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III. Kormányrendeletek

A Kormány 210/2014. (VIII. 27.) Korm. rendelete
a beruházás ösztönzési célelőirányzat felhasználásáról

A Kormány a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 76. § (1) bekezdés d) pontjában 
kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 
rendeli el:

I. Fejezet  
ÁltalÁnos rendelkezések

1. A rendelet hatálya

1. §  E  rendelet hatálya a  beruházás ösztönzési célú fejezeti kezelésű előirányzat (a  továbbiakban: BC) kezelésére és 
felhasználására terjed ki.

2. § (1) E rendelet alapján
a) a  Szerződés 107. és 108.  cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a  belső piaccal 

összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187.,  
2014. 06. 26., 1. o.) (a továbbiakban: általános csoportmentességi rendelet) 14. cikke szerinti, továbbá

b) az  Európai Bizottság a  regionális állami támogatásokról (2014–2020) szóló 2013/C 209/01 számú európai 
bizottsági iránymutatása alapján hozott egyedi határozatának hatálya alá tartozó, előzetes egyedi bejelentési 
kötelezettség alá eső, az  Európai Unió működéséről szóló szerződés (a  továbbiakban: EUMSz) 107.  cikk 
(3) bekezdés a) és c) pontja szerinti

regionális beruházási támogatás (a továbbiakban: támogatás) a támogató egyedi döntésével nyújtható.
 (2) E rendelet alapján működési támogatásnak nem minősülő, visszafizetési kötelezettség nélküli támogatás nyújtható.

2. Értelmező rendelkezések

3. §  E rendelet alkalmazásában
  1.  azonos vagy hasonló tevékenység: az általános csoportmentességi rendelet 2. cikk 50. pontja szerinti azonos 

vagy hasonló tevékenység;
  2.  a beruházás megkezdése:

a) építési munkák esetén: az építési naplóba történő első bejegyzés, vagy az építésre vonatkozó első 
visszavonhatatlan kötelezettségvállalás időpontja,

b) tárgyi eszközök és immateriális javak beszerzése esetén: a  vállalkozás általi első jogilag kötelező 
érvényűnek tekintett megrendelés, ha ez  nem áll rendelkezésre, akkor az  arra vonatkozóan 
megkötött jogilag kötelező érvényűnek tekintett szerződés létrejöttének a  napja, az  előzetes 
megvalósíthatósági tanulmányok kivételével, mindezek hiányában pedig a beruházó által aláírással 
igazolt átvételi nap az  első beszerzett gép, berendezés, anyag, vagy termék szállítását igazoló 
okmányon,

c) létesítmény felvásárlása esetén a felvásárlás időpontja,
d) vegyes esetben: az  a)–c)  alpontok közül bármelyik két alpont együttes megvalósulása esetén 

az a nap, amelyikre korábban került sor,
e) a  9.  § (1)  bekezdés d)–f )  pontjában foglalt támogatási célok alá tartozó munkahelyteremtő 

beruházások esetén az a)–d) alpont szerinti időpont,
 azzal, hogy nem tekintendő a  beruházás megkezdésének a  számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 

(a  továbbiakban: Sztv.) alapján a  beruházási költségre aktiválható előkészítő munkák költségének 
felmerülése, valamint a földterület megvásárlása, ha az nem képezi a beruházás elszámolható költségét;
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  3.  a támogatás odaítélésének időpontja: a támogatási szerződés megkötésének időpontja;
  4.  acélipar: az általános csoportmentességi rendelet 2. cikk 43. pontja szerinti acélipar;
  5.  állami támogatás: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról 

és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Atr.) 2. § 1. pontja 
szerinti támogatás;

  6.  beruházó: a  tervezett beruházás támogatására támogatási kérelmet benyújtó, valamint az  igénybevétel 
alapján e rendelet alapján támogatásban részesülő vállalkozás;

  7.  diszkont kamatláb: a különböző években folyósított állami támogatások, illetve a több év alatt megvalósított 
beruházások elszámolható költségei jelenértékének kiszámításához használt kamatláb, amely egyenlő 
a referencia alapkamatláb 100 bázisponttal növelt értékével;

  8.  diszkontáláshoz alkalmazott kamatláb: a  támogatási kérelem benyújtásának időpontját megelőző hónap 
utolsó napján irányadó diszkont kamatláb;

  9.  elsődleges mezőgazdasági termelés: az általános csoportmentességi rendelet 2. cikk 9. pontja szerinti termelés;
10.  független harmadik fél: olyan vállalkozás, amely nem minősül egy másik meghatározott vállalkozás 

vonatkozásában az  általános csoportmentességi rendelet I.  melléklet 3.  cikk (2)  bekezdése szerinti 
partnervállalkozásnak vagy az általános csoportmentességi rendelet I. melléklet 3. cikk (3) bekezdése szerinti 
kapcsolt vállalkozásnak;

11.  élelmiszerfeldolgozás: a 10 „Élelmiszergyártás” és 11 „Italgyártás” Tevékenységek egységes ágazati osztályozási 
rendszere (TEÁOR’08) kód alá tartozó tevékenység, ideértve az  ugyanezen TEÁOR’08 kód alá tartozó 
mezőgazdasági termék feldolgozásának minősülő tevékenységet;

12.  induló beruházás: az  a  tárgyi eszközök vagy immateriális javak beszerzésére irányuló beruházás, amely új 
létesítmény létrehozatalát, meglévő létesítmény kapacitásának bővítését, létesítmény termékkínálatának 
a  létesítményben addig nem gyártott termékekkel történő bővítését vagy egy meglévő létesítmény teljes 
termelési folyamatának alapvető megváltoztatását eredményezi, valamint a  részesedésszerzés kivételével 
olyan létesítmény eszközeinek az  eladótól független harmadik fél beruházó általi felvásárlása is, amely 
létesítmény bezárásra került vagy bezárásra került volna;

13.  kereskedelmi tevékenység: bármely termék értékesítési célú birtoklása, megvételre való felkínálása, leszállítása 
vagy egyéb módon történő forgalmazása, ha az  üzletszerűen és a  kifejezetten erre a  célra szolgáló, 
elkülönített helyiségben történik;

14.  kis- és középvállalkozás: az  általános csoportmentességi rendelet I.  mellékletében meghatározott, a  kis- és 
középvállalkozásokra vonatkozó feltételeknek megfelelő vállalkozás;

15.  kötelező üzemeltetési időszak: olyan beruházások esetében, amelyek elszámolható költségeit tárgyi eszközök 
alkotják, a beruházás befejezését követő öt üzleti év, kis- és középvállalkozás esetében három üzleti év, egyéb 
beruházás esetén a beruházás befejezését követő öt év, kis- és középvállalkozás esetében három év, amely 
megegyezik a fenntartási időszakkal;

16.  kutatási infrastruktúra: az általános csoportmentességi rendelet 2. cikk 91. pontja szerinti infrastruktúra;
17.  létesítmény: funkcionálisan megbonthatatlan egészet képező termelő vagy szolgáltató egység;
18.  létesítmény felvásárlása: egy létesítményhez közvetlenül kapcsolódó tárgyi eszközök és immateriális javak 

piaci feltételek mellett történő megvásárlása, ha a  létesítmény bezárásra került vagy – ha nem vásárolják 
meg – bezárásra került volna, és – annak kivételével, ha egy kisvállalkozást az eredeti tulajdonos családtagjai 
vagy korábbi munkavállalói vásárolnak meg – a felvásárló beruházó a  létesítmény tulajdonosától független 
harmadik fél;

19.  mezőgazdasági termék: az  EUMSz I.  mellékletében felsorolt termékek, a  halászati és akvakultúra-termékek 
piacának közös szervezéséről, az 1184/2006/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint 
a  104/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1379/2013/EU 
parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 1379/2013/EU rendelet) I. mellékletében felsorolt halászati és 
akvakultúra-termékek kivételével;

20.  mezőgazdasági termék feldolgozása: az  általános csoportmentességi rendelet 2.  cikk 10.  pontja szerinti 
mezőgazdasági termék feldolgozás;

21.  működési támogatás: valamely vállalkozás induló beruházástól független, működéshez kapcsolódó folyó 
kiadásaihoz nyújtott támogatás;

22.  nagyberuházás: az az induló beruházás vagy új gazdasági tevékenység végzésére irányuló induló beruházás, 
amelyhez kapcsolódóan az  elszámolható költség jelenértéken meghaladja az  50 millió eurónak megfelelő 
forintösszeget; kiszámításakor egyetlen beruházásnak kell tekinteni a  támogatási kérelemben szereplő 
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beruházást és a beruházó, valamint a beruházótól független harmadik félnek nem minősülő beruházó vagy 
beruházók által egy háromszor háromszázhatvanöt napos időszakon belül a támogatási kérelemben szereplő 
beruházással azonos megyében megkezdett állami támogatásban részesülő beruházást vagy beruházásokat;

23.  nagyvállalkozás: az  általános csoportmentességi rendelet I.  mellékletében meghatározott, a  kis- és 
középvállalkozásokra vonatkozó feltételeknek meg nem felelő vállalkozás;

24.  nehéz helyzetben lévő vállalkozás: az Atr. 6. §-a szerinti nehéz helyzetben levő vállalkozás;
25.  regionális szolgáltató központ: olyan szervezeti egység, amely pénzügyi, emberi erőforrás menedzsmenti, 

információs technológiai, jogi, beszerzési, marketing, elemző, kutatás-fejlesztési, vagy hasonló szakmai 
szolgáltatásokat nyújt egy vállalat vagy vállalatcsoport saját belső részlegeinek, vagy külső ügyfeleinek 
üzleti szolgáltatásként és tevékenységüket jellemzően több országra kiterjedően, minden esetben 
infokommunikációs technológia alkalmazásával végzik;

26.  saját forrás: a beruházó által a beruházáshoz igénybe vett, állami támogatásnak nem minősülő forrás;
27.  szállítási ágazat: az általános csoportmentességi rendelet 2. cikk 45. pontja szerinti szolgáltatás;
28.  szénipar: az  Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottsága által a  szén tekintetében megállapított 

és a  versenyképtelen szénbányák bezárását elősegítő állami támogatásról szóló, 2010. december 10-i 
2010/787/EU tanácsi határozatban (HL L 336., 2010. 12. 21., 24. o.)  pontosított nemzetközi kodifikációs 
rendszer értelmében kiváló minőségű, közepes minőségű és gyenge minőségű A. és B. csoportba sorolt szén 
kitermelésével kapcsolatos tevékenység;

29.  szintetikusszál-ipar: az általános csoportmentességi rendelet 2. cikk 44. pontja szerinti szintetikusszál-ipar;
30.  támogatási intenzitás: az Atr. 2. § 15. pontjában meghatározott támogatás intenzitás;
31.  támogató: a BC-t tartalmazó központi költségvetési fejezetet irányító miniszter;
32.  turisztikai tevékenység: az  általános csoportmentességi rendelet 2.  cikk 47.  pontja szerinti turisztikai 

tevékenység;
33.  újonnan létesített munkahelyek száma: a  beruházás eredményeként közvetlenül létrejött új munkahelyek, 

amelyek a  beruházáshoz köthető tevékenységhez kapcsolódnak, ideértve az  olyan munkahelyeket is, 
amelyek a  beruházás által létrehozott kapacitás kihasználtsági arányának növelése következtében jöttek 
létre, összehasonlítva a  létesítménynek a  beruházás megkezdését megelőző 12 hónap átlagos statisztikai 
állományi létszámával, vagy ha a beruházó ennél magasabb létszámra vállalt más támogatási szerződésben 
létszámteremtést az  adott létesítményben, úgy azzal, hozzátéve, hogy mindkét esetben az  újonnan 
létrehozott munkahelyek számának megállapításakor a  részmunkaidős és az  idénymunkás alkalmazottak 
a teljes munkaidőben alkalmazottak arányos törtrészének felelnek meg;

34.  új gazdasági tevékenység végzésére irányuló induló beruházás: az  a  tárgyi eszközök vagy immateriális 
javak beszerzésére irányuló beruházás, amely új létesítmény létrehozatalát vagy meglévő létesítmény 
tevékenységének olyan új tevékenységgel történő kibővítését eredményezi, amely nem minősül azonos 
vagy hasonló tevékenységnek, valamint az olyan létesítmény eszközeinek független harmadik fél beruházó 
általi felvásárlása is, amely létesítmény bezárásra került vagy bezárásra került volna, feltéve, hogy az új vagy 
a  megvásárolt eszközökkel végzett tevékenység nem minősül az  adott létesítményben a  korábban végzett 
tevékenységgel azonos vagy ahhoz hasonló tevékenységnek.

II. Fejezet  
a tÁmogatÁsI rendszer szereplőI és FeladataIk

3. A támogató

4. §  A  támogató felelős a  támogatási eljárások során felmerülő szakmai és szakma-stratégiai kérdés megvizsgálásáért, 
az  ehhez kapcsolódó és ebből adódó eljárási, igazgatási feladatok ellátásáért és előkészítéséért, valamint 
valamennyi egyéb, az  eljárások során felmerülő, a  BC-t érintő pénzügyi kérdésben, továbbá ellátja 
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben (a továbbiakban: Áht.) és az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben (a  továbbiakban: Ávr.) a  támogatónak meghatározott 
feladatokat.
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4. A kezelő szerv

5. § (1) A BC kezelő szerve a Nemzeti Befektetési Ügynökség.
 (2) A kezelő szerv

a) ellátja
aa) a  döntés-előkészítői, a  szerződések megkötésével és módosításával összefüggő előkészítő 

feladatokat,
ab) a nyilvántartási és előrejelzési feladatokat,
ac) a  beruházások végrehajtásának szakmai ellenőrzési és monitoring feladatait, ideértve a  helyszíni 

ellenőrzéseket,
ad) a szerződések biztosítékával felmerülő feladatokat,
ae) a folyamatlezárási tevékenységet,
af ) a  szerződésekkel összefüggő adatkezelési, adatfeldolgozási és a  támogató megkeresése alapján 

a részére történő adatszolgáltatási feladatokat,
ag) a BC-vel kapcsolatos pénzügyi, számviteli feladatokat, részt vesz a beszámoló összeállításában,
ah) a  BC-hez kapcsolódó analitikus nyilvántartások vezetésével kapcsolatos feladatokat, 

a  kötelezettségvállalások tekintetében az  érvényesítési, utalványozási feladatokat, valamint a  saját 
nyilvántartásai alapján az adatszolgáltatási és az adatkezelési teendőket,

ai) a támogatásból megvalósuló beruházások kapcsán felmerülő költségek elszámolhatóságát igazoló, 
valamint a számlacsomagokhoz kapcsolódó ellenőrzési feladatokat, beleértve a szakmai teljesítésre 
és a kifizetés jogosságára vonatkozó feladatokat,

b) részt vesz az utóvizsgálaton, a támogatáshoz kapcsolódó egyéb helyszíni ellenőrzésen, és
c) gondoskodik a  szerződések lezárásáról, végzi a  BC-hez kapcsolódó követelésállomány nyilvántartásával 

összefüggő és a követeléskezelési feladatokat.

III. Fejezet  
a BC FelhasznÁlÁsÁnak szaBÁlyaI

5. A támogatásban részesíthetők köre

6. §  Támogatás a Magyarországon székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező, az Áht. előírásainak megfelelő 
gazdasági társaság, európai részvénytársaság, valamint európai szövetkezet részére nyújtható.

6. A támogatható tevékenységek köre

7. §  Támogatás a  8.  §-ban meghatározottak kivételével bármely iparágban és gazdasági területen megvalósuló 
beruházáshoz nyújtható, de a  támogatás meghatározásakor előnyt élveznek az  alábbi iparágakban és gazdasági 
területen megvalósuló beruházások:
a) biotechnológiai ipar,
b) elektronikai ipar,
c) gépipar,
d) gyógyszeripar,
e) információ és telekommunikációs technológia ipar,
f ) járműipar,
g) élelmiszeripar,
h) regionális szolgáltató központok létesítése vagy bővítése.

8. § (1) Az Ávr. 76. § (1) bekezdésében meghatározottakon kívül e rendelet alapján nem nyújtható támogatás
a) acélipari tevékenységhez;
b) a hajógyártásban folytatott tevékenységhez;
c) a széniparban folytatott tevékenységhez;
d) a szintetikusszál-ipari tevékenységhez;
e) az  ellenszolgáltatás fejében végzett légi, tengeri, közúti, vasúti és belvízi úton történő személy- vagy 

áruszállítási szolgáltatás nyújtásához, vagy a kapcsolódó infrastruktúrához;
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f ) elsődleges mezőgazdasági termeléshez;
g) a mezőgazdasági termékek nem élelmiszer célú feldolgozásához;
h) élelmiszer feldolgozáshoz, ha az mezőgazdasági termék feldolgozásának is minősül és

ha) a  támogatás összege az  elsődleges termelőktől beszerzett vagy érintett vállalkozások által 
forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre,

hb) a támogatás az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbítástól függ;
i) az 1379/2013/EU rendelet hatálya alá tartozó halászati és akvakultúra-ágazatban történő beruházáshoz;
j) energiatermelést, energiaszolgáltatást, valamint az  energetikai célú infrastruktúra létrehozását szolgáló 

beruházáshoz;
k) kereskedelmi tevékenységhez;
l) koncesszióköteles körbe tartozó tevékenységet megvalósító beruházáshoz;
m) turisztikai tevékenységre irányuló beruházáshoz;
n) szélessávú internetszolgáltatást szolgáló beruházáshoz;
o) kutatási infrastruktúrához;
p) exporttal kapcsolatos tevékenységekhez, nevezetesen az  exportált mennyiségekhez közvetlenül 

kapcsolódóan; értékesítési hálózat kialakításával és működtetésével, vagy az  exporttevékenységgel 
összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokkal kapcsolatban;

q) az import áruk és szolgáltatások helyett hazai áru vagy szolgáltatás használatától függő támogatásként;
r) olyan támogatásként, amelynek feltétele, hogy a  kedvezményezett belföldön előállított termékeket, illetve 

belföldi szolgáltatásokat vegyen igénybe;
s) olyan támogatásként, amely korlátozza a  kedvezményezett azon lehetőségét, hogy a  kutatás-fejlesztés és 

innováció eredményeit más tagállamokban hasznosítsa.
 (2) E rendelet alapján nem nyújtható továbbá támogatás

a) nehéz helyzetben lévő vállalkozás részére,
b) azon vállalkozás részére, amelynek lejárt esedékességű, 60 napot meghaladó nyilvántartott adó- vagy egyéb 

köztartozása van, kivéve, ha a tartozás szerint illetékes hatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést 
engedélyezett,

c) azon vállalkozás részére, amely esetében a  közigazgatási hatóság határozatával vagy annak bírósági 
felülvizsgálata esetén a  bíróság munkavállalók bejelentés nélküli vagy munkavállalási engedély nélküli 
foglalkoztatását a támogatási kérelem benyújtását megelőző 2 naptári éven belül jogerősen megállapította 
vagy annak megállapítására irányuló eljárás a támogatási kérelem benyújtásakor folyamatban van,

d) annak a  vállalkozásnak, amelyik a  beruházást, vagy a  fejlesztést olyan ingatlanon kívánja megvalósítani, 
amely a támogatás odaítélésének időpontjában nem per- és igénymentes, kivéve, ha a támogatást kérelmező 
az  igényjogosultja, vagy az  igény a  beruházás érdekében jött létre, továbbá kivéve, ha az  ingatlant a  helyi 
önkormányzat javára bejegyzett vételi jog vagy visszavásárlási jog terheli, ha azok gyakorlására a  helyi 
önkormányzat csak azzal a feltétellel jogosult, ha a beruházás meghiúsult,

e) annak a  vállalkozásnak, amelyik a  beruházást vagy a  fejlesztést olyan bérelt vagy lízingelt ingatlanon 
kívánja megvalósítani, amely esetében a  bérleti, illetve a  lízing szerződés kizárólagos joggal nem biztosítja 
a  támogatással megvalósuló létesítmény üzemeltetésének lehetőségét legalább a  kötelező üzemeltetési 
időszak idejére, vagy a  befektető nem vállalja, hogy bérleti, illetve a  lízing szerződés lejárta előtt a  fenti 
feltételeknek megfelelő helyszín rendelkezésre állását igazolja,

f ) olyan vállalkozásnak, vagy olyan vállalkozás kapcsolt vállalkozásának, amely az  Európai Bizottság korábbi 
döntése alapján jogellenes és a  közös piaccal összeegyeztethetetlen támogatásban részesült, és ezért 
a támogatás visszafizetésére kötelezték és ezen visszafizetési kötelezettségének nem tett eleget,

g) olyan beruházáshoz, amely bármely más vissza nem térítendő pénzbeli támogatásban részesül, kivéve, ha 
az adott támogatás nyújtásának feltétele az e rendelet alapján nyújtott támogatás.

7. A támogatás célja

9. § (1) A támogatás a következő célokra vehető igénybe:
a) induló beruházás megvalósítása – a beruházó méretétől függetlenül –,

aa) ha a  beruházás 18.  § szerinti elszámolható költségeinek összege folyó áron számolva eléri 
a  Közép-Dunántúl és a  Nyugat-Dunántúl tervezési-statisztikai régióban a  20 millió eurónak 
megfelelő forintösszeget,
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ab) ha a  beruházás 18.  § szerinti elszámolható költségeinek összege folyó áron számolva eléri 
az  Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld és Dél-Dunántúl tervezési-statisztikai régióban  
a 10 millió eurónak megfelelő forintösszeget,

b) induló beruházás kis- és középvállalkozás által történő megvalósítása az  Atr. 25.  § (1)  bekezdés d)  pont  
da)–db)  alpontjában meghatározott területen, ha a  beruházás 18.  § szerinti elszámolható költségeinek 
összege folyó áron számolva eléri a 20 millió eurónak megfelelő forintösszeget,

c) új gazdasági tevékenység végzésére irányuló induló beruházás nagyvállalkozás által történő megvalósítása 
az Atr. 25. § (1) bekezdés d) pont da)–db) alpontjában meghatározott területen, ha a beruházás 18. § szerinti 
elszámolható költségeinek összege folyó áron számolva eléri a 20 millió eurónak megfelelő forintösszeget,

d) munkahelyteremtési célú induló beruházás megvalósítása – a  beruházó méretétől függetlenül –  
az Atr. 25. § (1) bekezdés a)–c) pontjában meghatározott régióban, ha a beruházás 20. § szerinti elszámolható 
költségeinek összege folyó áron számolva eléri a 10 millió eurónak megfelelő forintösszeget,

e) munkahelyteremtési célú induló beruházás kis- és középvállalkozás által történő megvalósítása az   
Atr. 25.  § (1)  bekezdés d)  pont da)–db)  alpontjában meghatározott területen, ha a  beruházás 20.  § szerinti 
elszámolható költségeinek összege folyó áron számolva eléri a 10 millió eurónak megfelelő forintösszeget,

f ) munkahelyteremtési célú, új gazdasági tevékenység végzésére irányuló induló beruházás nagyvállalkozás 
által történő megvalósítása az Atr. 25. § (1) bekezdés d) pont da)–db) alpontjában meghatározott területen, 
ha a beruházás 20. § szerinti elszámolható költségeinek összege folyó áron számolva eléri a 10 millió eurónak 
megfelelő forintösszeget. 

 (2) Az  elszámolható költségek e  §-ban meghatározott nagysága a  támogatási kérelem benyújtását megelőző hónap 
utolsó munkanapján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett devizaárfolyam alapján számítandó.

 (3) Egy vállalkozásban történő részesedésszerzés önmagában nem minősül beruházásnak.

8. A támogatás nyújtásának szempontrendszere

10. §  A támogatási döntés meghozatala során a következő szempontokat kell figyelembe venni:
a) a beruházás a 7. §-ban meghatározott iparágakban és gazdasági területeken vagy más gazdasági területen 

valósul-e meg,
b) a beruházás nemzetgazdaságra, illetve államháztartásra gyakorolt hatása,
c) a beruházással létrehozott új munkahelyek száma és azok fenntartására vállalt időtartam,
d) a beruházás által érintett kistérség elmaradottsága,
e) a beruházó tartós magyarországi jelenléte,
f ) a beruházásnak a régiós munkaerőpiacra gyakorolt pozitív hatása,
g) a beruházás milyen arányban igényel szakképzett és felsőfokú végzettségű munkavállalókat, valamint
h) a beruházó közvetlenül vagy kapcsolt vállalkozása útján, szerződés alapján együttműködik a kezelő szervvel 

egy hatékony, erős, versenyképes, világpiaci igényeknek megfelelni képes magyarországi beszállítói 
háttéripar kifejlesztésében.

9. A támogatás mértéke

11. §  A támogatási intenzitás maximumát az egyes régiókban az Atr. 25. § (1) bekezdése alapján kell meghatározni.

12. § (1) Nagyberuházás kivételével, ha a  támogatási kérelem benyújtásakor és a  támogatási döntés meghozatalakor 
a beruházó
a) kisvállalkozásnak minősül, 20 százalékponttal,
b) középvállalkozásnak minősül, 10 százalékponttal
magasabb a támogatási intenzitás maximuma a 11. §-ban meghatározott mértékhez képest.

 (2) Nagyberuházás esetén a  maximális támogatási intenzitás a  11.  § alapján meghatározott maximális támogatási 
intenzitás
a) 100 százaléka jelenértéken 50 millió eurónak megfelelő forintösszegű elszámolható költségrészig,
b) 50 százaléka jelenértéken 50 millió és 100 millió eurónak megfelelő forintösszegű elszámolható költségrész 

közötti részre,
c) 34 százaléka a  jelenértéken 100 millió eurónak megfelelő forintösszegű elszámolható költségrész feletti 

részre az Európai Bizottság jóváhagyásának függvényében.
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 (3) Nagyberuházás esetén a  maximálisan odaítélhető összes állami támogatás összegéből le kell vonni a  beruházás 
megkezdését megelőző háromszor háromszázhatvanöt napos időszakban a  beruházó által vagy a  kérelmező 
beruházótól független harmadik félnek nem minősülő beruházó által azonos megyében megkezdett beruházáshoz 
vagy beruházásokhoz odaítélt állami támogatás jelenértéken meghatározott összegét (a továbbiakban: első korlát).

 (4) Ha a  (3)  bekezdés alkalmazásakor a  beruházó csak a  jelenértéken 100 millió eurónak megfelelő forintösszegig 
kér állami támogatást, a  100 millió eurónak megfelelő forintösszegig adható állami támogatás összegének és 
a  támogatási kérelemben szereplő beruházás megkezdését megelőző háromszor háromszázhatvanöt napos 
időszakban a  beruházó által vagy a  kérelmező beruházótól független harmadik félnek nem minősülő beruházó 
által azonos megyében megkezdett beruházáshoz vagy beruházásokhoz odaítélt állami támogatások jelenértéken 
meghatározott összegeinek különbsége minősül az  első korlátnak. Ha az  így meghatározott összeg kisebb, mint 
a  támogatási kérelemben szereplő elszámolható költséghez az  összeszámítási szabály figyelembevétele nélkül 
nyújtható állami támogatás, akkor második korlátként ez  a  kisebb összeg az  állami támogatás felső korlátja. 
Ellenkező esetben a  támogatási kérelemben szereplő beruházáshoz az  összeszámítási szabály figyelembevétele 
nélkül meghatározott összegig nyújtható állami támogatás.

13. § (1) Annak kiszámításakor, hogy a beruházás elszámolható költsége eléri-e
a) a folyó áron legalább 20 millió eurónak, illetve a 9. § (1) bekezdés ab) alpontja és d)–f ) pontja szerinti esetben 

a  10 millió eurónak megfelelő forintösszeget, nem vehető figyelembe az  összeszámítás alá eső egyéb 
beruházás vagy beruházások elszámolható költsége,

b) a nagyberuházásnak való minősítést eredményező, jelenértéken 50 millió eurónak megfelelő forintösszeget, 
a  beruházás elszámolható költségeibe tartozó tételek vagy a  létrehozott új munkahelyek személyi jellegű 
ráfordításai közül a nagyobb értékűt kell elszámolható költségként figyelembe venni.

 (2) Azonos vagy részben azonos azonosítható elszámolható költségek esetében az e rendelet szerinti támogatás más 
helyi, regionális, államháztartási vagy európai uniós forrásból származó állami támogatással halmozható, ha az nem 
vezet a  csoportmentességi rendeletekben vagy az  Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott 
legmagasabb támogatási intenzitás túllépéséhez. Az  e  rendelet szerinti támogatás különböző azonosítható 
elszámolható költségek esetében halmozható más, helyi, regionális, államháztartási vagy uniós forrásból származó 
állami támogatással.

 (3) A támogatási intenzitás kiszámítása során valamennyi felhasznált számadatot az adók vagy egyéb illetékek levonása 
előtt kell figyelembe venni.

 (4) A  jelenérték kiszámításához az  elszámolható költségeket és a  több részletben kifizetett támogatást 
a diszkontáláshoz alkalmazott kamatlábbal az odaítélés időpontjának évére szükséges diszkontálni.

 (5) A  tényleges támogatási intenzitás nem haladhatja meg az  adott támogatási szerződésben szereplő, e  rendelet 
alapján odaítélt állami támogatás támogatástartalma és a  jelenértéken számolt elszámolható költség 
hányadosaként hét tizedesjegyre kerekített, százalékban kifejezett mértéket. Ha az Európai Bizottság határozatában 
szereplő mérték ettől eltér, akkor a  tényleges támogatási intenzitás nem haladhatja meg az  Európai Bizottság 
határozatában meghatározott mértéket.

10. A támogatás nyújtásának alapvető feltételei

14. § (1) A támogatás feltétele, hogy
a) a beruházás elszámolható költségeinek összege elérje a 9. §-ban meghatározott elszámolható költséget és
b) a  beruházás a  beruházónál foglalkoztatottak éves átlagos statisztikai állományi létszámának tényleges 

növekedését eredményezze legalább az  új munkahelyek számának megfelelő mértékben a  beruházás 
megkezdését megelőző 12 hónap átlagához, vagy ha az  magasabb, a  beruházó más támogatási 
szerződésben rögzített létszámvállalásához képest, és az újonnan létesített munkahelyek száma elérje
ba) a  Közép-Magyarország, a  Nyugat-Dunántúl és a  Közép-Dunántúl tervezési-statisztikai régióban 

a 100-at,
bb) az  Észak-Magyarország, az  Észak-Alföld, a  Dél-Alföld és a  Dél-Dunántúl tervezési-statisztikai 

régióban az 50-et,
c) a  beruházó a  beruházás megkezdésekor már meglévő, vagy ha az  magasabb, a  beruházó más támogatási 

szerződésben rögzített létszámvállalásában szereplő foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszámát 
és ennek a beruházás során létrejött tényleges növekményét a kötelező üzemeltetési időszak alatt az érintett 
régióban fenntartsa,
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d) a  beruházó a  beruházást a  támogatási szerződésben vállalt feltételek mellett az  érintett régióban legalább 
a kötelező üzemeltetési időszakban fenntartsa,

e) a  beruházó az  elszámolható költségek legalább 25%-át saját forrásból biztosítsa és a  teljes beruházás 
megvalósításához szükséges költségek forrását a támogató számára bemutassa.

 (2) Ha a beruházás
a) a  termelési folyamat alapvető megváltozását eredményezi, a  támogatás feltétele, hogy az  elszámolható 

költségek összege meghaladja az  alapvetően megváltoztatandó eredeti termelési folyamathoz kapcsolódó 
eszközökre a támogatási kérelem benyújtásának adóévét megelőző három adóévben elszámolt terv szerinti 
értékcsökkenés összegét,

b) a  beruházó már meglévő létesítményben végzett tevékenységének új tevékenységgel történő kibővítését 
eredményezi, a  támogatás feltétele, hogy az  elszámolható költségek legalább 200%-kal meghaladják 
az  eredeti tevékenység keretében használt és az  új tevékenység keretében is használni tervezett eszközök 
a beruházás megkezdése előtti adóévben nyilvántartott könyv szerinti értékét.

 (3) Az  (1)  bekezdés b)  pontja szerinti újonnan létesített munkahelyek számába csak azon munkavállalók számítanak 
bele, akikkel a beruházó a munka törvénykönyvéről szóló törvény szerinti munkaviszonyt létesít.

 (4) Az  (1)  bekezdés d)  pontja szerinti követelmény nem akadályozza a  gyors technológiai változások miatt 
a meghatározott kötelező üzemeltetési időszak alatt korszerűtlenné vált vagy meghibásodott tárgyi eszköz cseréjét, 
ha a  kötelező üzemeltetési időszak alatt a  gazdasági tevékenység fenntartása az  érintett régióban biztosított. 
A  korszerűtlenné vált vagy meghibásodott és támogatásban már részesült tárgyi eszköz cseréjére a  kötelező 
üzemeltetési időszakban a beruházó támogatásban nem részesülhet. Az új eszköznek a lecserélt tárgyi eszközökkel 
azonos funkcióval, azonos vagy nagyobb kapacitással kell rendelkeznie, továbbá a  gyártási időpontja nem lehet 
korábbi, mint a  lecserélt tárgyi eszközé. Az  új eszközre vonatkozó, a  jelen bekezdésben meghatározott feltételek 
fennállásának alátámasztására a  beruházó köteles az  ehhez szükséges dokumentumokat benyújtani a  támogató 
számára.

15. § (1) E rendelet alapján támogatás csak akkor nyújtható, ha
a) ösztönző hatásokkal bír, és
b) a beruházás megkezdése nem korábbi, mint a támogató (4) bekezdés szerinti nyilatkozatának beruházó általi 

kézhezvétele.
 (2) A  2.  § (1)  bekezdés a)  pontja szerinti támogatás igénylése esetében a  támogatás ösztönző hatását igazolja, ha 

a beruházás megkezdése előtt a beruházó támogatás iránti kérelmét benyújtja.
 (3) A  2.  § (1)  bekezdés b)  pontja szerinti támogatás igénylése esetében a  beruházó a  feltételes támogatási ajánlat 

elfogadásával egyidejűleg bizonyítja az ösztönző hatás meglétét, miszerint a támogatás hiányában nem került volna 
sor a  projekt végrehajtására az  érintett térségben, vagy a  projekt nem lett volna kellően nyereséges a  beruházó 
számára az adott térségben.

 (4) A  támogatás odaítélésének feltétele, hogy a  beruházó a  támogatási kérelmének a  beruházás megkezdése előtti 
benyújtását követően a támogató írásban megerősítse, hogy a beruházás megfelel az e rendeletben meghatározott 
feltételeknek.

16. § (1) Ha
a) a  beruházó a  támogatási kérelem benyújtását megelőző két évben azonos vagy hasonló tevékenységet 

szüntetett meg az  Európai Gazdasági Térség (a  továbbiakban: EGT) területén, vagy a  támogatási kérelem 
benyújtásakor tervezi, hogy azonos vagy hasonló tevékenységet szüntet meg az EGT területén a támogatási 
kérelemben szereplő beruházás befejezését követő két évig terjedő időszakban, vagy

b) a  beruházáshoz igényelt támogatások összege meghaladja azt a  mértéket, amelyet egy jelenértéken  
100 millió euró elszámolható költségű beruházás az adott régióban igényelhetne,

a támogatás nyújtásához az Európai Bizottság előzetes jóváhagyása szükséges.
 (2) Az  (1)  bekezdés szerinti támogatás esetén a  beruházó a  beruházás adott régióban való megvalósítására 

vonatkozó döntését megelőzően keletkezett belső dokumentumokkal igazolja az Európai Bizottság számára, hogy 
a beruházáshoz igényelt összes állami támogatás nem haladja meg azt a
a) minimális összeget, amellyel a  beruházás kellően nyereségessé válik ahhoz, hogy azt a  beruházó 

megvalósítsa, vagy
b) többletköltséget, ami a  beruházásnak az  adott helyszínen történő megvalósítására tekintettel merült fel 

az  alternatív – más, a  beruházás megvalósulásának helyszínéhez képest fejlettebb régióban található – 
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helyszínhez viszonyítva azzal, hogy a  fejlettség szintjét a  regionális támogatási térkép szerinti maximális 
támogatási intenzitás alapján kell meghatározni.

11. A támogatott beruházás elszámolható költsége

17. § (1) Elszámolható költségként kizárólag a  támogatási kérelem befogadására vonatkozó értesítést követően felmerült 
költségek számolhatóak el, figyelemmel a  támogatási szerződésben rögzített beruházás megkezdésének 
időpontjára és az egyedileg meghatározott költség-kategóriákra.

 (2) A beruházás elszámolható költsége a beruházó támogatási kérelemben feltüntetett döntése szerint
a) kizárólag a beruházás érdekében felmerült tárgyi eszközök és immateriális javak költsége, vagy
b) kizárólag a  beruházás által létrehozott munkahelyek 24 hónapra számított becsült személyi jellegű 

ráfordításai.

18. § (1) A  9.  § (1)  bekezdés a)–c)  pontjában meghatározott támogatási célok alá tartozó beruházás esetében az   
Sztv. 47–51.  §-ában meghatározott, a  17.  § (2)  bekezdés a)  pontja szerinti költségek számolhatók el 
a (2) bekezdésben meghatározott kivételekkel.

 (2) Nem elszámolható költségek befektetetteszköz-alapú ráfordítások esetén
a) a  beruházó saját maga által előállított, forgalmazott eszköz, szoftver, saját maga által nyújtott szolgáltatás, 

saját maga által forgalmazott rendszer bevezetésének költségei, kivéve, ha ilyen eszköz előállítására kizárólag 
a  beruházó képes és az  eszköz elszámolása során olyan értéket alkalmaz, amely megfelel annak a  piaci 
vételárnak, amelyet független harmadik felek egymás között alkalmaznának,

b) a  beruházónál meglévő termelőkapacitások telephelyen belüli, vagy más telephelyre történő áttelepítési 
költsége,

c) az  előkészítési célú tevékenység költségei, különösen a  pályázatkészítés, a  pályázati menedzsment, 
a kifizetési igénylés összeállítása, a megvalósíthatósági tanulmány készítése, a közjegyzői díj,

d) a forráslehetőségek feltérképezésére és pályázatírásra, továbbá a pályázat életútja alatti bármilyen, a pályázat 
megvalósítására irányuló tanácsadás díja,

e) meglévő gépek átalakításának költségei, ha az átalakítás után a gép teljesítménye, paramétere nem változik, 
ide nem értve az új technológia bevezetését,

f ) eszközök leszerelési költsége,
g) olyan tárgyi eszköz bekerülési értéke, amelyet a beruházó csődeljárás vagy felszámolás alatt álló társaságtól, 

vagy végrehajtási eljárás alatt álló magánszemélytől szerzett be,
h) azon eszközök, berendezések, amelyek a  támogatási kérelem benyújtása előtt bérleti vagy egyéb hasonló 

konstrukció keretében, továbbá tesztelési, próbaüzemi céllal a  beruházónál bármely telephelyen már 
használatban voltak,

i) készletek beszerzésének költségei,
j) fogyasztási cikkek beszerzésének költségei,
k) járművek, különösen közúti közlekedésre alkalmas gépjármű, vízi jármű, légi jármű, vasúti jármű, továbbá 

pótkocsi, félpótkocsi beszerzésének költségei,
l) az apportált eszközök értéke,
m) az  olyan közvetítőkkel vagy tanácsadókkal kötött vállalkozási vagy megbízási szerződéssel kapcsolatban 

felmerült költségek, amely szerződés a  kifizetést a  tevékenység összköltségének a  százalékos arányában 
határozza meg, kivéve, ha a  részteljesítés lehetőségét a  szerződés tartalmazza, és az  ilyen ténylegesen 
felmerült és kiegyenlített részköltségeket a  végső beruházó alátámasztja a  munka vagy a  szolgáltatás 
tartalmára és valóságos értékére való hivatkozással, részletes teljesítésigazolással,

n) az elhasználódott tárgyi eszköz eredeti állaga helyreállítását szolgáló, szinten tartó felújítási munka költségei, 
és az üzemszerű működést szolgáló költségek,

o) azok az  eszközök, amelyek a  beruházó által már használt tárgyi eszközöket, támogatható immateriális 
javakat váltják ki anélkül, hogy a  kiváltás a  meglévő létesítmény kapacitásának bővítését, a  létesítmény 
termékpalettájának a  létesítményben addig nem gyártott termékekkel, szolgáltatással történő bővítését, 
vagy a termelési, szolgáltatási folyamat alapvető változását eredményezi,

p) garanciavállalási díj,
q) franchise díj,
r) adótanácsadás és könyvelés díja,
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s) biztosítéknyújtáshoz kapcsolódó költségek,
t) jelzálog, banki garancia költségei,
u) kamatráfordítások,
v) működési költségek,
x) reprezentációs költségek,
y) jogszabály frissítési díj,
z) fordítási költségek.

 (3) A földterület, a telek, az épületek és az egyéb eszközök lízingbe vételével kapcsolatos költségek abban az esetben 
számolhatóak el, ha a  lízingügylet zártvégű pénzügyi lízing formájában valósul meg, és a  lízingszerződés 
tartalmazza az eszköznek a lízing időtartam lejárta utáni megvásárlására vonatkozó kötelezettségét, amely határidő 
azonban nem lehet későbbi, mint a beruházás befejezésének dátuma.

 (4) Bérelt ingatlanon történő megvalósítás esetén a  földterület, a  telek és épületek bérleti díja, amelyek a  beruházás 
megvalósítási időszaka alatt merülnek fel, elszámolható költségeknek minősülnek, ha
a) a bérleti szerződés határozatlan idejű vagy
b) határozott idejű szerződés esetén annak időtartama 5 évvel, a  kis- és középvállalkozások esetében 3 évvel 

meghaladja a beruházás befejezésének tervezett dátumát, azaz a kötelező üzemeltetési időszakot lefedi.
 (5) Az immateriális javaknak az alábbi feltételeknek kell megfelelniük:

a) kizárólag a beruházó és kizárólag a támogatásban részesült létesítményben használhatja fel azokat,
b) az érintett immateriális javak bekerülési értékét az Sztv. előírásai szerint, terv szerinti értékcsökkenési leírással 

csökkentik,
c) piaci feltételek mellett, a vevőtől független harmadik féltől kell őket megvásárolni,
d) a  nagyvállalkozások részére nyújtott támogatás esetén legalább 5 évig, kis- és középvállalkozások esetén 

legalább 3 évig a beruházó eszközei között kell szerepelniük, és ahhoz a beruházáshoz kell kapcsolódniuk, 
amelyre a támogatást nyújtották,

e) nagyvállalkozások esetén az immateriális javak az elszámolható költségek maximum 50%-át tehetik ki.
 (6) A támogatható tárgyi eszközöknek az alábbi feltételeknek kell megfelelniük:

a) a  beruházó a  támogatásban részesült telephelyen vagy ugyanazon régióban lévő telephelyen működő 
vállalkozásnál a beruházóval kötött beszállítói szerződés birtokában használhatja fel,

b) a beszerzett tárgyi eszközöknek tartósan, legalább a fenntartási időszak végéig szolgálniuk kell a támogatott 
tevékenységet.

19. § (1) Ha a  beruházó a  beruházás, illetve a  beruházás hasznosítása során általános forgalmi adó (a  továbbiakban: ÁFA) 
levonására nem jogosult, akkor a  támogatás számításának alapja a beruházás ÁFÁ-val növelt, bruttó összköltsége. 
A projekt költségvetését bruttó módon kell megtervezni.

 (2) Ha a beruházó ÁFA-adóalany, vagy még nem ÁFA-adóalany, de a beruházással, illetve a beruházás hasznosításával 
azzá válik és az általános forgalmi adó levonására egészben vagy részben jogosult, a támogatás alapja a beruházás 
ÁFA nélkül számított nettó összköltsége.

 (3) A  beruházás bármely elemének nem piaci áron történő szerepeltetése a  támogatás felülvizsgálatát, vagy arányos 
visszavonását eredményezi.

 (4) A támogatott beruházás kapcsán beszerzett eszköznek újnak kell lennie, kivéve a felvásárlás esetét, vagy ha kis- és 
középvállalkozás részesül támogatásban.

20. § (1) A  9.  § (1)  bekezdés d)–f )  pontjában meghatározott támogatási célok alá tartozó beruházás esetében 
az  elszámolható költségek személyi jellegűek, és azt a  közvetlenül a  beruházással létrehozott munkahelyek 
tekintetében az új munkavállalók első munkanapjától számított legfeljebb 24 havi személyi jellegű ráfordítás teszi ki 
azzal, hogy a munkahelyeket a beruházás megkezdésétől számított 3 éven belül kell létrehozni.

 (2) A beruházás során személyi jellegű ráfordításként az Sztv. 79. §-ában meghatározott költségek számolhatók el.
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IV. Fejezet  
a tÁmogatÁsI eljÁrÁs

12. A támogatás igénylése és a támogatási döntés

21. § (1) A  támogatás igénylése a  kezelő szerv részére megküldött, cégszerűen aláírt támogatási kérelem benyújtásával 
történik.

 (2) A támogatási kérelem
a) a beruházó adatait (így különösen annak nevét, címét, méretét, adószámát) és szöveges bemutatását,
b) a  tervezett beruházás ismertetését, adatait (így különösen annak helyszínét, a  beruházás kezdetének és 

befejezésének várható időpontját) és szöveges bemutatását,
c) a megtartott és a beruházás megvalósítása során létrehozandó munkahelyek számát,
d) a  támogatást igénylő, illetve nagyberuházás esetén a  beruházó csoport támogatási kérelemben szereplő 

beruházását megelőző 3 évben támogatott és egyéb beruházásaira vonatkozó adatokat,
e) a beruházás megvalósításához igényelt támogatás indikatív mértékét,
f ) a támogatás célját és formáját, valamint
g) az elszámolható költségekre vonatkozó adatokat
tartalmazza.

 (3) A  támogatási kérelem benyújtható a  beruházó kapcsolt vállalkozása által is, ha a  beruházás megvalósítására és 
a támogatás igénybevételére az e rendelet szabályai szerint támogatásban részesíthetők körébe tartozó vállalkozást 
kíván létrehozni.

 (4) A támogatási kérelem befogadásáról a támogató a beruházót írásban értesíti.
 (5) A támogatási eljárásban a beruházónak határidőben a kezelő szerv rendelkezésére kell bocsátania a támogatáshoz 

szükséges valamennyi adat, tény és információ igazolásához szükséges okiratot és dokumentumot.

22. § (1) A  támogatási kérelmet a  kezelő szerv megvizsgálja, szükség esetén hiánypótlásra szólítja fel a  beruházót. 
A hiánypótlásra az Ávr. 67. § (2) és (3) bekezdését megfelelően alkalmazni kell.

 (2) A  kezelő szerv a  támogatási kérelem szakmai elbírálását követően a  támogató megbízásából a  támogatóval 
egyeztetett feltételes támogatási ajánlatot tesz a  beruházónak. A  feltételes támogatási ajánlat nem minősül 
kötelezettségvállalásnak.

 (3) Ha a  beruházó a  feltételes támogatási ajánlat elfogadására vonatkozó írásbeli nyilatkozatot tesz, a  Kormány 
a támogató előterjesztése alapján állást foglal a támogatás nyújtásáról.

 (4) A Kormány állásfoglalása alapján a támogató támogatási szerződést köt a beruházóval. A támogatási szerződésben 
évenkénti ütemezésben rögzíteni kell az adott évet terhelő kötelezettségvállalás mértékét.

 (5) A támogatási szerződés az abban foglalt felfüggesztő feltételek teljesítését követő napon lép hatályba.
 (6) A  támogatásra vonatkozó közérdekű adatoknak a  jogszabályi előírásoknak megfelelő nyilvánosságra hozataláról 

– ideértve különösen az  információs önrendelkezési jogról és az  információszabadságról szóló törvény szerinti, 
a  támogatási szerződésnek az  üzleti titok és a  személyes adatok tiszteletben tartásával történő hozzáférhetővé 
tételére vonatkozó kötelezettséget – a támogató gondoskodik.

 (7) A  megkötött támogatási szerződéssel kapcsolatos valamennyi jogi aktus, különös tekintettel annak módosítása 
vagy bármilyen okból történő megszüntetése, a támogató döntésével történhet.

13. A támogatás biztosítékai

23. § (1) A beruházó a támogatás legalább százhúsz százalékára vonatkozó biztosíték rendelkezésre bocsátására köteles.
 (2) A  beruházónak valamennyi beszedési megbízással terhelhető fizetési számlájára vonatkozóan szükséges 

a  támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására szóló felhatalmazó nyilatkozatot biztosítékként 
benyújtania.

 (3) A  (2)  bekezdésben meghatározott biztosíték mellett a  támogatási szerződésben további biztosíték nyújtását is 
elő kell írni. Biztosíték lehet az  óvadék, a  bankgarancia, a  készfizető kezesség vagy jelzálogjog. E  biztosítékok 
körét a  támogató jogosult meghatározni úgy, hogy az  a  támogatás maradéktalan, lehető legrövidebb időn 
belüli visszafizetését – ideértve a  jogszabály vagy a  támogatási szerződés alapján járó esetleges kamatokat – 
eredményesen biztosítsa.



12760 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2014. évi 116. szám 

 (4) Ha a  támogatás a  megítélt összegnél alacsonyabb összegben kerül folyósításra, és a  beruházó a  számára nem 
folyósított összeg igénybevételéről írásban lemond, a  beruházó a  támogató előzetes jóváhagyásával jogosult 
a  folyósított támogatási összeg százhúsz százalékára vonatkozó biztosítékkal kiváltani a  támogatási szerződés 
hatálybalépésekor benyújtott biztosítékot.

 (5) E rendelet vonatkozásában az Ávr. 77. §-a nem alkalmazandó.

14. A támogatás folyósítása, a támogatási előleg

24. § (1) A  támogatás folyósítása a  beruházó által a  támogatási szerződésben meghatározott ütemezés szerint benyújtott 
számlák alapján, utólag, teljesítés- és forrásarányosan történik.

 (2) Támogatási előleg nem nyújtható.

15. Beszámolás, visszakövetelés

25. § (1) A  támogatási szerződésben kell rendelkezni a  beruházó rendeltetésszerű támogatás-felhasználásról szóló 
beszámolási és bejelentési kötelezettségeiről, valamint a beszámolók benyújtásának határidőiről.

 (2) A  beszámoló a  támogatási szerződésben meghatározott feltételeknek megfelelően tartalmazza a  beruházás 
megvalósításának szakmai és pénzügyi megvalósítását, figyelemmel a beruházással elérni kívánt hatások és célok 
megvalósulására.

26. § (1) Ha a  beruházás nem, vagy csak részben a  támogatási szerződésben foglaltak szerint valósul meg, a  támogató 
e rendeletben vagy a támogatási szerződésben meghatározottak szerint jogosult a támogatási szerződéstől elállni 
vagy a  támogatás részleges vagy teljes visszafizetését elrendelni, és szükség esetén, a  beruházó visszafizetésre 
irányuló eredménytelen felszólítását követően a támogatási szerződés szerinti biztosítékokat érvényesíteni.

 (2) A támogató eláll a támogatási szerződéstől, ha
a) a  beruházó a  támogató írásbeli felszólítása ellenére sem nyújtja be a  támogatási szerződés szerinti 

ütemezésnek megfelelő beszámolót,
b) a  beruházó a  támogatói döntést érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott a  támogatási 

igény benyújtásakor, vagy utólagosan olyan körülmény áll be, mely alapján nem lett volna jogosult 
támogatásra,

c) a beruházó részéről nyújtott biztosíték megszűnik, illetve megsemmisül, vagy értéke számottevően csökken 
és a támogató írásbeli felszólítása ellenére sem gondoskodik új biztosíték nyújtásáról,

d) a beruházó a  támogatási szerződés megkötésének feltételeként nyújtott nyilatkozatokat visszavonja, illetve 
a  támogatási szerződés módosításával egyidejűleg a  módosítással érintett nyilatkozatokat a  támogató 
írásbeli felszólítása ellenére nem teszi meg,

e) a  beruházó a  támogatási szerződésben számszerűen rögzített, a  14.  § (1)  bekezdés c)  pontjában 
meghatározott kötelezettségét kevesebb, mint hetvenöt százalékos mértékben teljesíti a  kötelező 
üzemeltetési időszak bármely évében.

 (3) A  támogatási szerződés a  (2)  bekezdésben meghatározottakon túl, a  támogatási szerződés megszegése esetén 
alkalmazandó egyéb jogkövetkezményeket, illetve további elállási okokat is meghatározhat. A  támogatási 
szerződésben felmondási ok nem határozható meg.

 (4) A  beruházó a  támogatási szerződéstől annak hatálya alatt bármikor indokolás nélkül elállhat, azonban köteles 
ebben az  esetben visszafizetni a  támogatónak a  számára folyósított támogatás összegét a  jogszabályban vagy 
a támogatási szerződésben meghatározott kamattal növelve.

 (5) Az Ávr. 82. §-a e rendelet vonatkozásában nem alkalmazható.
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V. Fejezet  
zÁró rendelkezések

16. Hatályba léptető rendelkezések

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

17. Átmeneti rendelkezések

28. § (1) Az  e  rendelet hatálybalépését megelőzően megkötött támogatási szerződésekre – a  (2) és (3)  bekezdésben 
meghatározott kivételekkel – a  Kormány egyedi döntéseivel megítélhető regionális beruházási támogatás 
szabályairól és a  Beruházás ösztönzési célelőirányzat felhasználásának szabályairól szóló 270/2012. (IX. 25.)  
Korm. rendelet 2014. június 30-án hatályos szabályait kell alkalmazni.

 (2) A II. Fejezetet az e rendelet hatálybalépésének napját megelőzően megkötött támogatási szerződések esetében is 
alkalmazni kell.

 (3) Az  e  rendelet hatálybalépésének napját megelőzően megkötött támogatási szerződések biztosítékainak 
érvényesítésekor a biztosítékban megnevezett kedvezményezett helyett a támogató jár el.

29. §  E rendelet alapján támogatási döntést az általános csoportmentességi rendelet 59. cikkének második mondatában 
meghatározott időpontig lehet hozni.

18. Az Európai Unió jogának való megfelelés

30. §  E rendelet
a) a  Szerződés 107. és 108.  cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a  belső piaccal 

összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187., 2014. 
06. 26., 1. o.) 14. cikke szerinti, továbbá

b) az Európai Bizottság egyedi határozatának hatálya alá tartozó, előzetes egyedi bejelentési kötelezettség alá 
eső, a Szerződés 107. cikk (3) bekezdés a) és c) pontja szerinti

regionális beruházási támogatást tartalmaz.

19. Hatályon kívül helyező rendelkezések

31. §  Hatályát veszti a  Kormány egyedi döntéseivel megítélhető regionális beruházási támogatás szabályairól és 
a Beruházás ösztönzési célelőirányzat felhasználásának szabályairól szóló 270/2012. (IX. 25.) Korm. rendelet.

  orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 211/2014. (VIII. 27.) Korm. rendelete
az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági 
szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló  
345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a  nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és 
egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), b) és e) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és 
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
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1. §  Az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági 
szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 7. §-a a következő (9)–(11) bekezdéssel egészül ki:
„(9) E  rendeletnek az  egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az  eljáró hatóságok kijelöléséről 
szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet módosításáról szóló 211/2014. (VIII. 27.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: 
Módr.4.) megállapított rendelkezéseit – a  (10)–(11)  bekezdésben foglalt eltérésekkel – a  Módr.4. hatálybalépése 
idején folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.
(10) A Módr.4. hatálybalépése előtt már megkezdett eljárási cselekmények hatályát e rendelet nem érinti.
(11) A Módr.4. hatálybalépésekor folyamatban lévő hatósági eljárásokban
a) a szakhatóságnak az  adott ügyfajtára vonatkozó jogszabályban meghatározott ügyintézési határidőn belül kell 
szakhatósági állásfoglalását az eljárást lefolytató hatósággal közölnie,
b) a hatóság, illetve a  szakhatóság az  ügyintézési határidőt a  Ket.-ben meghatározott feltételek fennállása esetén 
hosszabbíthatja meg, és
c) a hatóságnak és a szakhatóságnak a hiánypótlásra az adott ügyfajtára vonatkozó jogszabályban foglaltakat kell 
alkalmazni.”

2. §  A Rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

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

  orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 211/2014. (VIII. 27.) korm. rendelethez

 1. A Rendelet 1. melléklet 1. címe a következő 1.165–1.169. ponttal egészül ki:
(egyes országos közúti közlekedési projektek és a  hozzájuk kapcsolódó, nemzetgazdasági szempontból kiemelt 
jelentőségű beruházások listája)
„1.165. A 67. számú főút, Somogyaszaló elkerülő szakasz megépítése.
1.166. A 67. számú főút, Mernye elkerülő szakasz megépítése.
1.167. A 67. számú főút, Mernyeszentmiklós elkerülő szakasz megépítése.
1.168 A 67. számú főút, Vadépuszta elkerülő szakasz megépítése.
1.169. A 67. számú főút, Somogybabod elkerülő szakasz megépítése.”

 2. A Rendelet 1. melléklet 3. címe a következő 3.23. ponttal egészül ki:
(egyes városi közlekedési projektek és a  hozzájuk kapcsolódó, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 
beruházások listája)
„3.23. A jászfényszarui északi feltáró út megépítése.”

 3. A Rendelet 1. melléklet 4. címe a következő 4.3. ponttal egészül ki:
(egyes országos vízi közlekedési projektek és a hozzájuk kapcsolódó, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 
beruházások listája)
„4.3. Baja Országos Közforgalmú Kikötő fejlesztése.”
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A Kormány 212/2014. (VIII. 27.) Korm. rendelete
a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló  
19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 132. § 3., 8., 18., 22., 28., 30., 31. és 42. pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: Get. Vhr.) 1. § (1) bekezdése a következő 16a. ponttal egészül ki:
(e rendelet alkalmazásában:)
„16a. Összekapcsolási pont: az  együttműködő földgázrendszeren belül, különböző szállítási rendszerüzemeltetők 
által üzemeltetett szállítóvezetékek közötti üzemeltetési határ,”

 (2) A Get. Vhr. 1. § (1) bekezdése a következő 17a. ponttal egészül ki:
(e rendelet alkalmazásában:)
„17a. próbaüzem: a  műszaki berendezés üzembe helyezésének utolsó szakasza, amely során a  megépült vagy 
átalakított műszaki berendezés üzemviszonyainak, műszaki-biztonsági megfelelőségének vizsgálata, ellenőrzése 
történik a  használatbavételi engedélyezési eljárás jogerős befejezését megelőzően, és amelynek célja annak 
igazolása, hogy a műszaki berendezés a jogszabályokban, a hatósági határozatokban és a szabályzatokban foglalt, 
folyamatos és rendeltetésszerű üzemeltetésre vonatkozó követelményeknek üzemelés közben megfelel,”

 (3) A Get. Vhr. 1. § (1) bekezdése a következő 19. ponttal egészül ki:
(e rendelet alkalmazásában:)
„19. rendszerösszekötő: olyan szállítóvezeték, amelynek kizárólagos célja a  szállítóvezeték és egy szomszédos 
európai uniós tagállam szállítórendszerének összekapcsolása,”

 (4) A Get. Vhr. 1. § (1) bekezdése a következő 22. ponttal egészül ki:
(e rendelet alkalmazásában:)
„22. Üzemeltetési egyensúlyozási számla: a  szállítási rendszerüzemeltető és az  erre vonatkozó együttműködési 
megállapodást aláíró közötti dokumentum, amely a  napi mért és a  rendszerhasználókkal elszámolt 
energiamennyiség-különbséget a  vonatkozó rendszerhasználati szabályoknak megfelelő fizikai mértékegységben 
naponta és göngyölítve tartalmazza,”

2. §  A Get. Vhr. „Földgázszállítás” alcíme a következő 5/C. §-sal egészül ki:
„5/C. § A  földgázszállítási engedélyes a  próbaüzem időtartamára vonatkozóan jogosult szabad kapacitásait 
vételre felajánlani, valamint a  Hivatal által rendeletben megállapított rendszerhasználati díjak alkalmazásával 
a  rendszerhasználóknak értékesíteni. A  földgázszállítási engedélyes próbaüzem alatti földgázszállítási 
tevékenységére a szállítási rendszerüzemeltetőre vonatkozó szabályok megfelelően irányadók.”

3. §  A Get. Vhr. a 92. §-át követően a következő alcímmel egészül ki:
„Az összekapcsolási pontra vonatkozó különös szabályok
92/A.  § (1) Az  összekapcsolási ponton rendelkezésre álló technikai kapacitás mértékét, amely megegyezik 
a  szállítóvezetékek együttes működtetése során elérhető legnagyobb teljesítőképességgel, a  szállítási 
rendszerüzemeltetők által megkötött együttműködési megállapodásban kell meghatározni.
(2) Új szállítóvezeték létesítése vagy már meglévő fejlesztése esetén az összekapcsolási ponton rendelkezésre álló 
technikai kapacitást a szállítási rendszerüzemeltetőnek a próbaüzem kezdetétől biztosítania kell.
(3) Ha az összekapcsolási ponton kapcsolódó szállítóvezetékek
a) egyike sem minősül rendszerösszekötőnek, akkor az  összekapcsolási pontra az  érintett csatlakozó 
rendszerüzemeltetőknek közösen kell szabványos kapacitásterméket meghirdetni, kapacitást lekötni és azt 
a rendszerhasználók részére kiosztani,
b) valamelyike rendszerösszekötőnek minősül, akkor
ba) az  összekapcsolási pont tekintetében a  rendszerösszekötő államhatáron lévő betáplálási vagy kiadási pontján 
lekötött kapacitás alkalmazandó,
bb) a  szállítási rendszerüzemeltetők között az  összekapcsolási ponton átadott és átvett mennyiségek 
rendszerhasználók közötti allokációja az  együttműködési megállapodás szerint elvégzett nominálásegyezőség-
vizsgálat alapján történik, és
bc) az összekapcsolási ponton a rendszerhasználók között jogcímátvezetés nem lehetséges.



12764 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2014. évi 116. szám 

(4) A  rendszerhasználó az  összekapcsolási ponton áthaladó szállítások tekintetében az  összekapcsolási pontra 
nominálni köteles. Ha az  összekapcsolási pontra nem érkezik nominálás, akkor a  szállítandó földgáz mennyiségét 
nullának kell tekinteni. Ha az  összekapcsolási ponton a  (3)  bekezdés a)  pontjában foglaltak szerint értékesítettek 
kapacitást, akkor a nominálást az összekapcsolási pontra együttes nominálási eljárás keretében kell lefolytatni. Ha 
a (3) bekezdés b) pontja szerinti nominálásegyezőség-vizsgálat során a rendszerösszekötő átadás-átvételi pontjára 
és az összekapcsolási pontra leadott nominálások között eltérés áll fenn, akkor az összekapcsolási pontra a leadott 
értékek közül a kisebbet kell a nomináltnak tekinteni.
(5) A  szállítási rendszerüzemeltetők a  visszaigazolt nominálásban meghatározott és a  ténylegesen szállított 
mennyiségek eltéréseinek kezelésére, egymás közötti elszámolására üzemeltetési egyensúlyozási számlát vezetnek. 
A szállítási rendszerüzemeltetők az együttműködési megállapodásban foglalt szabályok szerint a szállítás hónapját 
követő hónap 5. munkanapjáig a tárgyhavi földgázforgalmat jegyzőkönyvbe foglalják.
(6) A  földgáz átadása és átvétele, valamint a  szállítói feladatok és a  szállítói felelősség átszállása a  szállítási 
rendszerüzemeltetők között az összekapcsolási ponton történik. A szállítási rendszerüzemeltetők az összekapcsolási 
ponton mért mennyiségek és a  visszaigazolt nominálások összege közötti különbséget az  üzemeltetési 
egyensúlyozási számlán terhelésként vagy jóváírásként rögzítik. Az  összekapcsolási ponton a  havi elszámolás 
az (5) bekezdés szerinti jegyzőkönyv és a mért napi átvételi adatok összegzésével képzett havi energiamennyiségek 
egyeztetése alapján történik, a  szállítási rendszerüzemeltetők által megkötött együttműködési megállapodásban 
foglaltak szerint.
92/B. § Az összekapcsolási pont a 92/A. § (3) bekezdés b) pontja szerinti esetben nem minősül
a) rendszerhasználatidíj-fizetés szempontjából a szállítórendszer belépési vagy kilépési pontjának, és
b) a rendszerhasználati díjakról szóló MEKH elnöki rendelet szerinti átadás-átvételi pontnak.
92/C.  § Az  összekapcsolási pontra vonatkozó kapacitásallokációs-eljárási szabályokat, az  összekapcsolási pontra 
vonatkozó nominálási szabályokat, valamint a szállítói felelősség részletes szabályait az ÜKSZ tartalmazza.”

4. § (1) A Get. Vhr. 96. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) Új szállítóvezetéknek a  meglévő szállítóvezetékhez történő kapcsolódása esetében az  üzemeltetési 
határon kiépítésre kerülő technikai kapacitás mértékét úgy kell meghatározni, hogy az  megegyezzen a  meglévő 
szállítóvezetékek – beleértve a  Hivatalnak a  (7)  bekezdés szerint megküldött vagy a  Hivatal által jóváhagyott 
fejlesztéseket is – együttes működtetése során elérhető legnagyobb teljesítőképességgel.”

 (2) A Get. Vhr. 96. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A  rendszerüzemeltető – a  fejlesztési javaslat GET 82.  § (4)  bekezdés szerinti felülvizsgálatát megelőzően – 
jogosult a  Hivatalt előzetesen tájékoztatni a  10 éves hálózatfejlesztési terv jóváhagyását követően felmerült vagy 
módosult fejlesztési igényről.”

5. §  A Get. Vhr. 102. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Több szállítási rendszerüzemeltető esetén az  együttműködési megállapodás a  (3)  bekezdésben 
meghatározottakon túl tartalmazza
a) a rendelkezésre álló technikai kapacitás mértékét,
b) a 92/A. § (3) bekezdés a) pontja szerinti esetben az összekapcsolási pontra vonatkozó kapacitásallokációs-eljárás 
során meghirdetésre kerülő kapacitásmérték meghatározásának szabályait,
c) a  kapacitás-túllépésre, a  szagosításra, az  összekapcsolási ponton történő mérésre és elszámolásra vonatkozó 
szabályokat,
d) a  nominálásra vagy együttes nominálásra, az  allokálásra, valamint az  egyensúlytartásra vonatkozó szabályokat, 
továbbá
e) a 92/A. § (6) bekezdése szerinti felelősségi szabályokra vonatkozó rendelkezéseket is.”

6. § (1) A Get. Vhr. 103. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  elosztóvezetékbe – beleértve a  szállítóvezetékről közvetlenül ellátott felhasználó esetében a  felhasználót 
ellátó vezetéket is – kizárólag szagosított földgáz táplálható be.”

 (2) A Get. Vhr. 103. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Az  összekapcsolási ponton a  földgáz – a  szállítási rendszerüzemeltetők eltérő megállapodása hiányában – 
szagosítás nélkül kerül átadásra.”
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7. §  A Get. Vhr. 104. § (1) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:
[a rendszerüzemeltető adat és informatikai rendszerének alkalmasnak kell lennie, hogy valós idejű üzemmódban (online)]
„h) folyamatos kapcsolatot biztosítson az érintett rendszerüzemeltetőkkel.”

8. §  A Get. Vhr. 115. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:
„(9) Az összekapcsolási ponton a földgáz elszámoláshoz szükséges adatok mérése egy mérőberendezésen történik 
a  szállítási rendszerüzemeltetők által megkötött együttműködési megállapodásban foglaltak szerint. A  mérést 
végző szállítási rendszerüzemeltető a mérési adatokat az együttműködési megállapodásban meghatározott módon, 
folyamatosan és díjmentesen bocsátja a másik szállítási rendszerüzemeltető rendelkezésére.”

9. §  A Get. Vhr.
a) 73.  § (1)  bekezdésében a  „kapacitáslekötési szerződéssel” szövegrész helyébe a  „kapacitáslekötési vagy 

rendszerhasználati szerződéssel” szöveg,
b) 101. § f ) pontjában a „szállítóval” szövegrész helyébe a „szállítási rendszerüzemeltetővel” szöveg,
c) 102. § (4) bekezdésében a „(2) és (3) bekezdés” szövegrész helyébe a „(2)–(3a) bekezdés” szöveg,
d) 109.  § (1)  bekezdésében a  „földgáztároló és” szövegrész helyébe a  „földgáztároló” szöveg, az  „a napi 

gázforgalmazás” szövegrész helyébe az „a folyamatos napi gázforgalmazás” szöveg,
e) 155. § (1) bekezdés a) pontjában a „földgázkereskedő, vagy” szövegrész helyébe a „földgázkereskedő, a saját 

jogon eljáró felhasználó, vagy” szöveg
lép.

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

  orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 213/2014. (VIII. 27.) Korm. rendelete
a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében megvalósítandó tanuszoda, 
tornaterem, tanterem beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé 
nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 141/2014. (IV. 30.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a  nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és 
egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az 1.  § b)  pontja és a  2.  melléklet tekintetében az  Alaptörvény 15.  cikk (3)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói 
hatáskörében,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében megvalósítandó tanuszoda, tornaterem, 
tanterem beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és 
az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 141/2014. (IV. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.)
a) 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul,
b) 3. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

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

  orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 213/2014. (VIII. 27.) korm. rendelethez

Az R. 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 17–28. sorral egészül ki:

(a B

1. a beruházás megnevezése a beruházás azonosító adatai)

„

17.
Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra 
Fejlesztési Program keretében 
megvalósuló tanterem-fejlesztés

Visegrád közigazgatási területén fekvő, 88 és 84/1 helyrajzi 
számú ingatlan

18.
Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra 
Fejlesztési Program keretében 
megvalósuló tanterem-fejlesztés

Dunaharaszti közigazgatási területén fekvő, 1268/2 helyrajzi 
számú ingatlan

19.
Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra 
Fejlesztési Program keretében 
megvalósuló tanterem-fejlesztés

Ecser közigazgatási területén fekvő, 883 helyrajzi számú 
ingatlan

20.
Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra 
Fejlesztési Program keretében 
megvalósuló tanterem-fejlesztés

Győrújbarát közigazgatási területén fekvő, 3288 helyrajzi 
számú ingatlan

21.
Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra 
Fejlesztési Program keretében 
megvalósuló tanterem-fejlesztés

Vecsés közigazgatási területén fekvő, 4798 és 3432/2 helyrajzi 
számú ingatlan

22.
Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra 
Fejlesztési Program keretében 
megvalósuló tanterem-fejlesztés

Biatorbágy közigazgatási területén fekvő, 112/1 helyrajzi 
számú ingatlan

23.
Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra 
Fejlesztési Program keretében 
megvalósuló tanterem-fejlesztés

Solymár közigazgatási területén fekvő, 423/2 helyrajzi számú 
ingatlan

24.
Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra 
Fejlesztési Program keretében 
megvalósuló tanterem-fejlesztés

Sződ közigazgatási területén fekvő, 158 helyrajzi számú 
ingatlan

25.
Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra 
Fejlesztési Program keretében 
megvalósuló tanterem-fejlesztés

Telki közigazgatási területén fekvő, 722/5 helyrajzi számú 
ingatlan

26.
Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra 
Fejlesztési Program keretében 
megvalósuló tanterem-fejlesztés

Mikepércs közigazgatási területén fekvő, 335 helyrajzi számú 
ingatlan

27.
Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra 
Fejlesztési Program keretében 
megvalósuló tanterem-fejlesztés

Veresegyház közigazgatási területén fekvő, 26 helyrajzi számú 
ingatlan

28.
Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra 
Fejlesztési Program keretében 
megvalósuló tanterem-fejlesztés

Diósd közigazgatási területén fekvő, 2541/1 helyrajzi számú 
ingatlan

”
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2. melléklet a 213/2014. (VIII. 27.) korm. rendelethez

Az R. 3. mellékletében foglalt táblázat a következő 15–27. sorral egészül ki:

(a B

1. a beruházás megnevezése település)

„

15.
Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program 
keretében megvalósuló tanterem-fejlesztés

Visegrád

16.
Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program 
keretében megvalósuló tanterem-fejlesztés

Dunaharaszti

17.
Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program 
keretében megvalósuló tanterem-fejlesztés

Ecser

18.
Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program 
keretében megvalósuló tanterem-fejlesztés

Győrújbarát

19.
Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program 
keretében megvalósuló tanterem-fejlesztés

Vecsés

20.
Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program 
keretében megvalósuló tanterem-fejlesztés

Biatorbágy

21.
Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program 
keretében megvalósuló tanterem-fejlesztés

Solymár

22.
Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program 
keretében megvalósuló tanterem-fejlesztés

Sződ

23.
Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program 
keretében megvalósuló tanterem-fejlesztés

Telki

24.
Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program 
keretében megvalósuló tanterem-fejlesztés

Mikepércs

25.
Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program 
keretében megvalósuló tanterem-fejlesztés

Veresegyház

26.
Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program 
keretében megvalósuló tanterem-fejlesztés

Diósd

27.
Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program 
keretében megvalósuló tanterem- fejlesztés

Csanádpalota

”

A Kormány 214/2014. (VIII. 27.) Korm. rendelete
az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóságról szóló 210/2010. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (2) bekezdés c) pontjában,
a 7.  § tekintetében a  mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez 
kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (1a) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  Az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóságról szóló 210/2010. (VI. 30.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: 
Rendelet) 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A főigazgatót feladatai ellátásában két főigazgató-helyettes segíti, akiket a főigazgató nevez ki és ment fel.”
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2. §  A Rendelet 3. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(a Főigazgatóság ellátja)
„a) az Európai Unió 4. §-ban meghatározott pénzügyi alapjai tekintetében az ellenőrzési hatósági feladatokat,”

3. §  A Rendelet 4. § (2a) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(a Főigazgatóság ellátja a 2014–2020 közötti programozási időszak tekintetében)
„a) az  Európai Regionális Fejlesztési Alappal, az  Európai Szociális Alappal, a  Kohéziós Alappal, valamint az  Európai 
Tengerügyi és Halászati Alappal,”
(kapcsolatos ellenőrzési hatósági feladatokat.)

4. §  A Rendelet 5. §-a a következő i) ponttal egészül ki:
(a Főigazgatóság – külön kormányrendeletek szerint – ellátja az  egyéb európai uniós és nemzetközi támogatások 
kormány által meghatározott ellenőrzési feladatait, valamint az  azokhoz kapcsolódó tervezési, beszámolási, illetve 
zárónyilatkozat-kiadási feladatokat. Így elvégzi különösen)
„i) a  2014–2020 közötti programozási időszak tekintetében az  Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alappal 
kapcsolatos tanúsító szervi feladatokat.”

5. §  A Rendelet 10. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Ha az  ellenőrzött a  rá vonatkozó megállapítást, következtetést vagy javaslatot vitatja, megbeszélést lehet  
– rendszerellenőrzés esetén kell – tartani.”

6. §  A Rendelet 5. §-ának nyitó szövegrészében a „kormányrendeletek” szövegrész helyébe a „jogszabály” szöveg lép.

7. §  Hatályát veszti az  Európai Halászati Alaphoz, az  Európai Tengerügyi és Halászati Alaphoz kapcsolódó igazoló 
hatóság és ellenőrző hatóság kijelöléséről szóló 192/2014. (VII. 31.) Korm. rendelet 2. §-ában a „ , valamint az Európai 
Tengerügyi és Halászati Alaphoz” szövegrész.

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

  orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 215/2014. (VIII. 27.) Korm. rendelete
az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 
549/2013. (XII. 30.) Korm. rendeletet módosításáról

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 11. pontjában és 109. § (2a) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. §  Az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló  
549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: Korm. r.) 2.  § (1)  bekezdése a  következő 14a. és 14b.  ponttal 
egészül ki:
„14a. gazdálkodó szervezet: a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti gazdálkodó szervezet;
14b. szakmai kezelő: az  Ávr. 13.  § (3)  bekezdése szerinti szabályzatban meghatározott, az  agrár-vidékfejlesztésért 
felelős miniszter által vezetett minisztérium szervezeti egységének vezetője;”

2. §  A Korm. r. a 21. §-t követően a következő 9/A. alcímmel egészül ki:
„9/A. Az agrár-vidékfejlesztési célú előirányzatok felhasználásának szabályai
21/A. § (1) Az Uniós Programok ÁFA fedezete előirányzatból kerül finanszírozásra
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a) az  Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból (a  továbbiakban: EMVA) finanszírozott technikai 
segítségnyújtás, a Halászati Operatív Program (a továbbiakban: HOP) Technikai Segítségnyújtás (a továbbiakban: TS) 
és a HOP III. tengelye előirányzataihoz kapcsolódó általános forgalmi adó összege;
b) a  Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet (a  továbbiakban: NAKVI) téves jogszabály 
értelmezéséből eredő 2008. január 1-jétől 2012. december 31-éig felhalmozott Új Magyarország Vidékfejlesztési 
Program (a továbbiakban: ÚMVP) TS általános forgalmi adó fizetési kötelezettség.
(2) Az előirányzat
a) (1)  bekezdés a)  pontja szerinti felhasználása EMVA forrásból finanszírozott TS feladatot és HOP TS feladatot 
ellátó gazdasági társasága, ügyvédi iroda részére történő közvetlen kifizetéssel költségvetési szerv részére történő 
közvetlen kifizetéssel valósul meg;
b) (1) bekezdés b) pontja szerinti felhasználása közvetlen kifizetéssel valósul meg.
(3) Az előirányzatból költségvetési támogatás egyedi döntéssel nyújtható.
21/B.  § (1) Az  Uniós programok árfolyam-különbözete előirányzat az  EMVA és az  Európai Halászati Alap 
(a  továbbiakban: EHA) által támogatott programok és intézkedések finanszírozásával összefüggő árfolyam-
ingadozás kezelésére szolgál.
(2) Az előirányzatból kizárólag a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a  továbbiakban: MVH) részére történik 
forrás átadás, pénzeszköz átadás formájában.
21/C.  § (1) Egyéb EU által nem térített kiadások előirányzatból kerül finanszírozásra az  EU általi pénzügyi 
kizárásoknak, az éves számla-elszámolási eljárásokhoz, az EU által határozathozatal útján megállapított térítésekhez, 
továbbá a korábbi évek átmeneti támogatási projektjeihez kapcsolódó visszafizetési kötelezettség.
(2) Az  előirányzatból kerül biztosításra az  adók módjára behajtandó köztartozások állami adóhatóság általi 
végrehajtásához kapcsolódóan felmerült végrehajtási költségek azon része, amely a  végrehajtás során nem térült 
meg, a  csődeljárásról, a  felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 46.  § (7)  bekezdése szerinti hitelezői 
nyilvántartásba vételi díj, a  46.  § (8)  bekezdése szerinti követelés behajthatatlanságára vonatkozó igazolás, az   
1996. évi LXXXV. törvény 32/A.  § (1)  bekezdésében meghatározott igazgatási szolgáltatási díj és a  bírósági 
végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 34. § (1) bekezdése szerinti végrehajtási költség megelőlegezése.
(3) Az előirányzatból kizárólag az MVH részére történik forrás átadás, pénzeszköz átadás formájában.
21/D. § (1) Az ÚMVP (II. NVT) előirányzat uniós és hazai társfinanszírozással valósul meg. A közösségi finanszírozás 
az EMVA-ból kerül biztosításra.
(2) A támogatás mértéke tengelyenként és intézkedésenként, valamint konvergencia régiónként eltérő.
(3) A  támogatás igénybevételére az  a  természetes személy, jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet 
jogosult, aki az egyes támogatási célok megvalósításának részletes szabályairól szóló jogszabályoknak megfelel és 
a  támogatásra való jogosultságát a  mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv határozatban állapította 
meg.
(4) Az EMVA-ból finanszírozott intézkedéscsoportok (tengelyek) az alábbiak:
a) I. tengely: A mezőgazdaság és erdészeti ágazat versenyképességének javítása;
b) II. tengely: A környezet és a vidék fejlesztése;
c) III. tengely: Az életminőség javítása a vidéki területeken és a diverzifikáció ösztönzése;
d) IV. tengely: LEADER programok;
e) Technikai segítségnyújtás.
(5) A támogatás a kedvezményezettek felé történő kifizetése a végső kifizetést teljesítő lebonyolító szerven keresztül 
valósul meg.
(6) Támogatási előleg a (4) bekezdés a), c) és d) pontja szerinti támogatások esetében indokolt esetben nyújtható.
(7) Az előirányzatból költségvetési támogatás egyedi döntéssel nyújtható.
21/E.  § (1) A  HOP előirányzat a  rossz műszaki állapotban lévő halastavak rekonstrukciójához, illetve a  kínálat 
bővítése érdekében új, intenzív halnevelő üzemek létesítéséhez és a halfeldolgozás fejlesztéséhez használható fel.
(2) Az intézkedéscsoportok (tengelyek) az alábbiak:
a) Akvakultúra, belvízi halászat és a halászati és akvakultúra termékek feldolgozása és forgalmazása (II. tengely);
b) Közös érdekeket célzó intézkedések (III. tengely);
c) Technikai segítségnyújtás (V. tengely).
(3) A támogatás a kedvezményezettek felé történő kifizetése a végső kifizetést teljesítő lebonyolító szerven keresztül 
valósul meg.
(4) Az előirányzat kedvezményezettjei költségvetési szervek, kutatóintézetek, gazdasági társaságok, szövetkezetek, 
egyéni vállalkozók, érdekvédelmi szervezetek, egyesületek, illetve természetes személyek, aki az egyes támogatási 
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célok megvalósításának részletes szabályairól szóló jogszabályoknak megfelel és a támogatásra való jogosultságát 
a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv határozatban állapította meg.
(5) Az előirányzatból költségvetési támogatás pályázati úton, illetve egyedi döntéssel nyújtható.
21/F.  § (1) A  2014–2020 Új Vidékfejlesztési Program előirányzat felhasználása uniós és hazai társfinanszírozással 
valósul meg. A közösségi finanszírozás EMVA forrásból kerül biztosításra.
(2) Az előirányzat
a) az  Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról és az  1698/2005/EK 
tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2013. december 17-i 1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendelet, és
b) az  Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásra vonatkozó egyes 
átmeneti rendelkezések megállapításáról, az  1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a  források 
és a  források 2014. évben történő elosztása tekintetében történő módosításáról, valamint a  73/2009/EK tanácsi 
rendeletnek és az 1307/2013/EU, az 1306/2013/EU és az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek 
a  2014. évben való alkalmazásuk tekintetében történő módosításáról szóló 2013. december 17-i 1310/2013/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendelet
szerint használható fel.
(3) Az előirányzatból költségvetési támogatás pályázati úton, illetve egyedi döntéssel nyújtható.
21/G. § (1) A SAPARD-támogatásból megvalósuló programok előirányzaton a 2006-ban lezárult SAPARD Programmal 
kapcsolatos visszatérítések, kifizetések kezelése történik. Az  Európai Közösségek általános költségvetésére 
alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet alapján leírt 
EU követelések és kamatainak rendezéséhez az előirányzat biztosít forrást.
(2) Az  előirányzat pénzeszköz átadás formájában átadásra kerül a  SAPARD 2002. és 2003. évi Éves Pénzügyi 
Megállapodás kihirdetéséről szóló 161/2003. (X. 13.) Korm. rendeletben meghatározott kedvezményezettek felé 
történő végső kifizetést teljesítő lebonyolító szerv részére.”

3. §  A Korm. r. a 49. §-t követően a következő 12/A. alcímmel egészül ki:
„12/A. Az agrár-vidékfejlesztési célú előirányzatok eljárási és hatásköri szabályai
49/A. § Az Uniós Programok ÁFA fedezete előirányzat (XIX. fejezet 2. cím 13. alcím) vonatkozásában
a) kötelezettségvállaló: a fejezetet irányító szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,
b) pénzügyi ellenjegyző: a fejezetet irányító szerv gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,
c) teljesítés igazoló: a fejezetet irányító szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,
d) érvényesítő: a fejezetet irányító szerv gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,
e) utalványozó: a fejezetet irányító szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy.
49/B.  § Az  Uniós programok árfolyam-különbözete előirányzat (XIX. fejezet 2. cím 14. alcím 1 jogcímcsoport) 
vonatkozásában
a) pénzügyi ellenjegyző: a fejezetet irányító szerv gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,
b) érvényesítő: a fejezetet irányító szerv gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,
c) utalványozó: a fejezetet irányító szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy.
49/C.  § Egyéb EU által nem térített kiadások előirányzat (XIX. fejezet 2. cím 14. alcím 2 jogcímcsoport) 
vonatkozásában
a) pénzügyi ellenjegyző: a fejezetet irányító szerv gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,
b) érvényesítő: a fejezetet irányító szerv gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,
c) utalványozó: a fejezetet irányító szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy.
49/D. § (1) Az ÚMVP (II. NVT) előirányzatok (XIX. fejezet 2. cím 11. alcím 1. jogcímcsoport) vonatkozásában
a) kötelezettségvállaló: a  Program irányító hatóság (a  továbbiakban: IH) vezetője vagy az  általa írásban kijelölt 
személy,
b) pénzügyi ellenjegyző: a fejezetet irányító szerv gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,
c) teljesítés igazoló: az MVH vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,
d) érvényesítő: az MVH pénzügyi igazgatója vagy az általa írásban kijelölt személy,
e) utalványozó: az MVH vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy.
(2) Az ÚMVP (II. NVT) előirányzat (XIX. fejezet 2. cím 11. alcím 1 jogcímcsoport 5 jogcím) TS tengelye vonatkozásában
a) kötelezettségvállaló: a Program IH vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,
b) pénzügyi ellenjegyző: a fejezetet irányító szerv gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,
c) teljesítés igazoló: a Program IH vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,
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d) érvényesítő: az MVH pénzügyi igazgatója vagy az általa írásban kijelölt személy,
e) utalványozó: az MVH vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy.
49/E. § (1) A HOP Akvakultúra, belvízi halászat és a halászati és akvakultúra termékek feldolgozása és forgalmazása 
(II. tengely) (XIX. fejezet 2. cím 11. alcím 2. jogcímcsoport 1. jogcím) és Közös érdekeket célzó intézkedések  
(III. tengely) (XIX. fejezet 2. cím 11. alcím 2 jogcímcsoport 2 jogcím) előirányzatok vonatkozásában
a) kötelezettségvállaló: a Program IH vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,
b) pénzügyi ellenjegyző: a fejezetet irányító szerv gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,
c) teljesítés igazoló: az MVH vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,
d) érvényesítő: az MVH pénzügyi igazgatója vagy az általa írásban kijelölt személy,
e) utalványozó: az MVH vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy.
(2) A  HOP előirányzat TS (V. tengely) előirányzat (XIX. fejezet 2. cím 11. alcím 2 jogcímcsoport 3 jogcím) 
vonatkozásában
a) kötelezettségvállaló: a Program IH vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,
b) pénzügyi ellenjegyző: a fejezetet irányító szerv gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,
c) teljesítés igazoló: a Program IH vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,
d) érvényesítő: az MVH pénzügyi igazgatója vagy az általa írásban kijelölt személy,
e) utalványozó: az MVH vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy.
49/F. § A 2014–2020 Új Vidékfejlesztési Program előirányzat (XIX. fejezet 2. cím 12. alcím) vonatkozásában
a) kötelezettségvállaló: a Program IH vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,
b) pénzügyi ellenjegyző: a fejezetet irányító szerv gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,
c) teljesítés igazoló: az MVH vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,
d) érvényesítő: az MVH pénzügyi igazgatója vagy az általa írásban kijelölt személy,
e) utalványozó: az MVH vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy.
49/G. § A SAPARD-támogatásból megvalósuló programok előirányzat (XIX. fejezet 2. cím 15. alcím) vonatkozásában
a) kötelezettségvállaló: a fejezetet irányító szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,
b) pénzügyi ellenjegyző: a fejezetet irányító szerv gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,
c) teljesítés igazoló: a fejezetet irányító szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,
d) érvényesítő: a fejezetet irányító szerv gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,
e) utalványozó: a fejezetet irányító szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy.”

4. §  A Korm. r. 50. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  kezelő szerv a  fejezet előirányzatai tekintetében kezelő szervi minőségben a  4/2011. (I. 28.)  
Korm. rendeletben, a  237/2008. (IX. 26.) Korm. rendeletben, a  326/2012. (XI. 16.) Korm. rendeletben, a  228/2008.  
(IX. 12.) Korm. rendeletben, a  160/2009. (VIII. 3.) Korm. rendeletben, a  359/2013. (X. 11.) Korm. rendeletben 
és az  Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, az  Európai Halászati Alapból, valamint az  Európai 
Mezőgazdasági Garancia Alapból támogatott programok és intézkedések pénzügyi, számviteli és ellenőrzési 
rendszerek kialakításáról, lebonyolításának rendjéről szóló 82/2007. (IV. 25.) Korm. rendeletben meghatározott 
feladatokat látja el.”

5. §  A Korm. r. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

6. §  Ez a rendelet 2014. szeptember 1. napján lép hatályba.

  orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 215/2014. (VIII. 27.) korm. rendelethez

A Korm. r. 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 27–33. sorokkal egészül ki:

  (a) (B)

„

27 Uniós Programok ÁFA fedezete előirányzat agrár-vidékfejlesztésért felelős 
miniszter

28 Uniós programok árfolyam-különbözete előirányzat agrár-vidékfejlesztésért felelős 
miniszter

29 Egyéb EU által nem térített kiadások előirányzat agrár-vidékfejlesztésért felelős 
miniszter

30 Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (II. NVT) előirányzat Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési 
Hivatal

31 Halászati Operatív Program előirányzat Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési 
Hivatal

32 2014–2020 Új Vidékfejlesztési Program előirányzat Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési 
Hivatal

33 SAPARD-támogatásból megvalósuló programok előirányzat agrár-vidékfejlesztésért felelős 
miniszter

”
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1471/2014. (VIII. 27.) Korm. határozata
egyes állami vagyontárgyak ingyenes tulajdonba adásáról

 1. A Kormány
a) az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 36. § (2) bekezdés c) pontja, valamint 

36. § (3) bekezdése alapján úgy dönt, hogy az 1. mellékletben és 2. mellékletben felsorolt, állami vagyonba 
tartozó ingatlanok és ingóságok ingyenesen az  1.  mellékletben és 2.  mellékletben meghatározott helyi 
önkormányzatok (a továbbiakban: önkormányzat) tulajdonába kerüljenek;

b) felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a  Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság (a továbbiakban: MNV Zrt.) útján tegye meg a szükséges intézkedéseket annak érdekében, 
hogy az  1.  mellékletben meghatározott önkormányzatokkal a  tulajdonosváltozás ingatlan-nyilvántartásba 
történő bejegyzésére alkalmas szerződés (a továbbiakban: szerződés) – e határozat közzétételét követő hat 
hónapon belül – megkötésre kerüljön;
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
határidő: a határozat közzétételét követő hat hónapon belül

c) felhívja az  emberi erőforrások miniszterét, hogy a  Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és 
Szervezetfejlesztési Intézet (a  továbbiakban: GYEMSZI) útján tegye meg a  szükséges intézkedéseket annak 
érdekében, hogy a 2. mellékletben meghatározott önkormányzatokkal a szerződés – e határozat közzétételét 
követő hat hónapon belül – megkötésre kerüljön.
Felelős: emberi erőforrások minisztere
határidő: a határozat közzétételét követő hat hónapon belül

 2. A Kormány felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert és az  emberi erőforrások miniszterét, hogy tegye meg 
a  szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a  szerződések megkötése előtt az  MNV Zrt. és a  GYEMSZI 
a  Polgári Törvénykönyv szerinti jóhiszemű eljárásnak, együttműködési és tájékoztatási kötelezettségnek eleget 
téve tájékoztassa az  önkormányzatokat az  ingatlanra vonatkozó terhekről, korlátozásokról, a  folyamatban lévő 
eljárásokról és az  egyéb jogi természetű ügyekről, valamint adja át az  ezekkel kapcsolatban rendelkezésre álló 
dokumentumokat.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter 
emberi erőforrások minisztere

határidő: a határozat közzétételét követő hat hónapon belül
 3. A Kormány felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert és az  emberi erőforrások miniszterét, hogy tegye meg 

a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a szerződések – a tulajdonátruházási szerződésekre vonatkozó 
általános jogszabályi követelményeken túlmenően – tartalmazzák azt is, hogy:
a) az önkormányzat – szükség esetén – saját költségvetése terhére vállalja az  ingatlan környezeti állapotának 

felmérését, kármentesítését, illetve, ha az  ingatlanon tervezett tevékenység engedélyköteles, akkor 
a  szükséges engedélyek megszerzését, az  ingatlan ingyenes tulajdonba adásával összefüggésben 
esetlegesen felmerülő általános forgalmi adó megtérítését;

b) az önkormányzat az ingatlan tulajdonjogát a fennálló terhekkel együtt szerzi meg;
c) az önkormányzat vállalja, hogy az ingatlan vonatkozásában az állammal szemben semmilyen követelést nem 

támaszt;
d) a bérbeadással vagy más jogcímen hasznosított ingatlan esetében az  önkormányzat vállalja a  fennálló 

jogviszonyokból eredő kötelezettségeket és a  tulajdonossal szemben támasztott esetleges jövőbeni 
követelésekért való helytállást;

e) az önkormányzat vállalja, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI.  törvény (a  továbbiakban: Nvtv.) 
13.  § (4)  bekezdés b)  pontjában meghatározott, az  átruházott vagyon hasznosításáról szóló beszámolási 
kötelezettségének – a szerződés hatálybalépését követő évtől kezdődően – minden év december 31. napjáig 
írásban eleget tesz;
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f ) amennyiben az  önkormányzat az  e)  pontban foglalt kötelezettségének nem tesz eleget, az  ingatlanok 
szerződésben rögzített bruttó forgalmi értékének 5 százalékát mint késedelmi kötbért köteles az  MNV Zrt., 
illetve a GYEMSZI erre vonatkozó felhívásának kézhezvételétől számított 30 napon belül megfizetni;

g) az ingatlant az  Nvtv. 13.  § (4)  bekezdés a)  pontja szerint az  önkormányzat az  1. és 2.  mellékletben és 
a szerződésben az adott ingatlanra megjelölt hasznosítási célnak megfelelően köteles hasznosítani;

h) ha az önkormányzat a g) pontban foglalt kötelezettségeinek részben vagy egészben nem tesz eleget, az MNV 
Zrt., illetve a GYEMSZI az Nvtv. 13. § (7) és (8) bekezdésének megfelelően jár el azzal, hogy az önkormányzat 
a nemteljesítési kötbért köteles a felszólítás kézhezvételétől számított 60 napon belül az MNV Zrt.-nek, illetve 
a GYEMSZI-nek megfizetni;

i) az önkormányzat vállalja azon külön feltételek teljesítését, amelyekhez a  vagyonkezelő, annak felügyeleti 
szerve, a  védettség jellege szerinti miniszter vagy a  sportigazgatási szerv az  ingyenes tulajdonba adáshoz 
szükséges hozzájáruló nyilatkozat kiadását kötötte.
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter 

emberi erőforrások minisztere
határidő: a határozat közzétételét követő hat hónapon belül

 4. A Kormány felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket annak érdekében, 
hogy a Beleg 264 helyrajzi számú, a Békés 2073 helyrajzi számú, a Böde 155 helyrajzi számú, a Mende 787 helyrajzi 
számú, a  Solymár 1753 helyrajzi számú, a  Siófok 5991 helyrajzi számú, a Tatabánya 5764/15, 5764/16, 5200/21 és 
13013/36 helyrajzi számú ingatlanok esetében a szerződések – a 3. pontban meghatározottakon felül – tartalmazzák 
azt is, hogy azok hatálybalépését követően az  érintett önkormányzatok helytállnak az  ingatlannal kapcsolatos, 
öröklésből származó vagyoni jellegű követelések vonatkozásában, és az  örökössel való elszámolás tekintetében 
semmilyen igényt nem támasztanak az MNV Zrt.-vel vagy az állam bármely más képviselőjével szemben.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
határidő: a határozat közzétételét követő hat hónapon belül

 5. A Kormány felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket annak érdekében, 
hogy a Budapest XVII. kerület 128463/7 helyrajzi számú ingatlan 1178/4531 tulajdoni hányada esetében a szerződés 
– a 3. pontban meghatározottakon felül – tartalmazza azt is, hogy:
a) az MNV Zrt. tájékoztatja az  önkormányzatot az  ingatlan vonatkozásában fennálló ingatlan-nyilvántartási 

rendezetlenségről és a vagyonkezelő igényeiről;
b) annak hatálybalépését követően az  önkormányzat helytáll az  ingatlannal kapcsolatos, vagyonkezelői 

jogviszonyból származó követelések vonatkozásában, és a  vagyonkezelővel való elszámolás tekintetében 
semmilyen igényt nem támaszt az MNV Zrt.-vel vagy az állam bármely más képviselőjével szemben.
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
határidő: a határozat közzétételét követő hat hónapon belül

 6. A Kormány felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket annak érdekében, 
hogy a  Hatvan 514/2 helyrajzi számú ingatlan esetében a  szerződés – a  3.  pontban meghatározottakon felül  – 
tartalmazza azt is, hogy:
a) az önkormányzat vállalja a  MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

(a  továbbiakban: MÁV Zrt.) és az  állam között megkötött, az  ingatlan állami tulajdonba kerüléséről szóló 
megállapodásban meghatározott kikötéseket és az abban külön nem ismertetett terheket;

b) az önkormányzat kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a MÁV Zrt. által harmadik személyek részére 
érvényes polgári jogi szerződések útján biztosított használati jogosultságokat a  tulajdonos személyének 
változása nem érinti.
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
határidő: a határozat közzétételét követő hat hónapon belül

 7. A Kormány felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket annak érdekében, 
hogy az Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatával megkötésre kerülő szerződés – a 3. pontban meghatározottakon 
felül – tartalmazza azt is, hogy az önkormányzat az ingatlanokkal kapcsolatos valamennyi terhet, bérleti szerződésből 
vagy egyéb megállapodásból származó és bármilyen jellegű további kötelezettséget – ideértve a MÁV Zrt. és az állam 
között megkötött, az ingatlanok állami tulajdonba kerüléséről szóló megállapodásokban meghatározott kikötéseket 
és az abban külön nem ismertetett terheket is – köteles átvállalni, így különösen azon feltételeket, amelyeket a vasúti 
területtel határos ingatlan és a vasúti pálya közelében lévő ingatlan esetén a tulajdonba vevőnek vállalnia kell.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
határidő: a határozat közzétételét követő hat hónapon belül
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 8. A Kormány felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket annak érdekében, 
hogy a  Jászberény Város Önkormányzatával megkötésre kerülő szerződés – a  3.  pontban meghatározottakon 
felül – tartalmazza azt is, hogy a Jászberény 6027/2 helyrajzi számú ingatlan és a kapcsolódó ingóságok – úgymint 
a  Jászberényi műjégpálya-csarnok RR-tartói, valamint kiegészítő elemei, acélszerelvényei (a  továbbiakban együtt: 
Ingóságok) – kérelmező önkormányzat javára történő tulajdonba adására kizárólag akkor kerülhet sor, ha
a) a telekalakítást engedélyező jogerős határozat a felek rendelkezésére áll,
b) az Ingóságok tekintetében a vagyonkezelő Szent István Egyetem vagyonkezelői jogról lemondó nyilatkozata 

rendelkezésre áll,
c) az önkormányzat vállalja, hogy az  Ingóságok kizárólag a  Jászberény 6027/2 helyrajzi számú ingatlanon 

található jégpályához kapcsolódó célra – a szerződés megkötésétől számított 12 hónapon belül – kerülnek 
felhasználásra úgy, hogy ha a  meghatározott határidőn belül az  Ingóságokat a  szerződésben foglalt 
vállalásnak megfelelően nem hasznosítja az  önkormányzat, köteles az  értékbecslésben meghatározott 
forgalmi értéknek megfelelő összeget az MNV Zrt. részére megfizetni.
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
határidő: a határozat közzétételét követő hat hónapon belül

 9. A Kormány felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket annak érdekében, 
hogy a  Kiskunhalas 630/7 és 630/9 helyrajzi számú ingatlanok tekintetében a  szerződés a  Kiskunhalasi Járási 
Földhivatal 800.016/2/2014. számú jogerős határozatával jóváhagyott vázrajzban rögzítettek szerint kizárólag 
abban az  esetben kerüljön megkötésre Kiskunhalas Város Önkormányzatával, ha mind a  vagyonkezelő, mind 
a  vagyonkezelő felügyeletét ellátó belügyminiszter ingyenes önkormányzati tulajdonba adáshoz hozzájáruló 
nyilatkozata rendelkezésre áll.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
határidő: a határozat közzétételét követő hat hónapon belül

 10. A Kormány felhívja az  emberi erőforrások miniszterét, hogy tegye meg a  szükséges intézkedéseket annak 
érdekében, hogy a Karcag 3972 helyrajzi számú ingatlan tekintetében a szerződés Karcag Város Önkormányzatával 
kizárólag abban az  esetben kerüljön megkötésre, ha rendelkezésre áll a  vagyonkezelő Kátai Gábor Kórház 
vagyonkezelői jogról lemondó nyilatkozata.

Felelős: emberi erőforrások minisztere
határidő: a határozat közzétételét követő hat hónapon belül

 11. A Kormány felhívja az  emberi erőforrások miniszterét, hogy tegye meg a  szükséges intézkedéseket annak 
érdekében, hogy a  Mezőtúr 178/1 helyrajzi számú ingatlan tekintetében a  szerződés Mezőtúr Város 
Önkormányzatával kizárólag abban az  esetben kerüljön megkötésre, ha rendelkezésre áll a  kulturális örökség 
védelméért felelős miniszter ingyenes tulajdonba adáshoz hozzájáruló nyilatkozata.

Felelős: emberi erőforrások minisztere
határidő: a határozat közzétételét követő hat hónapon belül

 12. A Kormány
a) a Vtv. 36.  § (2)  bekezdés e)  pontja, valamint 36.  § (3)  bekezdése alapján úgy dönt, hogy a  3.  mellékletben 

felsorolt vagyonelemek ingyenesen az  Életjel Mentőkutyás Kutatóegység tulajdonába kerüljenek elemi 
csapások, természeti és ipari katasztrófák, háborús konfliktusok, valamint békeidőszakban, személyek 
eltűnése esetén végzett mentési feladatai elősegítése érdekében;

b) a Vtv. 36.  § (2)  bekezdés e)  pontja, valamint 36.  § (3)  bekezdése alapján úgy dönt, hogy a  4.  mellékletben 
felsorolt vagyonelemek ingyenesen az Országos Polgárőr Szövetség tulajdonába kerüljenek a közbiztonság 
és a közrend megteremtésével és fenntartásával kapcsolatos feladatok elősegítése érdekében;

c) a Vtv. 36. § (2) bekezdés e) pontja, valamint 36. § (3) bekezdése alapján úgy dönt, hogy az 5. mellékletben 
felsorolt vagyonelemek ingyenesen a Magyar Máltai Szeretetszolgálat tulajdonába kerüljenek hajléktalanná 
vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a  hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása, 
a hajléktalan-ellátás elősegítése érdekében;

d) a Vtv. 36.  § (2)  bekezdés e)  pontja, valamint 36.  § (3)  bekezdése alapján úgy dönt, hogy a  6.  mellékletben 
felsorolt vagyonelemek ingyenesen a  Sziklakórház Kulturális Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társaság tulajdonába kerüljenek kulturális szolgáltatás, közművelődési tevékenység támogatása, kulturális 
örökség védelme elősegítése érdekében;
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e) felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az  MNV Zrt. útján intézkedjen, hogy a  3–6.  mellékletben 
felsorolt ingóságok tulajdonba adásáról szóló szerződések – e  határozat közzétételét követő hat hónapon 
belül – az a)–d) alpontban meghatározott kedvezményezettekkel megkötésre kerüljenek.
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
határidő: a határozat közzétételét követő hat hónapon belül

 13. A Kormány felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket annak érdekében, 
hogy a  12.  pont e)  alpontja szerinti szerződések – a  tulajdonátruházási szerződésekre vonatkozó általános 
jogszabályi követelményeken túlmenően – tartalmazzák azt is, hogy:
a) az átadandó ingóságok per-, teher- és igénymentesek;
b) a 12. pont a)–d) alpontjában meghatározott kedvezményezettek vállalják, hogy az ingyenesen tulajdonukba 

kerülő ingóságok vonatkozásában a  tulajdonba adással és az  ingóságok műszaki és egyéb állapotával 
kapcsolatban az  állammal szemben semmilyen követelést nem támasztanak, és az  átadott ingóságok 
rendeltetésszerű használatra való alkalmasságáról a későbbi felhasználás során gondoskodnak;

c) a 12.  pont a)–d)  alpontjában meghatározott kedvezményezettek vállalják, hogy az  átruházott vagyon 
hasznosításáról a  szerződés hatálybalépését követően – a  3–6.  mellékletben felsorolt ingóságok 
elhasználódási ideje alatt vagy azok selejtezésének időpontjáig, illetve amíg az  ingóságok a  12.  pont 
a)–d)  alpontjában meghatározott kedvezményezettek tulajdonában állnak, de legfeljebb tizenöt évig – 
minden év december 31. napjáig írásban tájékoztatják az MNV Zrt.-t.
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
határidő: a határozat közzétételét követő hat hónapon belül

 14. A Kormány felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert és az  emberi erőforrások miniszterét, hogy az  1.  pont b) és 
c)  alpontjában, a  12.  pont e)  alpontjában meghatározott szerződések csak abban az  esetben köthetők meg, ha 
a  jogosult a  szerződés általa történő aláírásának időpontjában az  adózás rendjéről szóló 2003.  évi XCII.  törvény 
178.  § 32.  pontja szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisban nyilvántartott köztartozásmentes adózónak 
minősül és a tulajdonosi joggyakorlókkal szemben lejárt tartozással nem rendelkezik. A köztartozásmentes adózói 
minőségét a  jogosult az állami adó- és vámhatóság által 30 napnál nem régebben kiállított közokirattal vagy úgy 
igazolja, hogy a  szerződés megkötését megelőzően nyilatkozik arról, hogy szerepel a  köztartozásmentes adózói 
adatbázisban.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter 
emberi erőforrások minisztere

határidő: a határozat közzétételét követő hat hónapon belül

  orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet az 1471/2014. (VIII. 27.) korm. határozathoz

Önkormányzati tulajdonba adásra kerülő, az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alatt álló ingatlanok 
jegyzéke

Ssz. Önkormányzat Ingatlan/tulajdoni hányad Segítendő feladat/cél
Ingatlan-nyilvántartási 

megnevezés

Terület 

(m2)

1.
Ajka Város 

Önkormányzata
Ajka 0153/8 hrsz. 

1/1

településfejlesztés és 
településüzemeltetés/
kerékpárút kiépítése

kivett közút 1749

2.
Ajka Város 

Önkormányzata
Ajka 0153/10 hrsz. 

1/1

településfejlesztés és 
településüzemeltetés/
kerékpárút kiépítése

kivett közút 687

3.
Baj Község 

Önkormányzata
Baj 019 hrsz. 

1/1
településüzemeltetés/közút kivett közút 11007
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Ssz. Önkormányzat Ingatlan/tulajdoni hányad Segítendő feladat/cél
Ingatlan-nyilvántartási 

megnevezés

Terület 

(m2)

4.
Baja Város 

Önkormányzata
Baja 725 hrsz. 

1234/2368

közokiratok, a közlevéltárak 
és a magánlevéltári anyag 

védelme/levéltár
kivett orvosi rendelő

(1532) 
798

5.
Baja Város 

Önkormányzata
Baja 5341/16 hrsz. 

1/1

településüzemeltetés/ 
közterületként történő 

hasznosítás

kivett parti sáv és 
kikötő

3810

6.
Baja Város 

Önkormányzata
Baja 5662/6 hrsz. 

1/1

településfejlesztés, 
településrendezés/ 
fejlesztési célterület

kivett ipartelep 16926

7.
Baja Város 

Önkormányzata
Baja 5686/5 hrsz. 

1/1

településfejlesztés, 
településrendezés/ 

közterületként történő 
hasznosítás

kivett beépítetlen 
terület

9440

8.
Baja Város 

Önkormányzata
Baja 7937/1 hrsz. 

1/1

településüzemeltetés/ 
közterületként, közparkként 

történő hasznosítás

kivett beépítetlen 
terület

946

9.
Baja Város 

Önkormányzata
Baja 11990 hrsz. 

1/1

településfejlesztés, 
településrendezés/ 

közterületként történő 
hasznosítás

kivett beépítetlen 
terület

1259

10.
Baktalórántháza 

Város 
Önkormányzata

Baktalórántháza 
878 hrsz. 

1/1

településüzemeltetés/
parkolás és 

gyalogosforgalom 
biztosítása

kivett saját 
használatú út

967

11.
Beleg Község 

Önkormányzata
Beleg 264 hrsz. 

1/1

kulturális szolgáltatás, 
könyvtári ellátás biztosítása, 

helyi közművelődés 
biztosítása, ifjúsági ügyekkel 

kapcsolatos feladatok/
ifjúsági klub, iskolai és 

községi könyvtár

kivett lakóház, udvar, 
gazdasági épület

2257

12.
Berettyóújfalu Város 

Önkormányzata
Berettyóújfalu 959 hrsz. 

410/10000

kulturális szolgáltatás/ 
Igazgyöngy Alapfokú 

Művészetoktatási Intézmény 
elhelyezése

kivett irodaház 2361

13.
Békés Város 

Önkormányzata
Békés 2073 hrsz. 

1/1
vízkárelhárítás/ 
árvízvédelem

kivett töltés 355

14.
Békéscsaba 

Megyei Jogú Város 
Önkormányzata

Békéscsaba 
3261/12 hrsz. 

1/1

településüzemeltetés/
közterület

kivett közterület 96

15.
Böde Község 

Önkormányzata
Böde 155 hrsz. 

1/1
sport, ifjúsági ügyek/

sportkomplexum
kivett beépítetlen 

terület
773

16.
Bősárkány 

Nagyközség 
Önkormányzata

Bősárkány 698/2 hrsz. 
1/1

településüzemeltetés/ 
helyi közutak kialakítása, 
vízelvezetés, csatornázás, 

lakók bejárásának 
biztosítása az ingatlanjaikra

kivett árok 1393
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17.

Budapest Főváros  
III. kerület Óbuda- 

Békásmegyer 
Önkormányzata

Budapest III. ker. 
14746 hrsz. 

1/1

lakás- és 
helyiséggazdálkodás/
szociális lakás, raktár

kivett lakóház, udvar, 
gazdasági épület

309

18.

Budapest Főváros  
III. kerület Óbuda- 

Békásmegyer 
Önkormányzata

Budapest III. ker. 
17301 hrsz. 

1/1

településfejlesztés, 
településrendezés, 

településüzemeltetés/közút

kivett beépítetlen 
terület

518

19.

Budapest Főváros  
III. kerület Óbuda- 

Békásmegyer 
Önkormányzata

Budapest III. ker. 
16739/5 hrsz. 

1/1

településfejlesztés, 
településrendezés, 

településüzemeltetés/
parkosítás, játszó-, 

pihenőkert kialakítása

kivett közterület 60

20.
Budapest Főváros 

X. Kerület Kőbányai 
Önkormányzata

Budapest X. ker. 
38303/52 hrsz. 

1/1

településfejlesztés, 
településrendezés, 

településüzemeltetés/
zöldterület, park kialakítása

kivett üzem 29303

21.

Budapest Főváros 
XVII. Kerület 
Rákosmente 

Önkormányzata

Budapest XVII. 
128463/7 hrsz. 

1178/4531

településfejlesztés, 
településrendezés/ 

közterület és közút céljára

kivett üzlet és 
vásárcsarnok

(4535) 
1179

22.
Dunabogdány 

Község 
Önkormányzata

Dunabogdány  
990/1 hrsz. 

1/1

településüzemeltetés, 
turizmus/ kerékpárút 

környezetében rendezett 
közpark kialakítása és 

fenntartása, a kerékpáros 
és a dunai vízi turizmus 

kiszolgálása

kivett kőrakás 2137

23.
Dunabogdány 

Község 
Önkormányzata

Dunabogdány 
990/2 hrsz. 

1/1

településüzemeltetés, 
turizmus/ kerékpárút 

környezetében rendezett 
közpark kialakítása és 

fenntartása, a kerékpáros 
és a dunai vízi turizmus 

kiszolgálása

kivett kőrakás 3035

24.
Dunakeszi Város 
Önkormányzata

Dunakeszi 
6073/3 hrsz. 

1/1

településüzemeltetés/ 
közparkként, zöldterületként 

történő üzemeltetés

kivett beépítetlen 
terület

3245

25.
Dunakeszi Város 
Önkormányzata

Dunakeszi 
6073/5 hrsz. 

1/1

településüzemeltetés/ 
közparkként, zöldterületként 

történő üzemeltetés

kivett beépítetlen 
terület

2380

26.
Dunakeszi Város 
Önkormányzata

Dunakeszi 
3169 hrsz. 

1/1

településüzemeltetés/ 
út karbantartása és 

üzemeltetése

kivett saját 
használatú út

1941

27.
Eger Megyei 
Jogú Város 

Önkormányzata

Eger 
6761/10 hrsz. 

1/1

településfejlesztés/ 
intermodális csomópont 

kialakítása
kivett lakóház, udvar 2016

28.
Enying Város 

Önkormányzata

Enying 
2259 hrsz. 

1/2
óvodai ellátás/óvoda kivett általános iskola

(3983) 
1992
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29.
Fertőszentmiklós 

Városi Önkormányzat

Fertőszentmiklós 
0376/1 hrsz. 

1/1

településrendezés és 
vízgazdálkodás/ egységes 

tó, illetve vízfelület 
kialakítása

kivett anyaggödör 6412

30.
Fertőszentmiklós 

Városi Önkormányzat

Fertőszentmiklós 
299 hrsz. 

1/1

településrendezés és 
településüzemeltetés/ 

közterületi útként történő 
hasznosítás

kivett út 1928

31.
Füzesgyarmat Város 

Önkormányzata
Füzesgyarmat 11/1 hrsz. 

288/3180

helyiséggazdálkodás/
önkormányzati feladatokat 
ellátására szolgáló irodák

kivett udvar, üzlet, 
gazdasági épület, 
intézményi terület

(3200) 
290

32.
Gárdony Város 

Önkormányzata
Gárdony 5958 hrsz. 

1/1

szociális gyermekjóléti 
szolgáltatások és ellátások, 

sport, ifjúsági ügyek, 
nemzetiségi ügyek/ 

kerékpáros térségi központ, 
kerékpáros megállóhely 
és ifjúsági találkozóhely 

létrehozása, határon 
túli magyar gyermekek 
és szociálisan rászorult 
gyermekek üdültetése, 

táboroztatása

kivett hétvégi ház, 
udvar

1124

33.
Gyula Város 

Önkormányzata
Gyula 1/2/A/3 hrsz. 

1/1

helyiséggazdálkodás/
önkormányzati irodák, 

raktárak

iroda-és 
raktárhelyiségek

345

34.
Hatvan Város 

Önkormányzata
Hatvan 514/2 hrsz. 

1/1

helyi közművelődési 
tevékenység/művelődési 

ház
kivett kultúrház 1283

35.
Hernádnémeti 

Község 
Önkormányzata

Hernádnémeti 1087 hrsz. 
15/2540

szociális, gyermekjóléti 
szolgáltatások és ellátások/ 

idősek és fogyatékosok 
nappali ellátása és 

elhelyezése

kivett kultúrház és 
filmszínház

(2613) 
15

36.
Hortobágy Község 

Önkormányzata
Hortobágy 309/2 hrsz. 

1/1

településüzemeltetés/ 
köztemető parkolója, 

közterület
kivett telephely 59

37.
Hortobágy Község 

Önkormányzata
Hortobágy 1090 hrsz. 

1/1

településüzemeltetés/ 
köztemető parkolója, 

közterület
kivett csatorna 20028

38.
Igal Város 

Önkormányzata
Igal 342 hrsz. 

1/1

helyi adó, 
gazdaságszervezés, 

turizmus/ nyári 
gyermeküdültetés, testvér-

települési kapcsolatok 
ápolása (Erdély, Délvidék), 
települési önkormányzati 
dolgozók csereüdültetése

kivett üdülőépület, 
udvar

1172
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39.
Jászberény Város 
Önkormányzata

Jászberény 
6027/2 hrsz. 

1/1 
és az ingatlanhoz 

kapcsolódóan 
Jászberényi műjégpálya-

csarnok RR-tartói, 
valamint kiegészítő 

elemei, acélszerelvényei

sport, ifjúsági ügyek/ 
jégpálya üzemeltetés 
és ingatlanfejlesztés, 

az ingatlan befedéséhez 
szükséges elemek 

biztosítása

kivett egyéb épület, 
udvar

7823

40.
Kecskemét 

Megyei Jogú Város 
Önkormányzata

Kecskemét 3382 hrsz. 
1/1

helyi közművelődési 
tevékenység támogatása, 

ifjúsági ügyek/ Civil 
Szervezetek Háza

kivett bölcsőde 758

41.
Kalocsa Város 

Önkormányzata
Kalocsa 2115/14 hrsz. 

1/1

helyi környezet és 
természetvédelem, 

vízgazdálkodás, 
vízkárelhárítás/ 

vízrendszerek fejlesztése, 
csapadékvíz befogadó 

tározó

kivett vízállás 5943

42.
Kalocsa Város 

Önkormányzata
Kalocsa 012/3 hrsz. 

1/1

településfejlesztés, 
településrendezés, 

helyi közfoglalkoztatás, 
hulladékgazdálkodás/ 

hulladékudvar bővítése, 
alapanyag kinyerése 

vályogtégla készítésére

kivett anyagbánya 7171

43.
Kalocsa Város 

Önkormányzata
Kalocsa 0265/32 hrsz. 

1/1

helyi környezet és 
természetvédelem, 

vízgazdálkodás, 
vízkárelhárítás /
szükségtározó

kivett mocsár 2715

44.
Kalocsa Város 

Önkormányzata
Kalocsa 0338/4 hrsz. 

1/1

helyi környezet és 
természetvédelem, 

vízgazdálkodás, 
vízkárelhárítás, 

távhőszolgáltatás/ 
szükségtározó, 

energianövény termelése 
pályázat keretében 

a biomassza alapú fűtési 
rendszer kialakításához

kivett mocsár 5691

45.
Karancskeszi Község 

Önkormányzata
Karancskeszi 1367 hrsz. 

1/1

településfejlesztés, 
településrendezés, 

településüzemeltetés, lakás- 
és helyiséggazdálkodás/ 

munkahelyteremtés

kivett kultúrház 1950
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46.
Kiskunhalas Város 
Önkormányzata

Kiskunhalas 630/7 hrsz. 
1/1

sport, ifjúsági ügyek/
lovassport tevékenység 

lehetőségeinek 
bővítése, lovas-oktatási 
tevékenység végzése, 
az oktatás szezonális 

jellegének kiküszöbölése, 
nemzetközi lovasversenyek 

megrendezése

kivett sportpálya és 
gazdasági épület

36778 
(2020)

47.
Kiskunhalas Város 
Önkormányzata

Kiskunhalas 630/9 hrsz. 
1/1

sport, ifjúsági ügyek/
lovassport tevékenység 

lehetőségeinek 
bővítése, lovas-oktatási 
tevékenység végzése, 
az oktatás szezonális 

jellegének kiküszöbölése, 
nemzetközi lovasversenyek 

megrendezése

kivett iroda, fedett 
lovarda, legénységi 

szálló és WC 
vizesblokk

6142

48.
Kistarcsa Város 

Önkormányzata
Kistarcsa 1237/11 hrsz. 

1/1

kulturális szolgáltatás, 
különösen a nyilvános 

könyvtári ellátás biztosítása/ 
helyi közművelődési 

tevékenység támogatása, 
valamint új közösségi 

színterek kialakítása és 
kulturális intézmények 

elhelyezése

kivett 2 épület, udvar 1746

49.
Komárom Város 
Önkormányzata

Komárom 737 hrsz. 
1/1

lakás- és 
helyiséggazdálkodás/ 

bérlakás

kivett lakóház, udvar, 
gazdasági épület

1075

50.
Kunhegyes Város 
Önkormányzata

Kunhegyes 2335/7 hrsz. 
1/1

helyi adó, 
gazdaságszervezés/ 
munkahelyteremtő 

beruházás

kivett kollégium 1446

51.
Lórév Község 

Önkormányzata
Lórév 039/3 hrsz. 

1/1

településfejlesztés, 
településrendezés, 

településüzemeltetés, 
víziközmű-szolgáltatás/

„Lórév település 
ivóvízminőség-javító 

beruházása” nevű 
beruházásban való részvétel

kivett saját 
használatú út

967

52.
Mende Község 

Önkormányzata
Mende 787 hrsz. 

1/1

szociális ellátás, lakás- és 
helyiséggazdálkodás/

szolgálati vagy szociális 
bérlakás

kivett lakóház, udvar 1025
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53.
Mélykút Város 

Önkormányzata
Mélykút 1634/22 hrsz. 

1/1

helyi közfoglalkoztatás 
megoldásának elősegítése/ 

START mintaprogram 
keretében konyhakert 

létrehozása (helyi óvoda 
ellátásának biztosítására)

kivett beépítetlen 
terület

900

54.
Mélykút Város 

Önkormányzata
Mélykút 1634/23 hrsz. 

1/1

helyi közfoglalkoztatás 
megoldásának elősegítése/ 

START mintaprogram 
keretében konyhakert 

létrehozása (helyi óvoda 
ellátásának biztosítására)

kivett beépítetlen 
terület

899

55.
Mélykút Város 

Önkormányzata
Mélykút 1634/25 hrsz. 

1/1

helyi közfoglalkoztatás 
megoldásának elősegítése/ 

START mintaprogram 
keretében konyhakert 

létrehozása (helyi óvoda 
ellátásának biztosítására)

kivett beépítetlen 
terület

899

56.
Mélykút Város 

Önkormányzata
Mélykút 1634/27 hrsz. 

1/1

helyi közfoglalkoztatás 
megoldásának elősegítése/ 

START mintaprogram 
keretében konyhakert 

létrehozása (helyi óvoda 
ellátásának biztosítására)

kivett beépítetlen 
terület

899

57.
Mélykút Város 

Önkormányzata
Mélykút 1634/28 hrsz. 

1/1

helyi közfoglalkoztatás 
megoldásának elősegítése/ 

START mintaprogram 
keretében konyhakert 

létrehozása (helyi óvoda 
ellátásának biztosítására)

kivett beépítetlen 
terület

899

58.
Mélykút Város 

Önkormányzata
Mélykút 1634/33 hrsz. 

1/1

helyi közfoglalkoztatás 
megoldásának elősegítése/ 

START mintaprogram 
keretében konyhakert 

létrehozása (helyi óvoda 
ellátásának biztosítására)

kivett beépítetlen 
terület

894

59.
Mélykút Város 

Önkormányzata
Mélykút 0200/116 hrsz. 

1/1

helyi közfoglalkoztatás 
megoldásának elősegítése/ 

START mintaprogram 
keretében konyhakert 

létrehozása (helyi óvoda 
ellátásának biztosítására)

kivett filmszínház 589

60.
Monor Város 

Önkormányzata
Monor 5608 hrsz. 

1/4

településfejlesztés, 
településrendezés /

Kenderesalja területének 
feltárása és rendezése

kivett beépítetlen 
terület

(182) 
46
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61.
Nyírpazony Község 

Önkormányzata
Nyírpazony 610 hrsz. 

1/1

településfejlesztés, 
településrendezés/

közterület fenntartása és 
a terület vízrendezésének 

megoldása

kivett beépítetlen 
terület

3393

62.
Ópusztaszer Község 

Önkormányzata
Ópusztaszer 423 hrsz. 

1/1

településfejlesztés, 
településrendezés, 

településüzemeltetés/helyi 
közutak és közterületek 

fenntartása, hatékonyabb 
érvényesítése

kivett közterület 9442

63.
Ópusztaszer Község 

Önkormányzata
Ópusztaszer 282 hrsz. 

1/1

településfejlesztés, 
településrendezés, 

településüzemeltetés/helyi 
közutak és közterületek 

fenntartása, hatékonyabb 
érvényesítése

kivett közterület 4844

64.
Ópusztaszer Község 

Önkormányzata
Ópusztaszer 308 hrsz. 

1/1

településfejlesztés, 
településrendezés, 

településüzemeltetés/helyi 
közutak és közterületek 

fenntartása, hatékonyabb 
érvényesítése

kivett közterület 3900

65.
Ópusztaszer Község 

Önkormányzata
Ópusztaszer 424 hrsz. 

1/1

településfejlesztés, 
településrendezés, 

településüzemeltetés/helyi 
közutak és közterületek 

fenntartása, hatékonyabb 
érvényesítése

kivett közterület 4346

66.
Pilisborosjenő 

Község 
Önkormányzata

Pilisborosjenő  
0135/11

egészségügyi alapellátás, 
az egészséges életmód 

segítését célzó 
szolgáltatások; óvodai 

ellátás; kulturális 
szolgáltatás, szociális, 

gyermekjóléti szolgáltatások 
és ellátások; sport, ifjúsági 

ügyek / általános iskola 
működtetése, áthelyezése, 

óvoda áthelyezése, 
polgármesteri hivatal 

áthelyezése, sport, 
rekreációs és egészségügyi 

szolgáltató központ 
létrehozása

kivett udvar és 
intézményi terület

18094

67.
Pilisjászfalu Község 

Önkormányzata
Pilisjászfalu 30 hrsz. 

1/1

településüzemeltetés 
(közparkok és egyéb 

közterületek kialakítása)/ 
közpark kialakítása

kivett beépítetlen 
terület

4198
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Ssz. Önkormányzat Ingatlan/tulajdoni hányad Segítendő feladat/cél
Ingatlan-nyilvántartási 

megnevezés

Terület 

(m2)

68.
Pilisjászfalu Község 

Önkormányzata
Pilisjászfalu 019/12hrsz. 

1/1
víziközmű-szolgáltatás/ 
szennyvíztisztító telep

kivett építési terület 4000

69.
Sátoraljaújhely Város 

Önkormányzata

Sátoraljaújhely 
647/17 hrsz. 

1/1

helyi közfoglalkoztatás/
állattartó telep

kivett 3 gazdasági 
épület, udvar

5978

70.
Siófok Város 

Önkormányzata
Siófok 5991 hrsz. 

1/1

lakás- és 
helyiséggazdálkodás; /

önkormányzati bérlakás 
kialakítása

kivett lakóház, udvar 221

71.
Solymár Nagyközség 

Önkormányzata
Solymár 3539/1 hrsz. 

1/1
településüzemeltetés/út 
szabályozás (szélesítés) 

kivett út 95

72.
Solymár Nagyközség 

Önkormányzata
Solymár 1753 hrsz. 

1/1
településüzemeltetés/út, 

köztemető bővítése
kivett beépítetlen 

terület
813

73.
Somogyfajsz Község 

Önkormányzata
Somogyfajsz 135/2 hrsz. 

1/1

szociális feladatok ellátása/
közfoglalkoztatás keretében 

történő foglalkoztatás

kivett beépítetlen 
terület

1917

74.
Somogyfajsz Község 

Önkormányzata
Somogyfajsz 174/1 hrsz. 

1/1

szociális feladatok ellátása/
közfoglalkoztatás keretében 

történő foglalkoztatás

kivett beépítetlen 
terület

2967

75.
Somogyfajsz Község 

Önkormányzata
Somogyfajsz 196 hrsz. 

1/1

szociális feladatok ellátása/
közfoglalkoztatás keretében 

történő foglalkoztatás

kivett beépítetlen 
terület

2823

76.
Somogyfajsz Község 

Önkormányzata
Somogyfajsz 234 hrsz. 

1/1

szociális feladatok ellátása/
közfoglalkoztatás keretében 

történő foglalkoztatás

kivett beépítetlen 
terület

3089

77.
Somogyfajsz Község 

Önkormányzata
Somogyfajsz 236 hrsz. 

1/1

szociális feladatok ellátása/
közfoglalkoztatás keretében 

történő foglalkoztatás

kivett beépítetlen 
terület

2782

78.
Somogyfajsz Község 

Önkormányzata
Somogyfajsz 306 hrsz. 

1/1

szociális feladatok ellátása/
közfoglalkoztatás keretében 

történő foglalkoztatás

kivett beépítetlen 
terület

2667

79.
Szentpéterfa Község 

Önkormányzata
Szentpéterfa 043/14 hrsz. 

1/1

egészségügyi alapellátás, 
egészséges életmód 

segítése/ egészségcentrum

kivett 
határátkelőhely

3271

80.
Szigetszentmiklós 

Város 
Önkormányzata

Szigetszentmiklós 
8123/11 hrsz. 

1/1

szociális, gyermekjóléti 
szolgáltatások és 

ellátások, lakás- és 
helyiséggazdálkodás, 

nemzetiségi ügyek/ szociális 
bérlakások biztosítása

kivett lakóház, udvar 633

81.
Szigetszentmiklós 

Város 
Önkormányzata

Szigetszentmiklós 
8107/1 hrsz. 

1/1

szociális, gyermekjóléti 
szolgáltatások és 

ellátások, lakás- és 
helyiséggazdálkodás, 

nemzetiségi ügyek/ szociális 
bérlakások biztosítása

kivett lakóház, udvar 448

82.
Tahitótfalu Község 

Önkormányzata
Tahitótfalu 072/63 hrsz. 

1/1

vízkár elhárítás/ 
árvízvédelmi gát és 
műtárgyai építése

kivett beépítetlen 
terület

1393
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Ssz. Önkormányzat Ingatlan/tulajdoni hányad Segítendő feladat/cél
Ingatlan-nyilvántartási 

megnevezés

Terület 

(m2)

83.
Tata Város 

Önkormányzata
Tata 1992/4 hrsz. 

1/1

településüzemeltetés/
helyi közút és tartozékaik 
kialakítása, gépjárművek 

parkolása

kivett beépítetlen 
terület

3638

84.
Tatabánya Megyei 

Jogú Város 
Önkormányzata

Tatabánya 5764/15 hrsz. 
2250/7200

településfejlesztés, 
településrendezés/védelmi 

jellegű zöldterület létesítése

kivett beépítetlen 
terület

538

85.
Tatabánya Megyei 

Jogú Város 
Önkormányzata

Tatabánya 5764/16 hrsz. 
2250/7200

településfejlesztés, 
településrendezés/védelmi 

jellegű zöldterület létesítése

kivett beépítetlen 
terület

43

86.
Tatabánya Megyei 

Jogú Város 
Önkormányzata

Tatabánya 5704 hrsz. 
20/120

településfejlesztés, 
településrendezés, lakás-és 

helyiséggazdálkodás/ 
lakásépítési telkek 

kialakítása

kivett beépítetlen 
terület

117

87.
Tatabánya Megyei 

Jogú Város 
Önkormányzata

Tatabánya 5703 hrsz. 
20/120

településfejlesztés, 
településrendezés, lakás-és 

helyiséggazdálkodás/ 
lakásépítési telkek 

kialakítása

kivett beépítetlen 
terület

109

88.
Tatabánya Megyei 

Jogú Város 
Önkormányzata

Tatabánya 5695 hrsz. 
271/783

településfejlesztés, 
településrendezés, lakás-és 

helyiséggazdálkodás

kivett beépítetlen 
terület

718

89.
Tatabánya Megyei 

Jogú Város 
Önkormányzata

Tatabánya 5200/21 hrsz. 
2/6

településfejlesztés, 
településrendezés, lakás-és 

helyiséggazdálkodás

kivett beépítetlen 
terület

1319

90.
Tatabánya Megyei 

Jogú Város 
Önkormányzata

Tatabánya 5764/9 hrsz. 
60/2520

településfejlesztés, 
településrendezés/védelmi 

jellegű zöldterület létesítése

kivett beépítetlen 
terület

781

91.
Tatabánya Megyei 

Jogú Város 
Önkormányzata

Tatabánya 5764/10 hrsz. 
60/2520

településfejlesztés, 
településrendezés/védelmi 

jellegű zöldterület létesítése

kivett beépítetlen 
terület

857

92.
Tatabánya Megyei 

Jogú Város 
Önkormányzata

Tatabánya 5764/11 
60/2520

településfejlesztés, 
településrendezés/védelmi 

jellegű zöldterület létesítése

kivett beépítetlen 
terület

575

93.
Tatabánya Megyei 

Jogú Város 
Önkormányzata

Tatabánya 13013/36 
8/288

településfejlesztés, 
településrendezés, lakás-és 

helyiséggazdálkodás/ 
lakásépítési telkek 

kialakítása

kivett beépítetlen 
terület

271

94.
Veszprém Megyei 

Jogú Város 
Önkormányzata

Veszprém 6/2 hrsz. 
200/3715

településüzemeltetés, 
hulladékgazdálkodás/zárt 
hulladéktárolók kialakítása 
és közterület tisztántartását 

szolgáló egyéb eszközök 
tárolására

kivett irodaház, 
udvar

3715 
(200)
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Ssz. Önkormányzat Ingatlan/tulajdoni hányad Segítendő feladat/cél
Ingatlan-nyilvántartási 

megnevezés

Terület 

(m2)

95.
Zalaegerszeg 

Megyei Jogú Város 
Önkormányzata

Zalaegerszeg 1154 hrsz. 
1/1

településfejlesztés, 
településrendezés, 

egészségügyi alapellátás, 
az egészséges életmód 

segítését célzó 
szolgáltatások, lakás- és 

helyiséggazdálkodás, helyi 
adó- és gazdaságszervezés, 

a település 
közbiztonságának 

biztosítása/ önkormányzati 
bérlakás, szolgálati lakás, 

egészségügyi központ, mini 
inkubátorház

kivett lakóház, udvar, 
gazdasági épület

387

2. melléklet az 1471/2014. (VIII. 27.) korm. határozathoz

Önkormányzati tulajdonba adásra kerülő, a GYEMSZI tulajdonosi joggyakorlása alatt álló ingatlanok 
jegyzéke

Ssz. Önkormányzat Ingatlan/tulajdoni hányad Segítendő feladat/cél
Ingatlan-nyilvántartási 

megnevezés

Terület 

(m2)

1.
Bonyhád Város 

Önkormányzata
Bonyhád1301/5 hrsz. 

1/1
egészségügyi alapellátás / 

háziorvosi tevékenység

kivett orvosi rendelő 
gazdasági épület és 

udvar
979

2.
Budapest Főváros 
IV. kerület Újpest 
Önkormányzata

Budapest IV. 
70746/4 hrsz. 

1/1

egészséges életmód segítése/ 
felnőtt- és gyermek háziorvosi 

ellátás, gyermek háziorvosi ellátást 
kiegészítendő védőnői ellátás

kivett gyógyszertár 639

3.
Budapest Főváros 
IV. kerület Újpest 
Önkormányzata

Budapest IV. 
71422/169 hrsz. 

1/1

egészséges életmód segítése/ 
felnőtt- és gyermek háziorvosi 

ellátás, gyermek háziorvosi ellátást 
kiegészítendő védőnői ellátás

kivett orvosi rendelő 1600

4.
Budapest Főváros 
IV. kerület Újpest 
Önkormányzata

Budapest IV. 
75214/7 hrsz. 

977/2111

egészséges életmód segítése/ 
felnőtt- és gyermek háziorvosi 

ellátás, gyermek háziorvosi ellátást 
kiegészítendő védőnői ellátás

kivett lakóház, 
udvar, orvosi 

rendelő

976 
(2109)

5.
Encs Város 

Önkormányzata
Encs 255 hrsz. 

1/1
sport, ifjúsági ügyek/ helyi 
közösségi tér biztosítása

kivett egészségház 1086

6.
Karcag Város 

Önkormányzata 
Karcag 3972 hrsz. 

1/1
egészségügyi alapellátás /

háziorvosi intézmény
kivett orvosi rendelő 2601

7.
Karcag Város 

Önkormányzata
Karcag 7303 hrsz. 

1/1
egészségügyi alapellátás/háziorvosi 

intézmény
kivett orvosi rendelő 1506

8.
Karcag Város 

Önkormányzata
Berekfürdő 1068 hrsz. 

1/1

egészséges életmód segítését célzó 
szolgáltatás/a Kátai Gábor Kórház 

vagyonkezelésében lévő üdülő

kivett üdülőépület, 
udvar

2120
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Ssz. Önkormányzat Ingatlan/tulajdoni hányad Segítendő feladat/cél
Ingatlan-nyilvántartási 

megnevezés

Terület 

(m2)

9.
Mezőtúr Város 

Önkormányzata
Mezőtúr 178/1 hrsz. 

1/1

egészségügyi alapellátás/ gyermek, 
illetve felnőtt háziorvosi rendelő, 
iskolaorvosi és védőnői szolgálat 

elhelyezése, mentőállomás 
kialakítása

kivett egészségügyi 
intézmény

2788

3. melléklet az 1471/2014. (VIII. 27.) korm. határozathoz

Elemi csapások, természeti és ipari katasztrófák, háborús konfliktusok, valamint békeidőszakban, 
személyek eltűnése esetén végzett mentési feladatok elősegítése érdekében az Életjel Mentőkutyás 
Kutatóegység tulajdonába kerülő ingóságok jegyzéke

Az ingóságok készletazonosítója (darabszám)
Élelmezéstechnikai szakanyagok:
00798342000005 (1); 00798343000000 (1); 00798343000000 (1)
Üzemanyagtechnikai szakanyagok:
00451773171005 (1); 00798158661005 (1); 00798158661005 (1)
Humán-térképészeti szakanyagok:
00453331337010 (1); 00453331337010 (1); 00453331337010 (1)

4. melléklet az 1471/2014. (VIII. 27.) korm. határozathoz

A közbiztonság és a közrend megteremtésével és fenntartásával kapcsolatos feladatok ellátásának 
elősegítése érdekében az Országos Polgárőr Szövetség tulajdonába kerülő ingóságok jegyzéke

Az ingóságok azonosítója: típus/forgalmi rendszám
Skoda Octavia / JNB-139; Opel Vectra / KRE-875; Seat Cordoba / KTB-924; Skoda Octavia / LEH-615; Opel Astra 
F Caravan / HGR-729; VW Polo / MPP-637; VW Polo /IWB-251; VW Polo / MPP-553; Skoda Fabia / MPP-554; Skoda 
Octavia / LEH-684; Toyota Corolla / ABW-726; VW Passat / HNK-505; Opel Astra G / IDY-425; Skoda Octavia / JNB-059; 
Skoda Octavia / JNB-061; Skoda Octavia / JNB-062; Skoda Octavia / JNB-063; Skoda Octavia / JNB-176; Opel Astra 
G / HMC-668; Skoda Octavia / LEH-691; Opel Astra G / HUJ-518; Opel Astra G / IDZ-644; Opel Astra G / JEW-296; 
Skoda Octavia / JNB-081; Skoda Octavia / JNB-082; Skoda Octavia / JNB-083; Skoda Octavia / LEH-690; Opel Corsa / 
MPH-120; Opel Astra / HXZ-039; Opel Astra G / IDZ-641

5. melléklet az 1471/2014. (VIII. 27.) korm. határozathoz

Hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná 
válás megelőzésének biztosítása, a hajléktalan-ellátás elősegítése érdekében a Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat tulajdonába kerülő ingóságok jegyzéke

Az ingóságok készletazonosítója (darabszám/pár)
Ruházati szakanyagok:
00858351114202 (10000); 00841113128801 (9233); 00853911122104 (50000); 00841113128801 (767)



12788 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2014. évi 116. szám 

6. melléklet az 1471/2014. (VIII. 27.) korm. határozathoz

Kulturális szolgáltatás, közművelődési tevékenység támogatása, kulturális örökség védelme 
elősegítése érdekében a Sziklakórház Kulturális Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 
tulajdonába kerülő ingóságok jegyzéke

Az ingóságok készletazonosítója (darabszám/pár)
Ruházati szakanyagok:
22-858151-1615-04 (8 db); 22-858161-1615-09 (8 db); 22-882219-1211-07 (15 pár); 22-878621-1401-03 (8 db); 
22-856231-3149-00 (5 db); 22-856231-3141-08 (15 db); 22-856231-3145-04 (5 db); 22-882219-1611-06 (5 pár); 
22-878853-1211-09 (15 db); 22-856231-3148-01 (5 db); 22-856231-3147-02 (6 db); 22-798233-2000-05 (5 db); 
22-845611-1111-01 (5 db); 22-856231-3144-05 (2 db); 22-856231-3144-05 (1 db); 22-841214-3612-00 (10 db); 
22-856231-3146-03 (5 db); 22-882219-3223-06 (5 pár); 22-856231-3143-06 (3 db); 22-858231-1217-08 (3 db)

A Kormány 1472/2014. (VIII. 27.) Korm. határozata
a Takata Safety Systems Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság magyarországi nagybefektetőkkel való 
stratégiai együttműködési megállapodás megkötéséről

A Kormány felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy az általa vezetett minisztérium parlamenti államtitkára 
útján gondoskodjon a Magyarország Kormánya és a Takata Safety Systems Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság 
(székhelye: 3526 Miskolc, Arany János tér 1. D. ép. 2. em., cégjegyzékszám: 05-09-027003) között kötendő stratégiai 
együttműködési megállapodás Kormány nevében történő aláírásáról.

Felelős: külgazdasági és külügyminiszter
határidő: azonnal

  orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1473/2014. (VIII. 27.) Korm. határozata
a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2. prioritás keretében megvalósuló egészségügyi 
nagyprojektekhez kapcsolódó intézkedésekről

A Kormány
 1. felhívja az  emberi erőforrások miniszterét, hogy gondoskodjon a  következő projektek nagyprojekt támogatási 

kérelmének átdolgozásáról és az Európai Bizottsághoz történő ismételt benyújtásáról:
a) Szegedi Tudományegyetem TIOP-2.2.7-07-2F/2-2009-0008,
b) Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet TIOP-2.2.7-07-2F/2-2009-0009,
c) Pécsi Tudományegyetem TIOP-2.2.7-07-2F/2-2010-0001,
d) Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház TIOP-2.2.7-07-2F/2-2009-0001;

határidő: 2014. október 31.
Felelős: emberi erőforrások minisztere

 2. az  1.  melléklet szerint jóváhagyja a  Pécsi Tudományegyetem TIOP-2.2.7-07/2F/2-2010-0001 azonosítószámú 
projektjének költségvetési módosítását és a  közkiadásának legfeljebb 163  703  844 forinttal történő növelését 
a XIX. Uniós fejlesztések fejezet terhére;

határidő: azonnal
Felelős: emberi erőforrások minisztere
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 3. felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy az  emberi erőforrások minisztere bevonásával vizsgálja meg 
a nagyprojekt értékhatár eléréséhez szükséges források mértékét.

határidő: azonnal
Felelős: nemzetgazdasági miniszter 

emberi erőforrások minisztere

  orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök



12790 
M

A
G

Y
A

R
 K

Ö
Z

L
Ö

N
Y

 • 2014. évi 116. szám
 

1. melléklet az 1473/2014. (VIII. 27.) korm. határozathoz

Projekt-azonosító 

száma

Kedvezményezett 

neve

Projekt 

megnevezése

A projekt elszámolható és nem elszámolható költségei A projekt támogatási szerződés módosításával elfogadásra kerülő elszámolható és nem elszámolható költségei 

támogatás összege 

(Ft)

önerő összege 

(Ft)

XIX. Uniós 

fejlesztések 

fejezeti forrásból 

finanszírozott 

nem elszámolható 

költségek összege

Pályázó saját 

forrásából 

finanszírozott, 

nem 

elszámolható 

költségek 

összege

támogatás összege 

(Ft)

önerő összege 

(Ft)

XIX. Uniós 

fejlesztések 

fejezeti forrásból 

finanszírozott 

nem elszámolható 

költségek összege

Jelen kormány-

határozattal  

a XIX. Uniós 

fejlesztések 

fejezeti forrásból 

finanszírozott 

nem elszámolható 

költségek összege

Pályázó saját 

forrásából 

finanszírozott, 

nem elszámolható 

költségek összege

TIOP-2.2.7-07/2F/ 

2-2010-0001

Pécsi 

Tudomány-

egyetem

Janus 

Pannonius 

Program –  

Korszerű 

egészségügy 

a történelmi 

régióban

11 260 443 213 1 251 160 357 515 948 827 0 11 260 443 213 1 251 160 357 515 948 827 163 703 844 541 883 985
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A Kormány 1474/2014. (VIII. 27.) Korm. határozata
a központi költségvetés címrendjének a Magyarország minisztériumainak felsorolásáról szóló törvénnyel 
összefüggő módosításáról szóló 1400/2014. (VII. 18.) Korm. határozatban foglaltak végrehajtásához 
kapcsolódó fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításokról

A Kormány a központi költségvetés címrendjének a Magyarország minisztériumainak felsorolásáról szóló törvénnyel összefüggő 
módosításáról szóló 1400/2014. (VII. 18.) Korm. határozatban foglaltak végrehajtására
 1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva − a kutatás-

fejlesztéssel és technológiai innovációval, a  külgazdasággal, a  fogyasztóvédelemmel és a  turizmussal kapcsolatos 
feladatok, illetve az  uniós jogszabályok szerinti kibocsátási jogosultságok értékesítésével, az  értékesítési 
bevételek felhasználásával, valamint a  felhasználás végrehajtásának szervezésével összefüggő feladatok ellátása 
érdekében − elrendeli
a) 11 988 ezer forint tartós átcsoportosítását a  Magyarország 2014.  évi központi költségvetéséről szóló 

2013.  évi CCXXX.  törvény (a  továbbiakban: Kvtv.) 1.  melléklet XV. Nemzetgazdasági Minisztérium  fejezet, 
1.  Nemzetgazdasági Minisztérium igazgatása  cím terhére, a  Kvtv. 1.  melléklet XI. Miniszterelnökség  fejezet, 
1. Miniszterelnökség cím javára az 1. melléklet szerint,

b) 80 786 ezer forint tartós átcsoportosítását a  Kvtv. 1.  melléklet XV. Nemzetgazdasági Minisztérium  fejezet, 
1. Nemzetgazdasági Minisztérium igazgatása  cím terhére, a  Kvtv. 1.  melléklet XVIII. Külgazdasági és 
Külügyminisztérium  fejezet, 1. Külgazdasági és Külügyminisztérium igazgatása  cím javára a  2.  melléklet 
szerint,

c) 13 449 ezer forint tartós átcsoportosítását a  Kvtv. 1.  melléklet XV. Nemzetgazdasági Minisztérium  fejezet, 
1.  Nemzetgazdasági Minisztérium igazgatása  cím terhére, a  Kvtv. 1.  melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium fejezet, 1. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium igazgatása cím javára a 3. melléklet szerint,

d) a 4. melléklet szerint
da) 14 648 ezer forint tartós átcsoportosítását a  Kvtv. 1.  melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési 

Minisztérium fejezet, 1. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium igazgatása cím terhére, a Kvtv. 1. melléklet 
XV. Nemzetgazdasági Minisztérium fejezet, 1. Nemzetgazdasági Minisztérium igazgatása cím javára,

db) 119 051 ezer forint tartós átcsoportosítását a  Kvtv. 1.  melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium  fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok  cím, 33. Hazai fejlesztési programok 
alcím, 2. Hungaroring Sport Zrt. támogatása jogcímcsoport terhére, a  Kvtv. 1.  melléklet 
XV.  Nemzetgazdasági Minisztérium  fejezet, 25. Fejezeti kezelésű előirányzatok  cím, 53. Turisztikai 
célelőirányzat alcím javára,

e) 113 687 ezer forint egyszeri átcsoportosítását a Kvtv. 1. melléklet XV. Nemzetgazdasági Minisztérium fejezet, 
25. Fejezeti kezelésű előirányzatok  cím, 30. Egyéb  fejezeti kezelésű előirányzatok alcím, 2. Nemzetközi 
tagdíjak, nemzetközi kapcsolattal összefüggő feladatok jogcímcsoport terhére, a  Kvtv. 1.  melléklet 
XI.  Miniszterelnökség  fejezet, 15. Fejezeti kezelésű előirányzatok  cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 
31. Nemzetközi tagdíjak jogcímcsoport javára az 5. melléklet szerint,

f ) a 6. melléklet szerint
fa) 64 ezer forint egyszeri átcsoportosítását a  Kvtv. 1.  melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési 

Minisztérium fejezet, 1. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium igazgatása cím terhére, a Kvtv. 1. melléklet 
XV. Nemzetgazdasági Minisztérium fejezet, 1. Nemzetgazdasági Minisztérium igazgatása cím javára,

fb) 427 535 ezer forint egyszeri átcsoportosítását a  Kvtv. 1.  melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium  fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok  cím, 33. Hazai fejlesztési programok 
alcím, 2. Hungaroring Sport Zrt. támogatása jogcímcsoport terhére, a  Kvtv. 1.  melléklet 
XV.  Nemzetgazdasági Minisztérium  fejezet, 25. Fejezeti kezelésű előirányzatok  cím, 53. Turisztikai 
célelőirányzat alcím javára,

g) a  2013.  évi kötelezettségvállalással terhelt, a  XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium  fejezetnél keletkezett 
73 765 ezer forint összegű költségvetési maradványnak átcsoportosítását a 7. melléklet szerint;
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter 

nemzetgazdasági miniszter 
nemzeti fejlesztési miniszter 
külgazdasági és külügyminiszter

határidő: azonnal
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 2. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon
a) a XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 33. Hazai fejlesztési 

programok alcím, 2. Hungaroring Sport Zrt. támogatása jogcímcsoporton keletkezett 1 000 000 ezer forint 
összegű egyéb működési célú támogatások bevételeinek és 15 342 ezer forint összegű kamatbevételnek,

b) a XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 33. Hazai fejlesztési 
programok alcím, 2. Hungaroring Sport Zrt. támogatása jogcímcsoportra beérkező, a  követelések 
behajtásából eredő bevételnek

a Nemzetgazdasági Minisztérium részére történő utalásáról.
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
határidő: az a) pont vonatkozásában: a határozat közzétételétől számított 10 napon belül 

a b) pont vonatkozásában: negyedévente

  orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1474/2014. (VIII. 27.) korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség
XV. Nemzetgazdasági Minisztérium

Ezer forintban
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

294502 1 Miniszterelnökség
K1 Személyi juttatások 8 243 16 124
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 806 3 906
K3 Dologi kiadások 939 561

XV. Nemzetgazdasági Minisztérium
006343 1 Nemzetgazdasági Minisztérium igazgatása

K1 Személyi juttatások -8 243 -16 124
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -2 806 -3 906
K3 Dologi kiadások -939 -561

Ezer forintban
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

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 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

XI. Miniszterelnökség
294502 1 Miniszterelnökség 11 988 20 591

XV. Nemzetgazdasági Minisztérium
006343 1 Nemzetgazdasági Minisztérium igazgatása -11 988 -20 591

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra 5 fő

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év
Fejezetet irányító szerv időarányos 11 988 5 994        5 994          
Állami Számvevőszék teljesítményarányos   
Magyar Államkincstár egyéb: azonnal  
Nemzetgazdasági Minisztérium
 Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

Az előirányzatmódosítás érvényessége: b.) a következő év költségvetésébe beépülő

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

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

Az előirányzatmódosítás érvényessége: b.) a következő év költségvetésébe beépülő

1 példány

Az előirányzatmódosítás érvényessége: b.) a következő év költségvetésébe beépülő

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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XV. Nemzetgazdasági Minisztérium
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium 

Ezer forintban
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
XV. Nemzetgazdasági Minisztérium

006343 1 Nemzetgazdasági Minisztérium igazgatása
K1 Személyi juttatások -58 926 -115 903
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -20 037 -28 051
K3 Dologi kiadások -1 823 -1 616

XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium 
004107 1 Külgazdasági és Külügyminisztérium igazgatása

K1 Személyi juttatások 58 926 115 903
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 20 037 28 051
K3 Dologi kiadások 1 823 1 616

Ezer forintban
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

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 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

XV. Nemzetgazdasági Minisztérium
006343 1 Nemzetgazdasági Minisztérium igazgatása -80 786 -145 570

XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium 
004107 1 Külgazdasági és Külügyminisztérium igazgatása 80 786 145 570

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra 33 fő

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 80 786 80 786
Nemzetgazdasági Minisztérium
 Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

Az előirányzatmódosítás érvényessége: b.) a következő év költségvetésébe beépülő

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

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

Az előirányzatmódosítás érvényessége: b.) a következő év költségvetésébe beépülő

1 példány

Az előirányzatmódosítás érvényessége: b.) a következő év költségvetésébe beépülő

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

2. melléklet az 1474/2014. (VIII. 27.) korm. határozathoz
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XV. Nemzetgazdasági Minisztérium
XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Ezer forintban
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
XV. Nemzetgazdasági Minisztérium

006343 1 Nemzetgazdasági Minisztérium igazgatása
K1 Személyi juttatások -9 370 -18 144

K2 -2 515 -4 877
K3 Dologi kiadások -1 564 -572

XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
280645 1 Nemzeti Fejlesztési Minisztérium igazgatása

K1 Személyi juttatások 9 370 18 144

K2 2 515 4 877
K3 Dologi kiadások 1 564 572

Ezer forintban
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

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 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

XV. Nemzetgazdasági Minisztérium
006343 1 Nemzetgazdasági Minisztérium igazgatása -13 449 -23 593

XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
280645 1 Nemzeti Fejlesztési Minisztérium igazgatása 13 449 23 593

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra 5 fő

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év
Fejezetet irányító szerv időarányos 13 449 6 725              6 724              
Állami Számvevőszék teljesítményarányos   
Magyar Államkincstár egyéb: azonnal  
Nemzetgazdasági Minisztérium
 Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

Munkaadókat terhelő járulékok
és szociális hozzájárulási adó

Az előirányzatmódosítás érvényessége: b.) a következő év költségvetésébe beépülő

1 példány

Az előirányzatmódosítás érvényessége: b.) a következő év költségvetésébe beépülő

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

Munkaadókat terhelő járulékok
és szociális hozzájárulási adó

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

Az előirányzatmódosítás érvényessége: b.) a következő év költségvetésébe beépülő

1 példány

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2014.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat száma

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

3. melléklet az 1474/2014. (VIII. 27.) korm. határozathoz



12796 
M

A
G

Y
A

R
 K

Ö
Z

L
Ö

N
Y

 • 2014. évi 116. szám
 

XV. Nemzetgazdasági Minisztérium
XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Ezer forintban
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
XV. Nemzetgazdasági Minisztérium

006343 1 Nemzetgazdasági Minisztérium igazgatása
K1 Személyi juttatások 10 165 19 809

K2 2 809 5 435
K3 Dologi kiadások 1 674 2 533

25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
347784 53 Turisztikai célelőirányzat 

K3 Dologi kiadások 19 051
K5 Egyéb működési célú kiadások 100 000 2 676 160
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 1 800

XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
280645 1 Nemzeti Fejlesztési Minisztérium igazgatása

K1 Személyi juttatások -10 165 -19 809

K2 -2 809 -5 435
K3 Dologi kiadások -1 674 -2 533

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
33 Hazai fejlesztési programok

030164 2 Hungaroring Sport Zrt. támogatása
K3 Dologi kiadások -19 051
K5 Egyéb működési célú kiadások -100 000 -2 676 160
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -1 800

Ezer forintban
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

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 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

XV. Nemzetgazdasági Minisztérium
006343 1 Nemzetgazdasági Minisztérium igazgatása 14 648 27 777

25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
347784 53 Turisztikai célelőirányzat 119 051 2 677 960

XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
280645 1 Nemzeti Fejlesztési Minisztérium igazgatása -14 648 -27 777

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
33 Hazai fejlesztési programok

030164 2 Hungaroring Sport Zrt. támogatása -119 051 -2 677 960

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra 7 fő

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év
Fejezetet irányító szerv időarányos 14 648 7 324 7 324
Állami Számvevőszék teljesítményarányos   
Magyar Államkincstár egyéb: azonnal 119 051 119 051
Nemzetgazdasági Minisztérium
 Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

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

Államház-
tartási egyedi 

azonosító
A módosítást elrendelő 

jogszabály/ határozat száma

Az előirányzatmódosítás érvényessége: b.) a következő év költségvetésébe beépülő

Munkaadókat terhelő járulékok
és szociális hozzájárulási adó

Munkaadókat terhelő járulékok
és szociális hozzájárulási adó

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat száma

Az előirányzatmódosítás érvényessége: b.) a következő év költségvetésébe beépülő

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat száma

Az előirányzatmódosítás érvényessége: b.) a következő év költségvetésébe beépülő

2 példány

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

4. melléklet az 1474/2014. (VIII. 27.) korm. határozathoz
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XI. Miniszterelnökség
XV. Nemzetgazdasági Minisztérium

Ezer forintban
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

15 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok

347717 31 Nemzetközi tagdíjak
K5 Egyéb működési célú kiadások 113 687

XV. Nemzetgazdasági Minisztérium
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok

30 Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
244190 2 Nemzetközi tagdíjak, nemzetközi kapcsolattal összefüggő feladatok 

K5 Egyéb működési célú kiadások -113 687

Ezer forintban
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

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 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
XI. Miniszterelnökség

15 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok

347717 31 Nemzetközi tagdíjak 113 687
XV. Nemzetgazdasági Minisztérium

25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
30 Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

244190 2 Nemzetközi tagdíjak, nemzetközi kapcsolattal összefüggő feladatok -113 687

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 113 687 113 687
Nemzetgazdasági Minisztérium
 Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

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

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

5. melléklet az 1474/2014. (VIII. 27.) korm. határozathoz
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6. melléklet az 1474/2014. (VIII. 27.) korm. határozathoz

XV. Nemzetgazdasági Minisztérium
XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Ezer forintban
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
XV. Nemzetgazdasági Minisztérium

006343 1 Nemzetgazdasági Minisztérium igazgatása
K1 Személyi juttatások 64

25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
347784 53 Turisztikai célelőirányzat 

K5 Egyéb működési célú kiadások 412 535
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 15 000

XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
280645 1 Nemzeti Fejlesztési Minisztérium igazgatása

K1 Személyi juttatások -64
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

33 Hazai fejlesztési programok
030164 2 Hungaroring Sport Zrt. támogatása

K5 Egyéb működési célú kiadások -412 535
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -15 000

Ezer forintban
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

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 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

XV. Nemzetgazdasági Minisztérium
006343 1 Nemzetgazdasági Minisztérium igazgatása 64

25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
347784 53 Turisztikai célelőirányzat 427 535

XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
280645 1 Nemzeti Fejlesztési Minisztérium igazgatása -64

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
33 Hazai fejlesztési programok

030164 2 Hungaroring Sport Zrt. támogatása -427 535

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 64 32 32
Állami Számvevőszék teljesítményarányos   
Magyar Államkincstár egyéb: azonnal 427 535 427 535
Nemzetgazdasági Minisztérium
 Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

2 példány

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

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat száma

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

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat száma

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

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

Államház-
tartási egyedi 

azonosító
A módosítást elrendelő 

jogszabály/ határozat száma

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



M
A

G
Y

A
R

 K
Ö

Z
L

Ö
N

Y
 • 2014. évi 116. szám

 
12799

7. melléklet az 1474/2014. (VIII. 27.) korm. határozathoz

Ezer forintban

 Fejezet-
szám Cím- szám  Alcím- 

szám
 Jogcím-

csop.-szám
 Jogcím-

szám

Kiemelt 
előirányzat-

szám
 Fejezet-név Cím-név Alcím-név Jogcím-

csoport-név  Jogcím-név    Kiemelt előirányzat neve  Átcsoportosítás (+/-)

XV. Nemzetgazdasági Minisztérium
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok

53 Turisztikai célelőirányzat 
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 73 765

XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

33 Hazai fejlesztési programok
2 Hungaroring Sport Zrt. támogatása

K5 Egyéb működési célú kiadások -73 765

A 2013. évi költségvetési maradványok átcsoportosítása
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A Kormány 1475/2014. (VIII. 27.) Korm. határozata
a Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság finanszírozásának biztosítása érdekében 
Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezeten belüli átcsoportosításról

A Kormány az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33.  § (1)  bekezdésében biztosított jogkörében 
eljárva, a  Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság finanszírozásának biztosítása érdekében  
10 000,0 millió forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a  Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről 
szóló 2013. évi CCXXX. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek 
és kiadások fejezet, 2. Az  állami vagyonnal kapcsolatos kiadások cím, 1. Felhalmozási jellegű kiadások alcím,  
4. Állami tulajdoni részesedések növekedését eredményező kiadások jogcímcsoport, 2. Az  MFB Zrt. tulajdonosi 
joggyakorlásával kapcsolatos kifizetések jogcím 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, 4. Állami tulajdoni részesedések növekedését eredményező kiadások jogcímcsoport, 1. Az  MNV Zrt. 
tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kifizetések jogcím javára az 1. melléklet szerint.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
határidő: azonnal

  orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1475/2014. (VIII. 27.) korm. határozathoz

XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások

 ADATLAP  A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a  Kormány   hatáskörében

Költségvetési év: 2014.
Millió forintban, egy tizedessel ! 

Államház-
tartási Fejezet Cím Alcím Jogcím Jogcím

Előir. 
csoport

Kiemelt 
előir. Fejezet Cím Alcím Jogcím Jogcím

Előir. 
csop.

K I A D Á S O K A módosítás jogcíme
Módosítás

A módosítás 
következő A módosítást elrendelő

egyedi 
azonosító

szám szám szám csoportszám szám szám szám név név név csoportnév név név

 Kiemelt előirányzat neve

( + / - ) évre áthúzódó 
hatása

jogszabály/ határozat száma

XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
2 Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások

1 Felhalmozási jellegű kiadások 
4 Állami tulajdoni részesedések növekedését eredményező kiadások

2 Az MFB Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kifizetések
296346 K6 Beruházások -10 000,0

1 Felhalmozási jellegű kiadások 
4 Állami tulajdoni részesedések növekedését eredményező kiadások

1 Az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kifizetések 
296335 K6 Beruházások 10 000,0

      Az előirányzatmódosítás érvényessége:           a költségvetési évben egyszeri jellegű        

 Az adatlap 5 példányban töltendő ki Az előirányzatok felhasználása/zárolása (módosítás +/-)   Összesen: I. né. II. né. III. né. IV.né.
   Fejezet    1 példány   időarányos
   Állami Számvevőszék 1 példány   teljesítményarányos 
   Magyar Államkincstár 1 példány   egyéb AZONNAL 10 000,0 10 000,0
  Nemzetgazdasági Minisztérium 2 példány

x/ Az összetartozó előirányzat változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.
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A Kormány 1476/2014. (VIII. 27.) Korm. határozata
a Szegedi Tudományegyetem szervezeti keretein belül létrejövő Francia Egyetem fokozatos kialakításával 
összefüggő egyes kérdésekről

A Kormány
 1. egyetért azzal, hogy a Szegedi Tudományegyetemnek a Szegedi Tudományegyetem szervezeti keretein belül létrejövő 

Francia Egyetem fokozatos kialakításához szükséges támogatásról szóló 1680/2012. (XII. 28.) Korm. határozat szerinti 
támogatás a 2014–2018. közötti időszakban évente 40 millió forint összegben kerüljön biztosításra,

 2. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a támogatás forrását biztosító előirányzat rendelkezésre állása 
mellett gondoskodjon a  2014. évre vonatkozó, 20 millió forint többlettámogatás biztosításáról szóló támogatási 
szerződés megkötéséről,

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
határidő: 2014. szeptember 15.

 3. felhívja
a) a nemzetgazdasági minisztert, hogy – az 1. pontban meghatározottakkal összhangban a 2014. évi támogatás 

forrásának megteremtése érdekében tegye meg a szükséges intézkedéseket,
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
határidő: 2014. szeptember 15.

b) az emberi erőforrások miniszterét és a nemzetgazdasági minisztert, hogy a 2015–2018. évi központi költségvetés 
tervezése során gondoskodjanak a Francia Egyetem fokozatos kialakításának megvalósításához szükséges forrásnak 
az emberi erőforrások minisztere által vezetett minisztérium költségvetési fejezetében történő biztosításáról.
Felelős: emberi erőforrások minisztere
 nemzetgazdasági miniszter
határidő: a 2015–2018. évekre vonatkozó központi költségvetés tervezésekor

  orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1477/2014. (VIII. 27.) Korm. határozata
a 2003. évi uniós csatlakozási szerződésben rögzített egyes derogációkkal összefüggő kötelezettségek 
teljesítésére irányuló projektek Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretében történő 
megvalósításának feltételeiről

A Kormány
 1.  egyetért azzal, hogy az  1.  mellékletben felsorolt projektek ott meghatározott támogatási igénye a  Környezeti és 

Energiahatékonysági Operatív Program (a  továbbiakban: KEHOP) 2., „Települési vízellátás, szennyvízelvezetés és 
tisztítás, szennyvízkezelés fejlesztése” című prioritási tengelye keretében kerüljenek finanszírozásra a KEHOP Európai 
Bizottság által történő elfogadását követően,

 2.  felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon az  1.  mellékletben felsorolt támogatást igénylők 
tájékoztatásáról,

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
határidő: azonnal

 3.  felhívja
a) a  nemzetgazdasági minisztert, hogy a  2014–2020 közötti programozási időszakban Magyarország számára 

elérhető uniós források felhasználása keretrendszerének tervezése és kialakítása, valamint
b) a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a 2014–2020 közötti programozási időszakban a KEHOP tervezése
során vegyék figyelembe az 1. mellékletben szereplő projekteket a 2. mellékletben szereplő forrásigénnyel.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 nemzeti fejlesztési miniszter
határidő: folyamatos

  orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1477/2014. (VIII. 27.) korm. határozathoz
1. melléklet az …/2014. (…) Korm. határozathoz 

1. Ivóvízminőség-javítással összefüggő projektek 

 A B C D E F G 

1. Projekt 
azonosítószáma Projekt megnevezése Támogatást igénylő neve 

A projekt 
tervezett 

elszámolható 
összköltsége 
(nettó, Ft) 

Támogatási 
intenzitás 

(%) 

A projekt 
irányító 

hatóság által 
javasolt 

támogatási 
összege 

(nettó, Ft) 

Teljes költség 
alapon javasolt 

támogatási 
összeg 

(nettó, Ft) 

2. KEOP-1.3.0/09-11-
2013-0032 

A Baranya megyei Sellye Térségének 
Ivóvízminőség-javító Programja 

Sellyei Kistérségi 
Ivóvízminőség-javító 

Önkormányzati Társulás 
1 870 197 220 89,242868 1 669 017 636 1 669 017 636 

3. KEOP-1.3.0/09-11-
2013-0063 

Ivóvízminőség-javító beruházás 
Csokonyavisonta és Rinyaújlak 

településeken 

Csokonyavisonta és 
Rinyaújlak Községek 
Ivóvízminőség-javító 

Társulása 

258 751 920 90,000000 232 876 728 233 689 592 

4. KEOP-1.3.0/09-11-
2013-0066 

Ivóvízminőség-javító beruházás Darány 
és Istvándi községekben 

Darány-Istvándi 
Ivóvízminőség-javító 

Önkormányzati Társulás 
257 217 542 86,391905 222 215 135 222 215 135 

5. KEOP-1.3.0/09-11-
2013-0067 

Mindszent vízellátó rendszerének önálló 
fejlesztése 

Mindszent Város 
Önkormányzata 438 169 000 89,945541 394 113 478 394 113 478 

6. KEOP-1.3.0/09-11-
2013-0081 

Csáfordjánosfa Térségi Vízellátó 
Rendszer Ivóvízminőség-javítási Program 

Csáfordjánosfa Térségi 
Vízellátó Rendszer 

Ivóvízminőség-javítási 
Program Önkormányzati 

Társulás 

47 527 948 90,000000 42 775 153 42 775 153 

7. KEOP-1.3.0/09-11-
2013-0082 

Lakócsa és Környéke Ivóvízminőség-
javítási program  

Lakócsa és Környéke 
Ivóvízminőség-javító Társulás 447 195 000 78,567552 351 350 164 351 350 164 

8. KEOP-1.3.0/09-11-
2013-0115 Tarany Ivóvízminőség-javító Program  Tarany Község 

Önkormányzata 171 658 317 90,000000 154 492 485 154 492 485 

9. KEOP-1.3.0/09-11-
2013-0121 

Ivóvízminőség javító beruházás 
Monostorpályi területén 

Monostorpályi Község 
Önkormányzata 171 122 000 90,000000 154 009 800 154 009 800 

10. KEOP-1.3.0/09-11-
2013-0128 

Kisharsány-Sáripuszta településrész 
ivóvízhálózatának fejlesztése 

Nagytótfalu és Kisharsány 
Víziközmű Önkormányzati 

Társulás 
100 171 122 90,000000 90 154 010 90 154 010 
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11. KEOP-1.3.0/09-11-
2013-0129 

Csemő község ivóvízminőség-javítási és 
vízellátás fejlesztési programja 

Csemő Község 
Önkormányzata 617 526 000 81,834461 505 349 074 505 349 074 

12. KEOP-1.3.0/09-11-
2013-0132 

Nagybánhegyes település ivóvízminőség-
javítása 

Nagybánhegyes Község 
Önkormányzata 83 837 010 90,000000 75 453 309 75 453 309 

13. KEOP-1.3.0/09-11-
2013-0133 

Ivóvízminőség-javítás és 
hálózatrekonstrukció Ráckevén 

Ráckeve Város 
Önkormányzata 885 580 000 90,000000 797 022 000 825 963 534 

14. KEOP-1.3.0/09-11-
2013-0134 Farmos Község Ivóvízminőség-javítása Farmos Község 

Önkormányzata 240 200 000 90,000000 216 180 000 216 180 000 

15. KEOP-1.3.0/09-11-
2013-0135 

Vízminőség-javítás Egyházasrádóc, 
Nemesrempehollós, Rádóckölked, 

Nagykölked és Harasztifalu Községekben 

Egyházasrádóc, 
Nemesrempehollós, 

Rádóckölked, Nagykölked és 
Harasztifalu Települések 

Ivóvízminőség Javító 
Beruházási Önkormányzati 

Társulása 

69 324 310 90,000000 62 391 879 62 391 879 

16. KEOP-1.3.0/09-11-
2013-0136 

Berettyóújfalu ivóvízhálózatának 
fejlesztése 

Berettyóújfalu Város 
Önkormányzata 755 662 500 84,601795 639 304 039 639 304 039 

17. KEOP-1.3.0/09-11-
2013-0137 Ivóvízminőség-javítás Hajdúbagoson Hajdúbagos Község 

Önkormányzata 173 252 100 90,000000 155 926 890 155 926 890 

18. KEOP-1.3.0/09-11-
2013-0138 

Demecser és Térsége Ivóvízminőség-
javító projekt 

Demecser és Térsége 
Ivóvízminőség-javító Társulás 203 864 640 90,000000 183 478 176 183 478 176 

19. KEOP-1.3.0/09-11-
2013-0140 

Ivóvízminőség-javítás és hálózat 
rekonstrukció Gönc településen Gönc Város Önkormányzata 488 264 700 90,000000 439 438 230 442 410 043 

20. KEOP-1.3.0/09-11-
2013-0141 

Szigetvár-Hobol ivóvízminőség javító 
program 

Szigetvár-Hobol 
Ivóvízminőség-javító 

Önkormányzati Társulás 
740 607 287 90,000000 666 546 558 676 582 809 

21. KEOP-1.3.0/09-11-
2013-0142 

Tiszafüred Város Ivóvízminőség-javító 
Projekt 

Tiszafüred Város 
Önkormányzata 672 976 900 84,549694 568 999 910 568 999 910 
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2. Szennyvízelvezetési és -tisztítási projektek 

 A B C D E F G 

1. Projekt 
azonosítószáma Projekt megnevezése Támogatást igénylő neve 

A projekt 
tervezett 

elszámolható 
összköltsége 
(nettó, Ft) 

Támogatási 
intenzitás 

% 

A projekt irányító 
hatóság által javasolt 
támogatási összege 

(nettó, Ft) 

Teljes költség 
alapon javasolt 

támogatási 
összeg 

(nettó, Ft) 

2. KEOP-1.2.0/09-
11-2013-0022 

Kartal-Verseg községek 
szennyvíztisztító telepének fejlesztése 

Kartal Nagyközség 
Önkormányzata 585 372 138 94,986993 556 027 392 556 027 392 

3. KEOP-1.2.0/09-
11-2013-0021 

Csongrád szennyvíztisztító és 
csatornahálózat bővítése 

Csongrád Városi 
Önkormányzat 903 371 700 93,448087 844 183 572 844 183 572 

4. KEOP-1.2.0/09-
11-2013-0024 

A Martonvásári agglomeráció 
szennyvíztisztítása, korszerűsítése, 

bővítése és a csatornázatlan területek 
rendszerbe történő becsatolása 

Martonvásár Város 
Önkormányzata, a Szent 

László Völgye 
Szennyvíztisztító és 

Csatornahálózat Fejlesztő 
Önkormányzati Társulás 

nevében, mint gesztor 
önkormányzat 

786 732 359 94,042494 739 862 732 739 862 732 

5. KEOP-1.2.0/09-
11-2013-0028 Izsák és térsége szennyvíz beruházása Izsák Város Önkormányzata 561 561 200 94,50845 530 722 786 530 722 786 

6. KEOP-1.2.0/09-
11-2013-0029 

Tunyogmatolcs és térsége csatornamű 
építés II. ütem 

Tunyogmatolcs Község 
Önkormányzata 1 629 409 435 94,079361 1 532 937 985 1 532 937 985 

7. KEOP-1.2.0/09-
11-2013-0031 

Kállósemjén szennyvíztisztító telep 
bővítés és korszerűsítés 

Kállósemjén Nagyközség 
Önkormányzata 349 597 350 86,772338 303 353 794 303 353 794 

8. KEOP-1.2.0/09-
11-2013-0032 

Hajdúhadház és Téglás települések 
szennyvíztisztító telepének 

rekonstrukciója és 
csatornahálózatának bővítése 

Hajdúhadház és Téglás 
Szennyvíz Beruházási 

Társulása 
1 109 310 376 91,849071 1 018 891 275 1 018 891 275 

9. KEOP-1.2.0/09-
11-2013-0035 

Gávavencsellő Község 
szennyvízcsatornázása (II.ütem) és 

szennyvíztisztító telep létesítése 

Gávavencsellő Nagyközség 
Önkormányzata 1 176 771 998 83,337353 980 690 634 980 690 634 

10. KEOP-1.2.0/09-
11-2013-0037 

A szennyvíztisztító telep 
korszerűsítése Csepregen 

Zsira, Csepreg, Horvátzsidány, 
Kiszsidány és Ólmod 

Települések Szennyvíz-
Beruházási Önkormányzati 

Társulása 

406 212 600 91,878516 373 222 109 373 222 109 
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11. KEOP-1.2.0/09-
11-2013-0038 

Jánosháza és Térsége 
szennyvíztisztításának fejlesztése és 

csatornázásának kiépítése 

Jánosháza és Térsége 
Szennyvízelvezetési 

Beruházási Önkormányzati 
Társulás 

1 380 092 570 88,112118 1 216 028 794 1 216 028 794 

12. KEOP-1.2.0/09-
11-2013-0040 

Szentgotthárd-Máriaújfalu szennyvíz 
elvezetésének kiépítése 

Szentgotthárd Város 
Önkormányzata 355 197 880 84,397699 299 778 838 299 778 838 

13. KEOP-1.2.0/09-
11-2013-0041 

Borsodnádasd Város 
szennyvízelvezetése és kezelése 

Borsodnádasd Város 
Önkormányzata 1 874 487 144 94,774819 1 776 541 798 1 776 541 798 

14. KEOP-1.2.0/09-
11-2013-0042 

Vásárosnamény-Gergelyiugornya 
szennyvíztisztító telep és Jánd 

szennyvízelvezető hálózat építése 

Jánd-Vásárosnamény-
Gergelyiugornya Víziközmű 

Beruházási Társulás 
929 530 500 94,832575 881 497 709 881 497 709 

15. KEOP-1.2.0/09-
11-2013-0043 

Szennyvízhálózat és tisztítómű 
építése Prügy és Taktakenéz 

településeken 

Prügy-Taktakenéz Szennyvíz 
Beruházó Önkormányzati 

Társulás 
1 562 044 400 92,757116 1 448 907 336 1 448 907 336 

16. KEOP-1.2.0/09-
11-2013-0044 

Őcsény-Decs Szennyvíztelep 
felújítása 

Őcsény-Decs Önkormányzati 
Szennyvíztársulás 440 453 000 95,000000 418 430 350 419 243 435 

17. KEOP-1.2.0/09-
11-2013-0045 

Pincehely település 
szennyvízhálózatának kiépítése 

Pincehely Nagyközség 
Önkormányzata 1 651 388 010 94,624751 1 562 621 793 1 562 621 793 

18. KEOP-1.2.0/09-
11-2013-0046 

Böhönye Község szennyvízhálózat 
bővítése és szennyvíztisztító telep 

korszerűsítése, fejlesztése 

Böhönye Község 
Önkormányzata 351 272 728 94,415419 331 655 618 331 655 618 

19. KEOP-1.2.0/09-
11-2013-0047 

Tiszadada Község 
szennyvízelvezetése és 

szennyvíztisztítása 

Tiszadada Község 
Önkormányzata 949 700 206 87,648603 832 398 963 832 398 963 

20. KEOP-1.2.0/09-
11-2013-0048 

Szamosszeg - Nagydobos - 
Nyírparasznya települések 

szennyvíztisztító telepének bővítése 

Szamosszeg-Nagydobos-
Nyírparasznya 

Szennyvízközmű Beruházási 
Társulás 

277 096 000 94,999462 263 239 709 263 239 709 

21. KEOP-1.2.0/09-
11-2013-0049 

Szennyvízelvezetés és tisztítás 
megoldása az Izsákfai városrészen 

Celldömölk Város 
Önkormányzata 296 268 065 86,441065 256 097 271 256 097 271 

22. KEOP-1.2.0/09-
11-2013-0050 

Bácsbokod szennyvízhálózatának 
bővítése és szennyvíztisztító 

telepének intenzifikálása 

Bácsbokod Nagyközség 
Önkormányzata 1 368 863 720 94,999995 1 300 420 466 1 300 420 466 

23. KEOP-1.2.0/09-
11-2013-0051 

Solt szennyvíztisztító telep 
korszerűsítése, tisztított szennyvíz 
Duna sodorvonali bevezetésével 

Solt Város Önkormányzat 597 000 000 94,982293 567 044 289 567 044 289 

24. KEOP-1.2.0/09-
11-2013-0052 

Egyek település szennyvízelvezetési - 
és tisztítási projektje 

Egyek Nagyközség 
Önkormányzata 1 536 856 193 93,041893 1 429 920 095 1 429 920 095 
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25. KEOP-1.2.0/09-
11-2013-0053 

Szennyvíztisztító telep és 
szennyvízcsatorna hálózat bővítése 

Kenderesen 

Kenderes Városi 
Önkormányzat 1 202 436 000 94,675647 1 138 414 063 1 138 414 063 

26. KEOP-1.2.0/09-
11-2013-0054 

Komló város ellátatlan területeinek 
szennyvízelvezetése és a 

szennyvíztisztító telep korszerűsítése 
Komló Város Önkormányzat 864 282 608 86,937291 751 383 886 751 383 886 

27. KEOP-1.2.0/09-
11-2013-0055 

Korszerű szennyvíztisztító telep 
Ceglédbercelen 

Ceglédbercel Község 
Önkormányzata 468 528 913 94,595582 443 207 652 443 207 652 

28. KEOP-1.2.0/09-
11-2013-0057 

Cserkeszőlő szennyvíztisztító 
telepének fejlesztése 

Cserkeszőlő Községi 
Önkormányzat 547 100 000 94,549624 517 280 993 517 280 993 

29. KEOP-1.2.0/09-
11-2013-0058 

Bonyhád és térségének - Cikó, 
Kakasd, Kismányok és Nagymányok 

- szennyvíztisztítása, új 
szennyvíztisztító telep megvalósítása 

Bonyhád Város 
Önkormányzata 1 799 100 000 94,250380 1 695 658 587 1 695 658 587 

30. KEOP-1.2.0/09-
11-2013-0060 

Almásfüzitő, Dunaalmás, Neszmély 
települések szennyvízelvezetésének 

és közös szennyvíztisztításának 
fejlesztése 

Északdunántúli Vízmű 
Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság 

1 631 921 000 94,421140 1 540 878 412 1 540 878 412 

31. KEOP-1.2.0/09-
11-2013-0061 

Szentendrei szennyvíztisztító telep 
fejlesztése 

DMRV Duna Menti 
Regionális Vízmű Zártkörűen 

Működő Részvénytársaság 
366 038 000 94,225766 344 902 109 344 902 109 

32. KEOP-1.2.0/09-
11-2013-0062 

Mezőhegyes Város 
szennyvíztisztításának korszerűsítése 

Mezőhegyes Városi 
Önkormányzat 673 066 887 93,867788 631 792 999 631 792 999  

33. KEOP-1.2.0/09-
11-2013-0064 

Budakalász szennyvízhálózatának 
fejlesztése 

Budakalász Város 
Önkormányzata 417 803 591 93,000000 388 557 340 388 557 340 

34. KEOP-1.2.0/09-
11-2013-0065 

Szennyvíztisztító telep létesítés és 
szennyvízcsatorna hálózat kiépítése 

Nagyrábén 

Nagyrábé Nagyközség 
Önkormányzata 1 419 660 500 93,069241 1 321 267 252 1 321 267 252 
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2. melléklet az …/2014. (…) Korm. határozathoz 

 A B C D E F 

1. 

 

Összes igény 
(nettó Ft) 

Teljes költség alapon 
számított forrásigény 

(nettó Ft) 

Fogadó operatív program forrása 
(Kohéziós Alap) 

(nettó Ft) 

2. EU+hazai 
100% 

EU 
85% 

Hazai 
15% 

3. Szennyvíz-elvezetés és -tisztítás 28 237 818 601 28 238 631 686 28 238 631 686 24 002 836 933 4 235 794 753 

4. Ivóvízminőség-javítás 7 621 094 654 7 663 857 116 7 663 857 116 6 514 278 549 1 149 578 567 
5. Összesen: 35 858 913 255 35 902 488 802 35 902 488 802 30 517 115 482 5 385 373 320 

 

2. melléklet az 1477/2014. (VIII. 27.) korm. határozathoz
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A Kormány 1478/2014. (VIII. 27.) Korm. határozata
a Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 3. prioritásának módosításáról

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

3. prioritását,
 2.  visszavonja a  Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 3. és 6. prioritásának 

módosításáról szóló 1196/2014. (III. 31.) Korm. határozat 1. mellékletének a 3. prioritásra vonatkozó részét.

  orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1478/2014. (VIII. 27.) korm. határozathoz

I. Prioritás bemutatása - 3. prioritás: Természeti értékeink jó kezelése Környezet és Energia Operatív Program
Akcióterv 2011-2013

1. Prioritás tartalma

2. A prioritás ütemezése – kiírások kerete

2011 2012 2013 Összesen
29,29 0,00 0,00 29,29

              Túlvállalás:  1,14 Mrd Ft
              ESZA tervezett aránya a prioritás keretéből: max. 10%

3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)

2007-2014 2014 hátralévő 2015 Összesen
39,82 1,03 0,00 40,85

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

2011 2012 2013

3.1.2

Élőhelyvédelem- és helyreállítás, 
élettelen természeti értékek védelme, 
vonalas létesítmények természetkárosító 
hatásának mérséklése

18,67 0,00 0,00

 - Élőhely-védelem, -helyreállítás
- Élettelen természeti értékek megőrzése
- Barlangbejáratok biztosítása, barlangok műszaki létesítményeinek korszerűsítése (csak NP)
- Mesterséges üregek műszaki biztosítása, rekonstrukciója
- Földtani alapszelvények rekonstrukciója
- Földtani természetvédelmi értéket képviselő bányák rehabilitációja
- Ex lege védett források helyreállítása
- Felszínalaktani értékek megőrzése, rehabilitációja
- Kunhalmok, földvárak természetközeli állapotba való visszaállítása
- Vonalas létesítmények természetkárosító hatásának mérséklése
- Elektromos szabadvezetékek kiváltása (kizárólag nemzeti park
- igazgatóságok részére engedélyezett tevékenységek)
- Elektromos szabadvezetékek természetbarát átalakítása
- Út-vasút természetbarát átalakítása

FM  -

3.1.3
Gyűjteményes növénykertek és védett 
történeti kertek megőrzése és 
helyreállítása

3,33 0,00 0,00

 - Vizes élőhelyek rekonstrukciója, kialakítása
- Nem vizes élőhelyek, természetközeli társulások rekonstrukciója
- Speciális élőhelyekhez, gyűjteményekhez kapcsolódó beruházások
- Védett növényfajok ex situ megőrzéséi programjához kapcsolódó tevékenységek
- Kertek, parkok állapotának javításához kapcsolódóan, megalapozott kerttörténeti
kutatás, értékelés és javaslatok alapján meghatározott tevékenységek

FM  -

3.2.0 Élőhelykezeléshez kapcsolódó 
infrastruktúra fejlesztés 6,64 0,00 0,00

 - stabil vagy mobil karámok létesítése, villanypásztor, kerítés kialakítása;
- területkezelési céllal tartott állatok tartására szolgáló épületek és ezek kiegészítő létesítményeinek 
felújítása; 
- a területkezelési céllal tartott állatok számára kutak, itatóhelyek létesítése; felújítása
- az élőhely-kezeléshez szükséges eszközök, erő- és munkagépek beszerzése;
- a területek elérhetőségét szolgáló utak természet-közeli módon történő kiépítése, felújítása
- a projekt célterületén/hatásterületén a fejlesztés által támogatott élőhely-kezelés eredményességének 
méréséhez közvetlenül kapcsolódó természetvédelmi célú monitoring eszközök beszerzése 
(maximálisan a projekt teljes költségvetésének 5%-os mértékéig, önállóan nem támogatható)

FM  -

3.3.0 Az erdei iskola és erdei óvoda hálózat 
infrastrukturális fejlesztése 0,65 0,00 0,00

Nem turisztikai célú épületrekonstrukció, felújítás 
- Meglévő létesítmények környezettudatos átalakítása;
- Funkcióbővítést szolgáló építési munka
- Az erdei iskola és erdei óvoda épületébe szükséges bútorok beszerzése
- akadálymentesítés;
- Speciális, tematikus terepi bemutatóeszközök rendszerének kiépítése
- Terepi laborfelszerelések beszerzése 
- Terepi megfigyelő- és mérő eszközök beszerzése - A terepi megfigyelést könnyítő, nem motoros 
meghajtású közlekedési eszközök
beszerzése
- Beltéri foglalkozások eszköztárának fejlesztése
- Az erdei iskola/óvoda környezetének rendezési munkálatai;
- Térségi erdei iskola/óvoda hálózatok kialakítása;
- Erdei iskola és erdei óvoda szolgáltatáshoz kapcsolódó, ESZA típusú, nem beruházás
jellegű tevékenysége

FM  -

3. Prioritás 29,29 0,00 0,00
* 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.
A 3.1.2. és a 3.1.3 konstrukció 1,14 Mrd Ft túlvállalást tartalmaz.

A konstrukció szakmai tartalma 
tekintetében feladatkörrel rendelkező 

további miniszter

Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)

A prioritási tengely a hazai Natura 2000 hálózat és a védett természeti területek helyreállítását, megőrzését, a védett és közösségi jelentőségű állat- és növényfajok védelmét, valamint a környezeti nevelés erősítését támogatja. A Natura 2000 vagy 
védett természeti területek élőhelyeinek helyreállítása és megőrzése mellett a prioritási tengely fontos elemei az élettelen természeti értékek helyreállítása és megőrzése, a vonalas létesítmények (szabadvezeték, közút) természetbarát átalakítása, az 
élőhely fenntartása infrastrukturális hátterének megteremtése, valamint az erdei iskolák és erdei óvodák fejlesztése, továbbá a gyűjteménes növénykertek és történeti kertek megőrzése helyreállítása.

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

(MrdFt)* A konstrukció célja
A konstrukció szakmai 

tartalmáért felelős 
miniszter
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A Kormány 1479/2014. (VIII. 27.) Korm. határozata
a KÖZOP-1.5.0-09-11-2013-0008 azonosító számú („M7 autópálya Letenye–országhatár szakasz és  
Mura-híd építése” című), a KÖZOP-3.5.0-09-11-2013-0046 azonosító számú [„86. sz. főút Vát elkerülő 
szakasz építése (89+980–94+540 kmsz.)” című], valamint a KÖZOP-3.5.0-09-11-2014-0017 azonosító számú 
(„Közlekedésbiztonsági csomópont átépítési program” című) projektjavaslatok akciótervi nevesítéséről és 
támogatásuk jóváhagyásáról

A Kormány
 1.  jóváhagyja az 1. melléklet szerint

a) a  KÖZOP-1.5.0-09-11-2013-0008 azonosító számú, „M7 autópálya Letenye–országhatár szakasz és Mura-híd 
építése” című,

b) a KÖZOP-3.5.0-09-11-2013-0046 azonosító számú, „86. sz. főút Vát elkerülő szakasz építése (89+980–94+540 
kmsz.)” című, valamint

c) a  KÖZOP-3.5.0-09-11-2014-0017 azonosító számú, „Közlekedésbiztonsági csomópont átépítési program” 
című,

egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslatokat,
 2.  elfogadja az 1. pontban meghatározott projektek kiemelt projektként történő nevesítését az 1. melléklet szerint,
 3.  hozzájárul az 1. pontban meghatározott projektek támogatási szerződéseinek megkötéséhez.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
határidő: azonnal

  orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1479/2014. (VIII. 27.) korm. határozathoz
1. melléklet az …/2014. (…) Korm. határozathoz 

 A B C D E F 

1. Projekt azonosító száma Projekt megnevezése 
Támogatást 

igénylő 
megnevezése 

A projekt 
támogatási 

összege 
(bruttó Ft) 

Projekt rövid bemutatása Támogathatóság feltételei 

2. KÖZOP-1.5.0-09-11-2013-
0008 

M7 autópálya Letenye–
országhatár szakasz és 

Mura-híd építése 

Nemzeti 
Infrastruktúra 

Fejlesztő 
zártkörűen működő 
Részvénytársaság 

3 208 050 000 

A projekt keretében az M7 autópálya letenyei elválási 
csomópontjából kiinduló, az országhatárt elérő és a 
Mura-hídhoz csatlakozó autópálya valósult meg 1,1 km 
(231+316–232+410 kilométerszelvények között) 
hosszon, 110 km/h tervezési sebességgel, 28,00 m 
koronaszélességgel, 3,75 m forgalmisáv-szélességgel, 
3,00 m széles leállósávval, 5,00 m széles 
elválasztósávval, valamint háromnyílású híddal a Mura 
folyó felett. 

Az első kifizetési kérelem benyújtásának feltétele a 
költség-haszon elemzés véglegesítése és a pontosított 
finanszírozási hiány ráta  meghatározása, és ez alapján 
a támogatási szerződés módosítása. A magas 
közbeszerzési kockázati besorolású közbeszerzések 
eredményeként megkötött szerződések tekintetében a 
támogatási szerződés megkötését követően  
– hivatkozással a 2007–2013 programozási időszakban 
az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai 
Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó 
támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. 
(I. 28.) Korm. rendelet 83. § (1) bekezdésében 
foglaltakra – szabálytalansági eljárás indítására kerül 
sor, amely kiterjed az alacsony kockázati besorolású 
közbeszerzési megállapítások vizsgálatára is. A 
vizsgálat eredménye alapján – ha az szükségessé válik  
– a támogató haladéktalanul kezdeményezi a támogatási 
szerződés módosítását az elszámolható összeg 
aktualizálása érdekében. A projektben kifizetést 
teljesíteni csak a szabálytalansági eljárás lezárását és – 
ha szükséges – a támogatási szerződés módosítását 
követően lehet. 

3. KÖZOP-3.5.0-09-11-2013-
0046 

86. sz. főút Vát elkerülő 
szakasz építése (89+980–

94+540 kmsz.) 

Nemzeti 
Infrastruktúra 

Fejlesztő 
zártkörűen működő 
Részvénytársaság 

3 125 147 000 

A megvalósult útszakasz Vát települést déli irányból 
kerüli el mezőgazdasági területeken, keresztezve a 
Hosszú-víz patakot, majd átszelve a volt honvédségi 
gyakorlóterületet éri el a 88. számú főutat, ahol külön 
szintű csomópont került kialakításra. Továbbhaladva 
keresztezi a Kőris patakot, majd egy ideiglenes 
visszakötő-ág révén csatlakozik a meglévő 86. számú 
főúthoz. Az útszakasz jelentős része (4,5 km) 
megegyezik a jövőbeli M86 gyorsforgalmi út 
nyomvonalával, ahol már a távlati elképzeléseknek 
megfelelő 2x2 forgalmi sávval épült meg. A környezet 
védelme érdekében vadvédő kerítés, három hüllőátjáró 
és egy vadátjáró is létesült. 

4. KÖZOP-3.5.0-09-11-2014-
0017 

Közlekedésbiztonsági 
csomópont átépítési 

program 

Nemzeti 
Infrastruktúra 

Fejlesztő 
zártkörűen működő 
Részvénytársaság 

1 344 953 000 

A projekt keretében hat darab csomópont került 
kialakításra, melyek megépítésével a balesetveszélyes 
helyzetek minimalizálódtak, illetve megszűntek az 
ebből fakadó kedvezőtlen állapotok, hatások. A 
körforgalmak megépítésével a szállítási idő és utazási 
kényelem jelentősen javult, melynek hatására további 
beruházások is megvalósulhattak a térségben, így a 
projekt nemzetgazdasági szinten jelentkező kedvező 
hatása is kiemelendő. 
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A Kormány 1480/2014. (VIII. 27.) Korm. határozata
a KÖZOP-3.5.0-09-11-2014-0041 azonosító számú [„Győr keleti elkerülő út (813. sz. főút) I. ütem előkészítése 
és kivitelezése” című] projektjavaslat akciótervi nevesítéséről és támogatásának jóváhagyásáról

A Kormány
 1. jóváhagyja az 1. melléklet szerint a KÖZOP-3.5.0-09-11-2014-0041 azonosító számú, „Győr keleti elkerülő út (813. sz. 

főút) I. ütem előkészítése és kivitelezése” című, egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslatot 
(a továbbiakban: projekt),

 2. elfogadja a projekt kiemelt projektként történő nevesítését az 1. melléklet szerint,
 3. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon a  projekt tekintetében a  támogató nyilatkozat 

kiadásáról,
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
határidő: azonnal

 4. hozzájárul a projekt támogatási szerződésének megkötéséhez,
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
határidő: azonnal

 5. úgy dönt, hogy a  813. számú főút, Győr keleti elkerülő út I. ütem megvalósításához szükséges költségvetési 
többletforrás biztosításáról szóló 1388/2014. (VII. 17.) Korm. határozat 1.  pontjában a  „biztosítása érdekében 
a  Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény XVII. Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium fejezete javára történő előirányzat-átcsoportosításról” szövegrész helyébe az  „uniós forrásokból 
történő biztosításáról” szöveg lép.

  orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1480/2014. (VIII. 27.) korm. határozathoz

A B C D E F G

1.
Projekt azonosító 

száma

Projekt 

megnevezése

Támogatást 

igénylő 

megnevezése

A projekt 

támogatási 

összege 

(Ft)

Projekt 

támogatási 

intenzitása 

(%)

Projekt rövid bemutatása Támogathatóság feltételei

2.
KÖZOP- 

3.5.0-09-11-
2014-0041

Győr keleti 
elkerülő 

út (813. sz. 
főút) I. ütem 
előkészítése 

és 
kivitelezése

Nemzeti 
Infrastruktúra 

Fejlesztő 
zártkörűen 

működő 
Részvény- 
társaság

9 120 604 417 100

Jelen projekt keretében Győr keleti 
elkerülő út (813. számú főút) I. ütem 
előkészítése és kivitelezése valósul 
meg. Közel 4,395 km-en új út épül 
meg és négy körforgalmú csomópont 
kerül kialakításra.

A költség-haszon elemzés véglegesítését 
követően a támogatást igénylő 
haladéktalanul kezdeményezze 
a támogatási szerződés módosítását 
a finanszírozási hiány ráta módosítása 
érdekében, ha az módosul.
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A Kormány 1481/2014. (VIII. 27.) Korm. határozata
a TÁMOP-6.1.5-13 azonosító számú („Területi emberi erőforrás fejlesztési komplex programok 
támogatása” című) konstrukció keretében benyújtott egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű 
projektjavaslatok támogatásának jóváhagyásáról

A Kormány
 1. jóváhagyja az  1.  melléklet szerint az  ott meghatározott, a  TÁMOP-6.1.5-13 azonosító számú, „Területi emberi 

erőforrás fejlesztési komplex programok támogatása” című konstrukció keretében benyújtott, egymilliárd forintot 
meghaladó támogatási igényű projektjavaslatokat,

 2. hozzájárul az 1. pont szerinti projektek támogatási szerződéseinek megkötéséhez.
Felelős: emberi erőforrások minisztere
határidő: a támogathatósági feltételek teljesítését követően azonnal

  orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1481/2014. (VIII. 27.) korm. határozathoz

A B C D E F

1.

Projekt 

azonosító 

száma

Projekt megnevezése Támogatást igénylő neve
Projekt támogatási 

összege (Ft)
Projekt rövid bemutatása Támogathatóság feltételei

2.
TÁMOP- 
6.1.5-13- 

2014-0001

„Az életvezetés iskolája” 
– Borsod megye komplex 

emberi erőforrás-
fejlesztési programja 

7 lépésben

Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei 

Fejlesztési Ügynökség 
Közhasznú Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű 

Társaság

1 483 711 500

A projekt Borsod-Abaúj-Zemplén megye 
speciális adottságaihoz és igényeihez igazodó 
eszközökkel, területi megközelítéssel, komplex 
módon tervezi megvalósítani az emberi 
erőforrások fejlesztését, amelynek keretében 
a területi gazdaságfejlesztési programokat 
a felzárkózást elősegítő életvezetéssel, 
képzésekkel, az önszerveződés és a közösségi 
szemlélet ösztönzésével, valamint 
az egészségfejlesztés egyéni és közösségi 
eszközrendszerével támogatja az általános 
életminőség javítása érdekében.

A támogatási szerződés megkötésének 
feltétele a következő szakemberek kiválasztása 
és önéletrajzának megküldése a Pályázati 
Útmutató F8. pontja szerint:
1. pénzügyi vezető,
2. képzési programok fejlesztéséért és 
végrehajtásáért felelős témavezető,
3. egészségtudatosság témavezető,
4. felzárkózásért felelős témavezető,
5. életvezetésért, az egészségállapot 
javításáért felelős témavezető,
6. egészségkommunikációért felelős 
témavezető.
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3.
TÁMOP- 
6.1.5-13- 

2014-0002

„Kulcs egy jobb 
élethez” – Békés megye 

komplex emberi 
erőforrás-felzárkóztatási 

programjának 
kifejlesztése Dél-Békésben

Dél-békési Kistérség 
Többcélú Társulása

1 371 109 900

A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása és 
konzorciumi partnere a mezőkovácsházi járás 
tekintetében modell értékű – megyei szintre 
terjeszthető, országosan is bevezethető – 
területi emberierőforrás-fejlesztési programot, 
ennek részeként komplex egészségállapot-
monitoring rendszert fejleszt ki a térség 
speciális igényeihez igazítva, a felzárkózási 
folyamat hatékony támogatása érdekében.

1. A támogatási szerződés megkötésének 
feltétele a következő menedzsmenttagok 
és szakemberek önéletrajzának benyújtása 
a Pályázati Útmutató előírásainak megfelelően:
1.1. pénzügyi vezető,
1.2. projektmenedzser-asszisztens,
1.3. pénzügyi asszisztens,
1.4. képzési programok fejlesztéséért és 
végrehajtásáért felelős témavezető,
1.5. egészségtudatosság témavezető,
1.6. felzárkózásért felelős témavezető,
1.7. életvezetésért, az egészségállapot 
javításáért felelős témavezető,
1.8. egészségkommunikációért felelős 
témavezető.
2. A Pályázati Útmutató C.1.3. pontja szerint 
a konzorciumvezetőnek szükséges a pénzügyi 
vezetőt alkalmaznia, így költségének 
áthelyezése szükséges a konzorciumi partner 
költségvetéséből.
3. A XIV. Projekt megvalósításához 
igénybevett szolgáltatások / Ki nem emelt 
egyéb igénybe vett szakmai szolgáltatások 
költségei sorra tervezett weboldalfejlesztés 
a kötelező kommunikációs csomagba tartozik, 
így költségének áthelyezése szükséges 
az Egyéb szolgáltatások / 529. sorára.
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A Kormány 1482/2014. (VIII. 27.) Korm. határozata
a TIOP-3.3.2-12/1-2013-0001 azonosító számú, („Szociális szolgáltatások fejlesztése támogató technológiai 
eszközök biztosításával a házi gondozás területén” című) projekt költségnövekményének jóváhagyásáról

A Kormány
 1. jóváhagyja az 1. melléklet szerint a TIOP-3.3.2-12/1-2013-0001 azonosító számú, „Szociális szolgáltatások fejlesztése 

támogató technológiai eszközök biztosításával a házi gondozás területén” című projekt összköltségének legfeljebb  
1 060 000 000 forintra történő növelését,

 2. hozzájárul a támogatási szerződés 1. pont szerinti módosításához.
Felelős: emberi erőforrások minisztere
határidő: azonnal

  orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1482/2014. (VIII. 27.) korm. határozathoz

A B C D E F G H I J

1.
Projekt azonosító 

száma

Projekt 

megnevezése

Támogatást 

igénylő neve

Projekt támogatási 

szerződésben 

rögzített 

összköltsége 

(Ft)

Projekt támogatási 

szerződésben 

rögzített 

támogatása 

(Ft)

Költségnövekmény 

(Ft)

Pótlólagos 

önerő 

összege 

(Ft)

Projekt 

összköltsége 

a költségnövek-

ménnyel 

(Ft)

Projekt 

támogatása 

a költségnövek-

ménnyel 

(Ft)

Projekt rövid bemutatása

2.
TIOP-3.3.2- 

12/1-2013-0001

Szociális 
szolgáltatások 

fejlesztése 
támogató 

technológiai 
eszközök 

biztosításával 
a házi 

gondozás 
területén

Mozgássérült 
Emberek 

Rehabilitációs 
Központja

1 000 000 000 1 000 000 000 60 000 000 0 1 060 000 000 1 060 000 000

A fejlesztés eredményeként 
létrejövő logisztikai 
központok működése 
által jelentős előrelépés 
történhet a magyarországi 
segédeszköz-ellátás terén, 
mind a mozgáskorlátozott 
emberek életminőségének 
javítása, mind a betegség, 
műtét következtében 
ideiglenes mozgásszervi 
problémával küzdő 
személyek jobb ellátása 
tekintetében.
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A Kormány 1483/2014. (VIII. 27.) Korm. határozata
Magyarország 2014. évi központi költségvetésének a Közös Agrárpolitika tagállami végrehajtásával 
összefüggő feladatmegosztásához kapcsolódó címrend módosításról

A Kormány
 1. az államháztartásról szóló 2011.  évi CXCV.  törvény 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 

a  Magyarország 2014.  évi központi költségvetésének címrendjét – 2014. szeptember 1-jei fordulónappal – az 
1. melléklet szerint módosítja;

Felelős: államháztartásért felelős miniszter 
agrárpolitikáért felelős miniszter 
agrár-vidékfejlesztésért felelős miniszter

határidő: 2014. szeptember 1.
 2. felhívja az agrár-vidékfejlesztésért felelős minisztert és az agrárpolitikáért felelős minisztert, hogy a 2. mellékletben 

meghatározott, megosztásra kerülő előirányzatok átcsoportosításáról – az érintett felek közötti megállapodások 
alapján – a Kormány számára készítsenek előterjesztést;

Felelős: agrár-vidékfejlesztésért felelős miniszter 
agrárpolitikáért felelős miniszter

határidő: 2014. szeptember 1.
 3. felhívja az államháztartásért felelős minisztert, intézkedjen a Magyar Államkincstár felé, hogy 2014. január 1-jei 

határnappal az 1. pont szerinti címrendi változás átvezetését és egyidejűleg az átrendezés időpontjáig végrehajtott 
évközi előirányzat-módosítások, teljesítési adatok, kötelezettségvállalások és a kapcsolódó költségvetési-
maradványok átvezetését hajtsa végre.

Felelős: államháztartásért felelős miniszter
határidő: 2014. szeptember 1.

  orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1483/2014. (VIII. 27.) korm. határozathoz

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

Feje-
zet Cím Al-

cím

Jog-
cím-
cso-
port

Jog-
cím

Feje-
zet Cím Al-

cím

Jog-
cím-
cso-
port

Jog-
cím

257601 19 00 00 00 00 XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK 19 00 00 00 00
283256 19 2 13 0 00 Uniós Programok ÁFA fedezete 12 20 4 10 00
271023 19 2 11 00 00 Vidékfejlesztési és halászati programok 12 20 11 00 00
271034 19 2 11 1 00 Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (II.NVT) 12 20 11 2 00
272689 19 2 11 1 01 I. tengely: A mezőgazdaság és erdészeti ágazat versenyképességének javítása 12 20 11 2 1
272690 19 2 11 1 02 II. tengely: A  környezet és vidék fejlesztése 12 20 11 2 2
272701 19 2 11 1 03 III. tengely: Az életminőség javítása a vidéki területeken és a diverzifikáció ösztönzése 12 20 11 2 3
277578 19 2 11 1 04 IV. tengely: Leader programok 12 20 11 2 4
272712 19 2 11 1 05 Technikai segítségnyújtás 12 20 11 2 5
277501 19 2 11 2 00 Halászati Operatív Program 12 20 11 3 00

277512 19 2 11 2 01 Akvakultúra, belvízi halászat és a halászati és akvakultúra termékek feldolgozása és forgalmazása
(II. tengely) 12 20 11 3 1

277523 19 2 11 2 02 Közös érdekeket célzó intézkedések (III. tengely) 12 20 11 3 2
277534 19 2 11 2 03 Technikai segítségnyújtás (V. tengely) 12 20 11 3 3
343040 19 2 12 0 00 Új Vidékfejlesztési Program 12 20 12 00 00
248823 19 2 15 0 0 SAPARD intézkedések 12 20 16 00 00

Előirányzatok átrendezése
Új címrendi besorolás Régi címrendi besorolás

ÁHT-T Megnevezés
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2. melléklet az 1483/2014. (VIII. 27.) korm. határozathoz

Feje-
zet Cím Al-

cím

Jog-
cím-
cso-
port

Jog-
cím

12 00 00 00 00 Földművelésügyi Minisztérium
256401 12 20 7 0 0 Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített kiadások
334228 12 20 7 1 0 Uniós programok árfolyam különbözete
334239 12 20 7 2 0 Egyéb EU által nem térített kiadások

Megállapodással kezelt előirányzatok

Megnevezés

Címrendi besorolás

ÁHT-T

ME-FM

Felelős tárcák

ME-FM
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A Kormány 1484/2014. (VIII. 27.) Korm. határozata
a holding alapú közszolgáltatási rendszer kialakításáról

 1. A Kormány egyetért azzal, hogy
a) a  holding alapú közszolgáltatási rendszer Magyarországon a  villamosenergia-, a  földgáz- és 

a távhő-közszolgáltatások egy társaságcsoportba történő szervezésével kerüljön kialakításra;
b) a  Miniszterelnökséget vezető miniszter lássa el az  egységes közműszolgáltató társaságcsoport, valamint 

a  központi adatfeldolgozó társaság feletti tulajdonosi joggyakorlást és a  közszolgáltatásokkal kapcsolatos 
általános szabályozási jogkört;

c) a  nemzeti fejlesztési miniszter, mint az  energiapolitikáért felelős miniszter gondoskodjon az  energiaellátás 
biztonságáról és lássa el az  árszabályozási feladatokat, továbbá a  közszolgáltatások megrendelésével 
kapcsolatos feladatokat.

 2. A Kormány felhívja a holding alapú közszolgáltatási rendszer megszervezése érdekében szükséges intézkedésekről 
szóló 1465/2014. (VIII. 15.) Korm. határozat 2. a)  pontja alapján működő munkacsoportot, hogy a  holding alapú 
közszolgáltatási rendszerre vonatkozó jogszabályok tervezetét, valamint a holding alapú közszolgáltatási rendszer 
kialakításához szükséges valamennyi kormányzati intézkedésre vonatkozó előterjesztést e  határozat 1.  pontjában 
foglaltak figyelembevételével készítse elő és terjessze a Kormány elé.

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
 nemzeti fejlesztési miniszter
 igazságügyi miniszter
 belügyminiszter
határidő: 2014. október 31.

 3. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

  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.
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