulás 

3 184 266 831 513 113 624 3 697 380 455 82,270491 

A projekt célja a Kiskőrös és Térsége 
Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 
működési területén fekvő településeken 
(Akasztó, Császártöltés, Csengőd, Fülöpszállás, 
Imrehegy, Jakabszállás, Kaskantyú, Kecel, 
Kiskőrös, Kiskőrös-Ökördi, Kunszállás, Páhi, 
Soltszentimre, Soltvadkert, Tabdi, Tázlár) 
vízminőség-javító fejlesztések végrehajtása, a 
lakosság egészséges ivóvízzel való ellátásának 
biztosítása, és az ezzel összefüggő derogációs 
kötelezettség teljesítése. 

Kifizetési feltétel: 
A megnövekedett többletforrással arányos 
önerő rendelkezésre állását igazolni kell. 

33. 
KEOP-

1.3.0/09-11-
2013-0014 

Ivóvízminőség-javítási 
beruházás Nyírbárány 

településen 

Nyírábrány 
Nagyközség 

Önkormányzata 
176 338 800 93 918 911 270 257 711 90,000000 

A projekt célja a Nyírábrány településen élő 
lakosság megfelelő minőségű ivóvízzel történő 
ellátása a víztermelési technológia fejlesztésével 
és korszerű vízkezelési technológia telepítésével. 

Kifizetési feltétel: 
1. A támogatást igénylőnek a közbeszerzési 
eljárást eredményesen le kell zárnia. 
2. A támogatást igénylőnek el kell fogadnia, 
hogy ha a közbeszerzési eljárás során 
alacsonyabb árajánlat kerül nyertesként 
kihirdetésre, akkor a támogató jogosult a 
támogatási szerződés módosítása során ezen 
alacsonyabb összegnek megfelelően 
csökkentett támogatás támogatási 
szerződésben történő rögzítésére. 
3. A kiviteli közbeszerzési eljárás 
vonatkozásában rendelkezésre kell állnia a 
Miniszterelnökség Közbeszerzési Felügyeleti 
Főosztálya által kiállított szabályossági 
tanúsítványnak. 
4. A megnövekedett többletforrással arányos 
önerő rendelkezésre állását igazolni kell. 

34. 
KEOP-

1.3.0/09-11-
2013-0019 

Egészséges ivóvizet 
Pálmajor lakóinak 

Pálmajor Község 
Önkormányzata 74 088 917 18 949 538 93 038 455 90,000000 

A projekt célja a Pálmajor község lakosságának 
megfelelő minőségű ivóvízzel való ellátása új 
helyi komplex vízkezeléssel, továbbá a 
kiskorpádi vízellátó rendszerről való 
vízátvétellel. 

Kifizetési feltétel: 
1. A támogatást igénylőnek a közbeszerzési 
eljárást eredményesen le kell zárnia. 
2. A támogatást igénylőnek el kell fogadnia, 
hogy ha a közbeszerzési eljárás során 
alacsonyabb árajánlat kerül nyertesként 
kihirdetésre, akkor a támogató jogosult a 
támogatási szerződés módosítása során ezen 
alacsonyabb összegnek megfelelően 
csökkentett támogatás támogatási 
szerződésben történő rögzítésére. 
3. A kiviteli közbeszerzési eljárás 
vonatkozásában rendelkezésre kell állnia a 
Miniszterelnökség Közbeszerzési Felügyeleti 
Főosztálya által kiállított szabályossági 
tanúsítványnak. 
4. A megnövekedett többletforrással arányos 
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önerő rendelkezésre állását igazolni kell. 

35. 
KEOP-

1.3.0/09-11-
2013-0048 

Komádi és 
Magyarhomorog 

ivóvízminőség-javító 
beruházása 

Komádi és 
Magyarhomorog 

Ivóvízminőség-javító 
Társulás 

360 192 495 213 866 659 574 059 154 89,097454 

A projekt célja Komádi-Gyártelep 
csatlakoztatása a Komádi-Magyarhomorog 
kistérségi ivóvízrendszerhez távvezetékkel, 
valamint a Komádi Dobai puszta meglévő 
vízellátó rendszer önálló fejlesztése. A projekt 
keretében Komádi közigazgatási területén fekvő 
Dobai puszta településrész vízminőség-javító 
fejlesztése távvezeték útján válik megoldottá, a 
meglévő vízi létesítmények felhasználásával, 
valamint új tartalékkút és vízkezelő épület 
építésével, vízkezelési technológia telepítésével, 
amellyel együttesen valósítható meg a 
vízminőség javítása. 

Kifizetési feltétel: 
1. A támogatást igénylőnek a közbeszerzési 
eljárást eredményesen le kell zárnia. 
2. A támogatást igénylőnek el kell fogadnia, 
hogy ha a közbeszerzési eljárás során 
alacsonyabb árajánlat kerül nyertesként 
kihirdetésre, akkor a támogató jogosult a 
támogatási szerződés módosítása során ezen 
alacsonyabb összegnek megfelelően 
csökkentett támogatás támogatási 
szerződésben történő rögzítésére. 
3. A kiviteli közbeszerzési eljárás 
vonatkozásában rendelkezésre kell állnia a 
Miniszterelnökség Közbeszerzési Felügyeleti 
Főosztálya által kiállított szabályossági 
tanúsítványnak. 
4. A megnövekedett többletforrással arányos 
önerő rendelkezésre állását igazolni kell. 

36. 
KEOP-

1.3.0/09-11-
2013-0046 

A Somogy megyei Gölle, 
Büssü és Patalom 

települések ivóvízminőség-
javító programja 

Dél-Dunántúli Régió 
Ivóvízminőség-javító 

Önkormányzati 
Társulás 

357 900 545 140 160 323 498 060 868 81,864940 

A projekt célja, Gölle, Büssü és Patalom 
településeken megfelelő minőségű ivóvíz 
biztosítása új vízkezelési technológia (pl. 
vízkezelő telepítése, cseréje, a vízkezelőhöz 
kapcsolódóan tartalékkút fúrása, víztárolók 
elhelyezése, nyomásfokozó berendezések és 
irányítástechnikai rendszerek kiépítése) 
alkalmazásával, továbbá a kifogásolt vízminőségi 
paraméter, az ammónium-ion biológiai úton vagy 
törésponti klórozással történő kezelésével. 

Kifizetési feltétel: 
1. A támogatást igénylőnek a közbeszerzési 
eljárást eredményesen le kell zárnia. 
2. A támogatást igénylőnek el kell fogadnia, 
hogy ha a közbeszerzési eljárás során 
alacsonyabb árajánlat kerül nyertesként 
kihirdetésre, akkor a támogató jogosult a 
támogatási szerződés módosítása során ezen 
alacsonyabb összegnek megfelelően 
csökkentett támogatás támogatási 
szerződésben történő rögzítésére. 
3. A kiviteli közbeszerzési eljárás 
vonatkozásában rendelkezésre kell állnia a 
Miniszterelnökség Közbeszerzési Felügyeleti 
Főosztálya által kiállított szabályossági 
tanúsítványnak. 
4. A megnövekedett többletforrással arányos 
önerő rendelkezésre állását igazolni kell. 
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A Kormány 1467/2014. (VIII. 15.) Korm. határozata
a TÁMOP-6.1.2.A-14/1-2014-0001 azonosító számú („Komplex intézményi mozgásprogramok és kapcsolódó 
egészségfejlesztési alprogramok megvalósítása az általános iskolákban, valamint szabadidős közösségi 
mozgásprogramok és kapcsolódó egészségfejlesztési alprogramok megvalósítása az iskolán kívüli szereplők 
bevonásával” című) projektjavaslat támogatásának jóváhagyásáról és akciótervi nevesítéséről

A Kormány
 1. jóváhagyja az  1.  melléklet szerint a  TÁMOP-6.1.2.A-14/1-2014-0001 azonosító számú, „Komplex intézményi 

mozgásprogramok és kapcsolódó egészségfejlesztési alprogramok megvalósítása az általános iskolákban, valamint 
szabadidős közösségi mozgásprogramok és kapcsolódó egészségfejlesztési alprogramok megvalósítása az  iskolán 
kívüli szereplők bevonásával” című, egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslatot,

 2. elfogadja az  1.  melléklet szerint az  1.  pontban meghatározott projektjavaslat kiemelt projektként történő 
nevesítését,

 3. hozzájárul az 1. pontban meghatározott projektjavaslat támogatási szerződésének megkötéséhez.
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: a támogathatósági feltételek teljesítését követően azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1467/2014. (VIII. 15.) Korm. határozathoz

A B C D E F

1.
Projekt

azonosító száma
Projekt megnevezése

Támogatást igénylő 

megnevezése

Projekt támogatási 

összege 

(Ft)

Projekt rövid bemutatása Támogathatóság feltételei

2.
TÁMOP-6.1.2.A-
14/1-2014-0001

Komplex intézményi 
mozgásprogramok 

és kapcsolódó 
egészségfejlesztési 

alprogramok 
megvalósítása az általános 

iskolákban, valamint 
szabadidős közösségi 

mozgásprogramok 
és kapcsolódó 

egészségfejlesztési 
alprogramok megvalósítása 

az iskolán kívüli szereplők 
bevonásával

Országos 
Egészségfejlesztési 

Intézet
konzorciumi 

partner: Klebelsberg 
Intézményfenntartó 

Központ 

3 590 000 000

A projekt az egészségtudatos magatartás széles 
társadalmi réteggel történő megismertetését, 
elterjesztését, valamint az egészségtudatos 
szemléletmód kialakulását kívánja elősegíteni.
A projekt az általános iskolai tanulók 
egészségtudatos, jövőorientált életvezetési 
szokásainak kialakításában, ennek keretében 
a fizikai aktivitási szintjük növelésében, 
valamint táplálkozási, fogyasztási szokásaik 
befolyásolásában, egészséges irányba 
terelésében kíván hosszútávon fenntartható 
eredményeket elérni.
Ennek érdekében a projekt alapvető célja 
a teljes körű egészségfejlesztés részét képező, 
vagy ahhoz köthető pedagógiai-szakmai 
feladatok ellátásának és szolgáltatások 
nyújtásának erősítése, módszertani alapjainak 
és szakmai-módszertani hátterének kidolgozása. 
A projekt további célja az általános iskolákban 
tanulók egészségtudatos életvezetéshez 
szükséges egyéni és társas kompetenciáinak 
fejlesztése, valamint a tanulók mindennapos 
egészségfejlesztéssel összefüggő készségeinek, 
ismereteinek bővítése és ezek viselkedésbe 
történő beépítése közösségépítő, 
egészségfejlesztési és testmozgás programok 
megvalósításával.

Szükséges a kiemelt projekt 
útmutató C.1.2 pontjában 
felsorolt projektmenedzser, 
pénzügyi vezető, 
projektasszisztens, pénzügyi 
asszisztens, szakmai 
vezető és alprojektvezetők 
megnevezése és 
önéletrajzuk megküldése.
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A miniszterelnök 100/2014. (VIII. 15.) ME határozata
Magyarország Kormánya és a Szövetséges Transzformációs Legfelsőbb Parancsnok Parancsnoksága, 
valamint a Szövetséges Fegyveres Erők Európai Legfelsőbb Parancsnoksága között a NATO műveletek, 
gyakorlatok és hasonló katonai tevékenységek végrehajtása során nyújtandó befogadó nemzeti 
támogatásról szóló Megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva, 
a honvédelmi miniszter és a külgazdasági és külügyminiszter előterjesztése alapján
 1. egyetértek a  Magyarország Kormánya és a  Szövetséges Transzformációs Legfelsőbb Parancsnok Parancsnoksága, 

valamint a Szövetséges Fegyveres Erők Európai Legfelsőbb Parancsnoksága között a NATO műveletek, gyakorlatok 
és hasonló katonai tevékenységek végrehajtása során nyújtandó befogadó nemzeti támogatásról szóló 
Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) létrehozásával;

 2. felhatalmazom a  honvédelmi minisztert, hogy – az  érintett miniszterekkel egyetértésben – a  tárgyalásokon részt 
vevő személyeket kijelölje;

 3. felhatalmazom a honvédelmi minisztert vagy az általa kijelölt személyt, hogy a tárgyalások eredményeként előálló 
szövegtervezetet kézjegyével lássa el;

 4. felhívom a  külgazdasági és külügyminisztert, hogy a  Megállapodás létrehozásához szükséges meghatalmazási 
okiratot adja ki;

 5. felhívom a honvédelmi minisztert, valamint a külgazdasági és külügyminisztert, hogy a Megállapodás létrehozását 
követően a  Megállapodás szövegének végleges megállapítására való felhatalmazásról szóló határozat tervezetét 
haladéktalanul terjesszék a Kormány elé.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A miniszterelnök 101/2014. (VIII. 15.) ME határozata
helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról

A közszolgálati tisztviselőkről szólós 2011. évi CXCIX. törvény 223. § (3) bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva, 
a Miniszterelnökséget vezető miniszter előterjesztésére megállapítom, hogy

dr. Kumin Ferencnek,

a Miniszterelnökség helyettes államtitkárának e  megbízatása a  közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi  
CXCIX. törvény 221. § (2) bekezdése a) pontja alapján történő áthelyezésére tekintettel

– 2014. július 14-ei hatállyal –

megszűnt.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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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.

A miniszterelnök 102/2014. (VIII. 15.) ME határozata
a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság tagjának megbízásáról

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 71.  § (4)  bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva, 
az oktatásért felelős miniszter előterjesztésére

Csiszár Imrét, a Doktoranduszok Országos Szövetségének elnökét

a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság tagsági teendőinek ellátásával

– 2014. szeptember 1-jei hatállyal, kétéves időtartamra –

megbízom.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A miniszterelnök 103/2014. (VIII. 15.) ME határozata
főiskolai rektor felmentéséről

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 37.  § (8)  bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva, 
az  emberi erőforrások miniszterének előterjesztésére – a  Mozgássérültek Pető András Nevelőképző és 
Nevelőintézete 2014. augusztus 31-ei hatállyal történő megszűnésére tekintettel –

a Mozgássérültek Pető András Nevelőképző és Nevelőintézetében

dr. Schaffhauser Franz főiskolai tanárt a rektori megbízatása alól

– 2014. augusztus 31-ei hatállyal –

felmentem.

  Orbán Viktor s. k., 
  miniszterelnök
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