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Kormányrendeletek

A Kormány 216/2014. (VIII. 28.) Korm. rendelete
a központi címregiszter kialakításához szükséges adatellenőrzési feladatokról
A Kormány a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 47. § (1b) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:

1. Értelmező rendelkezések
1. §		
E rendelet alkalmazásában:
1.
cím: a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény
(a továbbiakban: Nytv.) 28/A. § (2) bekezdés a)–e) pontjában foglalt adatok összessége,
2.
központi szerv: az Nytv. 6. § (1) bekezdése szerinti központi szerv,
3.
tényleges cím: a tényadatok alapján a valóságnak megfelelő cím.

2. A címellenőrzéssel kapcsolatos feladatok
2. §

(1) A központi szerv az Nytv. 39. § (1) bekezdésében meghatározott feladat ellátása érdekében összeállítja az Nytv. 39. §
(3) bekezdése szerinti elektronikus adatállományt (a továbbiakban: jegyzék).
(2) A központi szerv a jegyzékben szereplő címeket településenkénti bontásban 2014. szeptember 1-jéig az illetékes
jegyző rendelkezésére bocsátja.
(3) A jegyző – a központi szerv által kiadott módszertani segédlet ajánlásainak figyelembe vételével – az illetékességi
területéhez tartozó címek tekintetében a tényleges címek meghatározása céljából az Nytv. 39. § (1) és (2) bekezdése
szerinti adatellenőrzést végez.
(4) Az adatellenőrzés során a jegyző a jegyzékben szereplő cím helyességét az Nytv. 1. § (1) bekezdésében
meghatározott nyilvántartásban (a továbbiakban: nyilvántartás) szereplő adat és az adat bejegyzése alapjául
szolgáló, a jegyző kezelésében lévő okirat tartalmának összevetésével ellenőrzi, a vizsgált adatok egyezősége esetén
a jegyzékben szereplő címet ténylegesként jelöli meg.
(5) Adategyezőség hiányában a jegyző az ellenőrzött címet a jegyzékben „felülvizsgálandó” jelzéssel látja el.
(6) A jegyző a (3)–(5) bekezdés szerint ellenőrzött adatállományt 2014. november 15-ig a központi szerv részére
visszajuttatja.
(7) A központi szerv a jegyzéket és a (6) bekezdés szerint visszajuttatott ellenőrzött adatállományt – az állami és
önkormányzati nyilvántartások együttműködésének általános szabályairól szóló törvényben meghatározott
központi címregiszter létrehozásának előkészítése céljából – a nyilvántartástól elkülönítetten kezeli, azt nem teszi
a nyilvántartás részévé.

3. Záró rendelkezés
3. §		
Ez a rendelet 2014. szeptember 1-jén lép hatályba és 2015. január 1-jén hatályát veszti.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 217/2014. (VIII. 28.) Korm. rendelete
a hitelezői feltőkésítéshez kapcsolódó reorganizációs tervről
A Kormány a pénzügyi közvetítőrendszer egyes szereplőinek biztonságát erősítő intézményrendszer továbbfejlesztéséről
szóló 2014. évi XXXVII. törvény 145. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
A pénzügyi közvetítőrendszer egyes szereplőinek biztonságát erősítő intézményrendszer továbbfejlesztéséről
szóló törvény alapján alkalmazott hitelezői feltőkésítéskor az érintett intézményre vagy pénzügyi vállalkozásra
az e rendelettel összhangban kell reorganizációs tervet készíteni.
2. §		
A reorganizációs tervnek tartalmaznia kell az érintett intézmény vagy pénzügyi vállalkozás fizetésképtelenségét
vagy várható fizetésképtelenné válását okozó tényezőket és problémákat, valamint az ehhez vezető körülmények
részletes elemzését.
3. §

(1) A reorganizációs terv mindazon lépéseket tartalmazza, amelyek célja, hogy ésszerű időn, de legfeljebb egy éven
belül helyreálljon az érintett intézmény vagy pénzügyi vállalkozás, valamint fő üzletágai hosszú távú életképessége.
(2) A reorganizációs tervben szereplő lépések közé tartozhat különösen
a)
az érintett intézmény vagy pénzügyi vállalkozás tevékenységének, szolgáltatásainak átszervezése,
b)
az érintett intézményen vagy pénzügyi vállalkozáson belüli működést támogató rendszerek és infrastruktúra
változtatása,
c)
a veszteséget termelő tevékenységek és szolgáltatások megszüntetése,
d)
a versenyképessé tehető, meglévő tevékenységek és szolgáltatások újraszervezése, valamint
e)
az eszközök, leányvállalatok és üzletágak értékesítése.
(3) A reorganizációs terv része az abban foglalt lépések időbeli ütemezése és a felelősök kijelölése.

4. §

(1) A 3. §-ban meghatározott lépések kizárólag az érintett intézmény vagy pénzügyi vállalkozás működését alapvetően
befolyásoló piaci feltételekre vonatkozó megalapozott elemzéseken alapulhatnak.
(2) A reorganizációs terv figyelembe veszi a pénzügyi piacok aktuális helyzetét, valamint – mind a legjobb, mind
a legrosszabb forgatókönyv feltételezésével – jövőbeni kilátásait, ideértve az olyan események kombinációját is,
amelyek lehetővé teszik az intézmény vagy pénzügyi vállalkozás leginkább sérülékeny pontjainak azonosítását.
(3) A reorganizációs tervben szereplő aktuális- és célértékeket szektorszintű és nemzetközi referenciaértékekkel össze
kell hasonlítani.

5. §		
Ez a rendelet 2014. szeptember 16-án lép hatályba.
6. §		
Ez a rendelet a hitelintézetek és befektetési vállalkozások helyreállítását és szanálását célzó keretrendszer
létrehozásáról és a 82/891/EGK tanácsi irányelv, a 2001/24/EK, 2002/47/EK, 2004/25/EK, 2005/56/EK, 2007/36/EK,
2011/35/EU és 2013/36/EU irányelv, valamint az 1093/2010/EU és a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi
rendelet módosításáról szóló 2014. május 15-i 2014/59/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való
megfelelést szolgálja.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 218/2014. (VIII. 28.) Korm. rendelete
a Fővárosi Gázművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő
társasági részesedésének állam javára történő megszerzése nemzetstratégiai jelentőségűnek minősítéséről
A Kormány a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 97. §-ában kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
A Kormány a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény
24/A. §-a alapján a Fővárosi Gázművek Zártkörűen Működő Részvénytársaságban (székhely: 1081 Budapest,
II. János Pál pápa tér 20., cégjegyzékszám: 01-10-042416) a Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő
50%-os mértékű társasági részesedést megtestesítő +1 (egy) darab „A” sorozatú részvénynek, valamint további
1 (egy) darab „B” sorozatú részvénynek az állam nevében eljáró Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő
Részvénytársaság általi megszerzését közérdekből nemzetstratégiai jelentőségű összefonódásnak minősíti.
2. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 219/2014. (VIII. 28.) Korm. rendelete
a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal területi közigazgatást érintő feladatainak átvételéről
A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint
a 4–7. § tekintetében a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és
a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21. § b)–d) pontjában,
a 8. § tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (1) bekezdés a) pontjában,
a 9. § tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 175. §
(1) bekezdés a) és b) pontjában,
a 10. § tekintetében a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával
és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21. § a) pontjában és 21/A. §
b) pontjában, továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. §
(3)–(5) bekezdésében,
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket
rendeli el:

1. Jogutódlással összefüggő rendelkezések
1. §

(1) A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal (a továbbiakban: KIH) közigazgatás-szervezéssel, a fővárosi és
megyei kormányhivatalok személyügyi igazgatásával, valamint a kormányablakokkal összefüggő feladatait
2014. szeptember 1. napjától a közigazgatás-szervezésért felelős miniszter látja el. Az átvett feladatok, valamint
a feladatellátáshoz kapcsolódó jogviszonyok tekintetében a közigazgatás-szervezésért felelős miniszter által
vezetett minisztérium a KIH jogutódja.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogviszonyok alatt az átvett feladatok ellátásával összefüggő valamennyi
jogviszony, így különösen
a)
a vagyoni jogok és kötelezettségek,
b)
az átvett feladathoz tartozó ingó és ingatlan eszköz- és infrastruktúra-állomány,
c)
az (1) bekezdésben meghatározott feladatokat ellátó kormánytisztviselők, illetve munkavállalók
feletti munkáltatói jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése, valamint kormányzati szolgálati és
munkaviszonyuk,
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d)

a c) pontban megjelölt kormánytisztviselőkkel és munkavállalókkal összefüggő funkcionális feladatokat
ellátó kormánytisztviselők, illetve munkavállalók feletti munkáltatói jogok gyakorlása és kötelezettségek
teljesítése, valamint kormányzati szolgálati és munkaviszonyuk
is értendő.
(3) Az átvett feladatokhoz kapcsolódó vagyoni jogok, ingó és ingatlan állomány ellenérték nélkül, szükség esetén
a vagyonkezelői jog megváltoztatásával kerül átadásra a közigazgatás-szervezésért felelős miniszter által vezetett
minisztérium részére.

2. Záró rendelkezések
2. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A 3–10. § 2014. szeptember 1. napján lép hatályba.

3. §		
Hatályát veszti a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatalról szóló 177/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet 4/B. alcíme,
5. alcímének címe, 9. § (2) bekezdése és 10. § b)–f ) pontja.

3. A fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet módosítása
4. §		
A fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 10. §
(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A kormánymegbízott minden év február 28. napjáig – a (4) bekezdésben meghatározott szervek bevonásával –
a fővárosi és megyei kormányhivatal előző évi tevékenységéről szóló összegző beszámolót készít, amelyet megküld
a közigazgatás-szervezésért felelős miniszter részére.”
5. §		
Az R1. 16/A. §-ában a „törzshivatala ellenőrzi” szövegrész helyébe a „törzshivatala – a közigazgatás-szervezésért
felelős miniszter irányításával – ellenőrzi” szöveg lép.
6. §		
Hatályát veszti az R1.
a)
7. § (6) bekezdésében „a fővárosi és megyei kormányhivatalok középirányító szerve közreműködésével”
szövegrész,
b)
10. § (2) és (3) bekezdése.
7. §		
Az R1. 1. és 2. melléklete az 1. mellékletben foglaltak szerint módosul.

4. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról szóló 22/2012. (II. 29.) Korm. rendelet módosítása
8. §		
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról szóló 22/2012. (II. 29.) Korm. rendelet 8. § (14) bekezdésében
a „Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal” szövegrész helyébe a „közigazgatás-szervezésért felelős miniszter által
vezetett minisztérium” szöveg lép.

5. Egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről szóló
84/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet módosítása
9. §		
Az egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről szóló 84/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet
7/A. § (1) bekezdésében a „Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal” szövegrész helyébe a „közigazgatás-szervezésért
felelős miniszter által vezetett minisztérium” szöveg lép.
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6. A kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása
10. §

(1) A kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 12. § (1) bekezdésében és 14. §
(5) bekezdésében a „KIH” szövegrész helyébe a „közigazgatás-szervezésért felelős miniszter” szöveg lép.
(2) Hatályát veszti az R2. 2. § (4) bekezdésében az „a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal (a továbbiakban: KIH) és”
szövegrész.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet a 219/2014. (VIII. 28.) Korm. rendelethez
1. Az R1. 1. melléklet 1.5. és 1. 6. pontjai helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„1.5. Minisztérium: a miniszter által vezetett minisztérium.
1.6. Szakmai irányító: a törzshivatal és a szakigazgatási szervek szakmai irányítását gyakorló központi államigazgatási
szervek, valamint a törzshivatal és a szakigazgatási szervek által ellátott államigazgatási feladatok tekintetében
feladat- és hatáskörrel rendelkező ágazati szakmai irányító miniszterek.”
2. Az R1. 1. melléklet 2.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2.1. Az Ellenőrzési tervet a miniszter minden év december 15-ig hagyja jóvá.”
3. Az R1. 1. melléklet 2.4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2.4. Az átfogó ellenőrzéseket a minisztérium határozza meg. Az átfogó ellenőrzésekben a minisztérium és a szakmai
irányítók vesznek részt. Az átfogó ellenőrzések tervezett időszakát a minisztérium minden év november 1. napjáig
megküldi a szakmai irányítóknak.”
4. Az R1. 1. melléklet 4.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„4.3. A szakmai irányítók által javasolt téma-, cél- és utóellenőrzésekkel kapcsolatos ellenőrzési program
végrehajtásával kapcsolatban készült összefoglaló jelentés tervezetét a szakmai irányító az elkészítését követő
15. napig megküldi az ellenőrzött fővárosi és megyei kormányhivatal vezetőjének és az államtitkárnak
véleményezés céljából. A fővárosi és megyei kormányhivatal és az államtitkár a szakmai irányítók által javasolt
téma-, cél- és utóellenőrzésekkel kapcsolatos ellenőrzési program végrehajtásával kapcsolatban készült összefoglaló
jelentés tervezetével kapcsolatos álláspontjáról 15 napon belül tájékoztatja a szakmai irányítót. A fővárosi és megyei
kormányhivatal álláspontját egyidejűleg tájékoztatásul a minisztérium részére is megküldi. A végleges összefoglaló
jelentést a szakmai irányító tájékoztatásul megküldi az államtitkárnak.”
5. Az R1. 2. melléklet 1.59. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1.59. a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény szerinti panasz benyújtása, kivéve
az állami adó- és vámhatóság elleni panaszokat,”
6. Az R1. 2. melléklet 1.63. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1.63. a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény szerinti közérdekű bejelentés
benyújtása, kivéve az állami adó- és vámhatósághoz intézett közérdekű bejelentéseket,”
7. Az R1. 1. melléklet
a)
2.6., 2.8., 3.2., 3.7., 4.4., 4.6. és 5.3. pontjában a „Központi Hivatal” szövegrész helyébe a „minisztérium” szöveg,
b)
4.5. pontjában a „Központi Hivatal” szövegrészek helyébe a „minisztérium” szöveg és a „Központi Hivatalt”
szövegrész helyébe a „minisztériumot” szöveg
lép.
8. Hatályát veszti az R1. 1. melléklet
a)
2.11. pontjában a „miniszter által vezetett” szövegrész,
b)
4.2. pontjában az „a Központi Hivatal készíti elő, és” szövegrész,
c)
5.1. pontjában a „vagy a Központi Hivatal” szövegrész,
d)
11.3. pont a) alpontjában és 11.5. pont a) alpontjában az „– a Központi Hivatal útján –” szövegrész.
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IV.
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A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletei,
valamint az önálló szabályozó szerv vezetőjének
rendeletei

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnökének 6/2014. (VIII. 28.) MEKH rendelete
a földgáz csatlakozási díjakról és alkalmazásuk szabályairól
A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133/A. § 2. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Energetikai
és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény 12. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezések
1. §

(1) Az e rendeletben alkalmazott fogalmakat a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (a továbbiakban: GET) és
a felhatalmazása alapján kiadott jogszabályok szerint kell értelmezni.
(2) E rendelet hatálya a szállítási rendszerüzemeltető, a földgáztermelő, a földgázelosztó vagy a földgázelosztó kapcsolt
vállalkozásának tulajdonában lévő vezetékre történő csatlakozásra terjed ki.

2. A csatlakozási díjak alkalmazásának szabályai
2. §

(1) Tételes csatlakozási díj esetén a földgázelosztó vagy a szállítási rendszerüzemeltető az igény benyújtásakor
alkalmazandó, e rendeletben foglalt csatlakozási díj mértékét szerződéses ajánlatában közli a leendő vagy a már
csatlakozott felhasználóval vagy a földgáztermelővel.
(2) Ha a csatlakozási díj a hatósági ár kiszámítására vonatkozó előírások alapján kerül meghatározásra, a földgázelosztó
vagy a szállítási rendszerüzemeltető a leendő vagy a már csatlakozott felhasználó vagy a földgáztermelő által
fizetendő csatlakozási díjat az igény benyújtása időpontjában hatályos szabályok szerint számítja ki, és szerződéses
ajánlatában közli a leendő vagy a már csatlakozott felhasználóval vagy a földgáztermelővel.
(3) Ha a leendő vagy a már csatlakozott felhasználó vagy a földgáztermelő a csatlakozási díj mértékével nem ért egyet,
kérelmet nyújthat be a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz (a továbbiakban: Hivatal) annak
kivizsgálására, hogy a földgázelosztó vagy a szállítási rendszerüzemeltető által az ajánlatában megadott vagy
kiszámított csatlakozási díj megfelel-e a jogszabályokban foglalt rendelkezéseknek.
(4) A csatlakozási szerződésben rögzíteni kell a csatlakozási díjat, annak pénzügyi feltételeit, valamint – a tételes
csatlakozási díj kivételével – a csatlakozási díj meghatározására vonatkozó részletes számítást.
(5) Az engedélyesek csatlakozási pontonként és helyrajzi számonként részletes, ellenőrizhető és egymástól elkülönített
nyilvántartást vezetnek a befizetett csatlakozási díjról, valamint a földgáz csatlakozási díjak meghatározásának
szempontjairól és a csatlakozási díjak elemeiről szóló 35/2014. (VIII. 15.) NFM rendelet (a továbbiakban: R.) 5. §-ában
foglalt kötelezettségek teljesítéséről.

3. §

(1) A leendő vagy a már csatlakozott felhasználó vagy a földgáztermelő a csatlakozási díjon kívül a csatlakozásért,
a kapacitásnövelésért és az üzembe helyezés érdekében felmerülő egyéb tevékenységekért – a 7. § (1) bekezdésében
foglalt kivétellel – más jogcímen díj vagy térítés megfizetésére nem köteles.
(2) Nem kérhető csatlakozási díj, ha a vásárolt kapacitást a csatlakozási szerződés a több felhasználási helyet is
tartalmazó egybefüggő telephelyre vonatkozóan tartalmazza, és az egybefüggő telephelyen belül meglévő
felhasználási helyen többletkapacitás iránti igény jelentkezik úgy, hogy
a)
a felhasználási helyek száma nem nő, és
b)
fejlesztés vagy kapacitásnövelés nem szükséges az igény kielégítése érdekében.
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3. A csatlakozási díjak mértéke elosztóvezetékhez történő csatlakozás esetén
4. §

(1) Az elosztóvezetékhez történő csatlakozás esetén a csatlakozási díjakat
a)
az R. 1. § (2) bekezdés 1. pontja szerinti bekapcsolás esetén a 2. melléklet 1. pont a) alpontja,
b)
az R. 1. § (2) bekezdés 2. pontja szerinti fejlesztés esetén
ba)
egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználóra vonatkozóan a 2. melléklet 1. pont b) és c) alpontja,
bb)
egyetemes szolgáltatásra nem jogosult felhasználóra vonatkozóan a 2. melléklet 2. pontja,
c)
az R. 1. § (2) bekezdés 4. pontja szerinti kapacitásnövelés és az R. 1. § (2) bekezdés 7. pontja szerinti
rákapcsolás esetén a 2. melléklet 3. pontja
tartalmazza.
(2) A földgázelosztó a vezeték üzembe helyezését követő naptári év kezdetétől a tételes csatlakozási díj
megállapításakor az 1. melléklet szerinti inflációs korrekciót veszi figyelembe.
(3) Amennyiben az R. 1. § (2) bekezdés 1. pontja szerinti bekapcsolásra az R. 1. § (2) bekezdés 2. pontja szerint, a 2. melléklet
1. pont b) alpontja szerinti csatlakozási díj megfizetésével megvalósult gerincvezeték szakaszon kerül sor, a földgázelosztó
a vezeték használatbavételét követő négy éven keresztül a 2. melléklet 1. pont b) alpontja szerinti díjra jogosult. A négy
év eltelte után a csatlakozási díj számítása tekintetében az (1) bekezdés a) pontja az irányadó.

5. §

(1) Amennyiben az R. 1. § (2) bekezdés 2. pontja szerinti, egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó érdekében
megvalósuló fejlesztés esetén az igénylőnként számított beruházási összeg a 2. melléklet 1. pont b) alpontja szerinti
csatlakozási díj kétszeresét meghaladja, a földgázelosztó a 2. melléklet 1. pont c) alpontja szerinti csatlakozási díjra jogosult.
(2) Amennyiben a földgázelosztó a csatlakozási díjat az (1) bekezdésre tekintettel állapította meg, a földgázelosztó
az elosztóvezetékre később csatlakozó felhasználó, illetve felhasználók által befizetett csatlakozási díjat – csökkentve
a fogyasztásmérő berendezés felszerelési költségével – az (1) bekezdés szerint csatlakozó felhasználó, illetve
felhasználók részére megtéríti mindaddig, amíg a később csatlakozó felhasználó, illetve felhasználók által befizetett
összegekkel csökkentett, az (1) bekezdés szerint megfizetett csatlakozási díj egyenlő nem lesz a 2. melléklet 1. pont
b) alpontja szerinti csatlakozási díjjal.
(3) A földgázelosztó az (1) bekezdés szerinti gerincvezetékre történő bekapcsolás esetén a vezeték használatbavételét
követően a 2. melléklet 1. pont b) alpontja szerinti csatlakozási díjra jogosult, mindaddig, amíg a (2) bekezdés
szerinti megtérítési kötelezettség maradéktalanul nem teljesül. A megtérítési kötelezettség teljesítése után
a csatlakozási díj számítása tekintetében a 4. § (1) bekezdés a) pontja az irányadó.

6. §

(1) Amennyiben az R. 1. § (2) bekezdés 1. pontja szerinti bekapcsolás és az R. 1. § (2) bekezdés 2. pontja szerinti,
egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó érdekében megvalósuló fejlesztés esetén a leendő felhasználóktól
csatlakozási díj címén beszedhető összeg meghaladja a beruházás összegét, a leendő felhasználóktól csatlakozási
díjként legfeljebb olyan összeg szedhető, amely a beruházás összegének és a beszedhető csatlakozási díjak
összegének a hányadosával korrigálásra került.
(2) A földgázelosztó az (1) bekezdés szerinti rendelkezést az 5. § (2) bekezdése szerinti megtérítési kötelezettség
teljesítése során is figyelembe veszi.

7. §

(1) Az R. 1. § (2) bekezdés 2. pontja szerinti, egyetemes szolgáltatásra nem jogosult felhasználó érdekében megvalósuló
fejlesztés esetén a leendő felhasználó a fejlesztés földgázelosztó által kiszámított teljes összegét köteles a fejlesztés
megkezdése előtt megfizetni a földgázelosztó részére. A csatlakozási szerződés tartalmazza a 2. § (2) bekezdése
szerint kiszámított csatlakozási díj összegét, valamint külön fizetendő tételként a fejlesztés teljes összege és
a csatlakozási díj különbözetének összegét.
(2) A földgázelosztó köteles a beruházás teljes összege és a csatlakozási díj különbözetének, vagy a (4) bekezdés
szerinti esetben a beruházás teljes összegének visszafizetését megkezdeni a felhasználó részére, ha a beruházás
tervezésekor figyelembe vett kapacitásigény az üzembe helyezést követő két egymás utáni gázévben teljes
mértékben lekötésre és legalább a gázévente tervezett mennyiség átvételre került. A földgázelosztó a különbözetet,
vagy a teljes összeget a fenti két gázév eltelte után két gázév alatt kamatmentesen két egyenlő részletben fizeti
vissza, amennyiben a felek ettől eltérően nem állapodnak meg.
(3) A csatlakozási díj mértéke a beruházásra értékesítési kategóriánként számított várható elosztott mennyiségre
vetített üzemeltetési költség, tőkeköltség és értékcsökkenés, és az értékesítési kategóriánként számított fajlagos
elosztási díj üzemeltetési költség, tőkeköltség és értékcsökkenés elemei különbségének a várható elosztott
mennyiséggel szorzott értéke.
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(4) Nem kérhető a leendő felhasználótól csatlakozási díj abban az esetben, ha a (3) bekezdés szerinti szorzat kisebb
vagy egyenlő, mint nulla.
(5) A leendő felhasználó által fizetendő csatlakozási díjat a földgázelosztó a kapacitásigény alapján értékesítési
kategóriánként határozza meg. Több leendő felhasználó esetén a csatlakozási díj kapacitásarányosan kerül megállapításra.
(6) A (2) bekezdés szerinti visszafizetést az adott felhasználási helyen földgázt vételező mindenkori ingatlantulajdonos
részére kell teljesíteni.
8. §

(1) A földgázelosztó az 5. § (2) bekezdése szerinti megtérítést az újabb csatlakozások üzembe helyezésétől számított
60 napon belül teljesíti a jogosult felhasználó részére.
(2) A 4. § (2) és (3) bekezdésében, az 5. és 6. §-ban, valamint a 7. § (2) bekezdésében foglalt kötelezettségek teljesítése
érdekében a földgázelosztó részletes nyilvántartást vezet minden csatlakozási díjszámításról.
(3) A földgázelosztó üzletszabályzata tartalmazza a 4. § (3) bekezdése, az 5. és 6. §, valamint a 7. § (3)–(5) bekezdése
szerinti csatlakozási díjszámítás és az 5. § (2) bekezdése szerinti megtérítés részletes szabályait.
(4) Az 5. § (1) bekezdése szerinti csatlakozás esetén a földgázelosztó a csatlakozási szerződés megkötését követő
10 napon belül a csatlakozás költségeiről – azok indokolásával – részletesen tájékoztatja a Hivatalt.

9. §		
Amennyiben a felhasználó kapacitásnövelési igénye elosztóvezeték kiépítése nélkül kielégíthető, és a felhasználó
a megnövekedett kapacitásigény miatt a továbbiakban egyetemes szolgáltatásra nem jogosultként vételez,
a felhasználó a 2. melléklet 3. pontja szerinti kapacitásnövelési díjat, valamint az új kategóriának megfelelően
számított csatlakozási díj és az eredetileg megfizetett csatlakozási díj különbözetét fizeti meg.

4. A csatlakozási díjak mértéke szállítóvezetékhez történő csatlakozás esetén
10. §

(1) A szállítóvezetékhez történő csatlakozás esetén a csatlakozási díjat a 2. melléklet 4. pontja tartalmazza.
(2) Fejlesztés vagy kapacitásnövelés esetén a leendő vagy a már csatlakozott felhasználó a beruházás szállítási
rendszerüzemeltető által kiszámított teljes összegét köteles megfizetni a szállítási rendszerüzemeltető részére.
A beruházásról szóló megállapodás tartalmazza a 2. § (1) bekezdése szerinti tételes csatlakozási díjat vagy a 2. §
(2) bekezdése szerint kiszámított csatlakozási díjat.
(3) A szállítási rendszerüzemeltető köteles visszafizetni a leendő vagy a már csatlakozott felhasználó részére
a beruházás teljes összege és a csatlakozási díj közötti különbözetet, valamint a (4) bekezdés szerinti esetben
a beruházás teljes összegét, ha a beruházás tervezésekor figyelembe vett kapacitás teljes mértékben lekötésre
került. Az elszámolás módját és időbeli ütemezését a szállítási rendszerüzemeltető üzletszabályzata tartalmazza.
(4) Nem kérhető a leendő vagy a már csatlakozott felhasználótól csatlakozási díj abban az esetben, ha a fejlesztés vagy
a kapacitásnövelés eredményeképpen a szállítási díjak nem emelkednek.

5. A csatlakozási díjak mértéke földgáztermelő csatlakozása esetén
11. §

(1) A földgáztermelő csatlakozása esetén a csatlakozási díjat a 2. melléklet 5. pontja tartalmazza.
(2) A földgáztermelő elosztóvezetékre történő csatlakozási igénye esetén a csatlakozási díjat a 7. §-ban foglaltak szerint,
szállítóvezetékre történő csatlakozási igénye esetén a 10. §-ban foglaltak szerint fizeti meg.

6. Záró rendelkezések
12. §		
Ez a rendelet 2014. szeptember 1-jén lép hatályba.
13. §		
Hatályát veszti a földgáz csatlakozási díjakról és alkalmazásuk szabályairól szóló 2/2013. (VII. 25.) MEKH rendelet.
14. §		
Attól a felhasználótól vagy földgáztermelőtől, aki vagy amely e rendelet hatálybalépéséig visszterhesen vagy
ingyenesen jutott hozzá a vásárolt kapacitáshoz, e korábbi bekapcsolásért, fejlesztésért vagy kapacitásnövelésért
utólag díj és térítés nem szedhető.
15. §		
A szállítási rendszerüzemeltető és a földgázelosztó üzletszabályzatát e rendeletnek megfelelően átdolgozza és
e rendelet kihirdetését követő 2 hónapon belül a Hivatal részére jóváhagyásra benyújtja.
		

Dr. Dorkota Lajos s. k.,

		

elnök
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1. melléklet a 6/2014. (VIII. 28.) MEKH rendelethez

A vezeték üzembe helyezését követő évben a csatlakozási díj mértékének megállapításánál
alkalmazandó inflációs korrekció
A csatlakozási díj inflációs korrekciója – 5 éves periódussal – az alábbiak szerint történik:
a) Az üzembe helyezést követő években inflációs korrekcióra abban az esetben kerül sor, ha az adott évre
vonatkozó inflációs előrejelzés mértéke meghaladja az 5%-ot. A korrekció mértéke az adott évre vonatkozó
inflációs előrejelzés 5%-ot meghaladó része. A csatlakozási díj számításánál figyelembe vehető inflációs
előrejelzés a Magyar Nemzeti Bank által a számítás évét megelőzően közzétett legutolsó, „Jelentés az infláció
alakulásáról” című kiadványban a számítás időszakára vonatkozó fogyasztóiár-index értéke (százalékban
kifejezve).
b) Amennyiben az a) pont szerinti inflációs előrejelzés mértéke egymást követő 5 évben nem haladja meg az
évi 5%-ot, a csatlakozási díj kiszámításakor figyelembe vett beruházás aktivált eszközértéke a rákövetkező évben
5%-kal megemelhető. Az ezt követő 5 évben az a) pont szerinti inflációs szabály érvényes.

2. melléklet a 6/2014. (VIII. 28.) MEKH rendelethez

A csatlakozási díjak mértéke (a díjak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák)
1. Elosztóvezetékhez történő csatlakozás során az R. 1. § (2) bekezdés 1. pontja szerinti bekapcsolás és
az R. 1. § (2) bekezdés 2. pontja szerinti, egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó érdekében
megvalósuló fejlesztés esetén alkalmazandó csatlakozási díj mértéke
a) Az R. 1. § (2) bekezdés 1. pontja szerinti esetben a csatlakozási díj:
aa) 4 m3/h-ig: 150.000 Ft
ab) 4 m3/h-nál nagyobb - 20 m3/h-nál nem nagyobb: 150.000 Ft + 5.000 Ft x (k-4)
ac) 20 m3/h-nál nagyobb: 230.000 Ft + 1.500 x (k-20)
b) Az R. 1. § (2) bekezdés 2. pontja szerinti, egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó érdekében
megvalósuló fejlesztés esetén a csatlakozás díja kapacitás kategóriánként:
ba) 4 m3/h-ig: 285.000 Ft
bb) 4 m3/h-nál nagyobb - 20 m3/h-nál nem nagyobb: 285.000 Ft + 9.500 x (k-4)
bc) 20 m3/h-nál nagyobb: 437.000 Ft + 2.850 x (k-20)
c) Az R. 1. § (2) bekezdés 2. pontja szerinti, egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó érdekében
megvalósuló fejlesztés esetén, amennyiben a beruházás összege meghaladja a b) pont szerinti,
kapacitáskategóriának megfelelő díj kétszeresét, a csatlakozás díja:
ca) 4 m3/h-ig: Fi = Bi – 285.000 Ft
cb) 4 m3/h-nál nagyobb - 20 m3/h-nál nem nagyobb: Fi = Bi – (285.000 Ft + 9.500 x (k-4))
cc) 20 m3/h-nál nagyobb: Fi = Bi – (437.000 Ft + 2.850 x (k-20)
ahol:
1.
2.

A
Fi
Bi

3.

k

B
Az adott beruházáshoz igénylőnként kiszámított csatlakozási díj, forint.
A beruházás során az igénylőnként számított, a számviteli törvény szerint
aktiválható eszközérték, kivéve a felhasználónál beszerelt vagy beszerelendő
fogyasztásmérő berendezés és nyomásszabályozó számviteli törvény szerint
aktiválható eszközértékét és beszerelési költségét, forint.
3
az igényelt kapacitás (m /h).
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2. Elosztóvezetékhez történő csatlakozás során az R. 1. § (2) bekezdés 2. pontja szerinti, egyetemes
szolgáltatásra nem jogosult felhasználó érdekében megvalósuló fejlesztés esetén alkalmazandó
csatlakozási díj mértéke
Az értékesítési kategóriánként számított csatlakozási díj mértéke:
 É Ü

F=



−

 É Ü


∗ 𝑚𝑚𝑚𝑚 , ha a kifejezés értéke nagyobb, mint 0.

Egyéb esetben a csatlakozási díj 0 (F=0).

A felhasználóktól szedhető csatlakozási díj maximuma: Fmax = B
ahol:
A
1.
2.

F
B

3.
4.

TK1
TK0

5.
6.

ÉCS1
ÉCS0

7.
8.

ÜK1
ÜK0

9.
10.

m1
m0

B
Az adott beruházáshoz kiszámított összes csatlakozási díj, forint.
A beruházás során a számviteli törvény szerint aktiválható eszközérték, kivéve a
felhasználónál beszerelt vagy beszerelendő fogyasztásmérő berendezés és
nyomásszabályozó számviteli törvény szerint aktiválható eszközértékét és
beszerelési költségét, forint.
A beruházásra értékesítési kategóriánként számított tőkeköltség.
Az adott értékesítési kategóriára vonatkozó, elosztási díjban elismert
tőkeköltség.
A beruházásra értékesítési kategóriánként számított értékcsökkenés.
Az adott értékesítési kategóriára vonatkozó, elosztási díjban elismert
értékcsökkenés.
A beruházásra értékesítési kategóriánként számított üzemeltetési költség.
Az adott értékesítési kategóriára vonatkozó, elosztási díjban elismert
üzemeltetési költség.
Várható elosztott mennyiség.
A rendszerhasználati díjak számításánál figyelembe vett, tarifakategóriánkénti
elosztott mennyiség.

3. Elosztóvezetékhez történő csatlakozás során az R. 2. § (1) bekezdés 4. pontja szerinti
kapacitásnövelés és az R. 2. § (1) bekezdés 7. pontja szerinti rákapcsolás esetén alkalmazandó
csatlakozási díj mértéke
Az R. 2. § (1) bekezdés 4. pontja szerinti kapacitásnövelés díja
a)
Amennyiben a kapacitásnövelés elvégzése során az adminisztratív tevékenységeken túli mérnöki
ellenőrzés időtartama a 2 munkaórát nem haladja meg: 30.000 Ft
b)
Amennyiben a kapacitásnövelés elvégzése során az adminisztratív tevékenységeken túli mérnöki
ellenőrzés időtartama a 2 munkaórát meghaladja: 70.000 Ft.
Az R. 2. § (1) bekezdés 7. pontja szerinti rákapcsolás csatlakozási díja: 20.000 Ft

4. Szállítóvezetékhez történő csatlakozás esetében a fejlesztés és kapacitásnövelés esetén
alkalmazandó csatlakozási díj mértéke
1. Csatlakozási díj nem szedhető, ha az új árbevétel-igény és lekötés alapján számított fajlagosok kisebbek
vagy egyenlők a jelenlegi árbevétel és lekötés alapján számított fajlagosoknál, azaz
F=0
2. Csatlakozási díj szedhető, ha a megváltozott árbevétel-igény és a lekötés alapján számított fajlagosok
meghaladják a jelenlegi árbevétel-igény és lekötés alapján számítottakat.
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A betáplálási kapacitások tekintetében, ha

akkor a csatlakozási díj mértéke: F = B - B
BT B0
A kiadási kapacitások tekintetében, ha

akkor a csatlakozási díj mértéke: F = B - B
KT K0
3. táblázat: A képletek jelöléseit az alábbi táblázat tartalmazza
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

A
Á
F
L
f
B
BT
B
KT
B
B0
B

K0

B
árbevétel-igény, forint
csatlakozási díj, forint
lekötött kapacitás, MJ/h; MJ/nap
fajlagos árbevétel-igény, forint/MJ
a beruházás tényleges összege, belépési pont létrehozása esetén, forint
a beruházás tényleges összege, kilépési pont létrehozása esetén, forint
a két fajlagos (jelenlegi és új) egyezősége esetén számított beruházási összeg, belépési pont
létrehozása esetén, forint
a két fajlagos (jelenlegi és új) egyezősége esetén számított beruházási összeg, kilépési pont
létrehozása esetén, forint

5. A földgáztermelő földgáz szállító- és elosztóvezetékhez történő csatlakozása esetén alkalmazandó
csatlakozási díj
F =B
t
t
4. táblázat: A képlet jelöléseit az alábbi táblázat tartalmazza
1.
2.

A
F
t
B
t

B
A földgáztermelő csatlakozása esetén alkalmazandó díj, forint.
Szállítóvezetékhez történő csatlakozás esetében:
a kialakítandó csatlakozási pont kivitelezésének költsége, forint.
Elosztóvezetékhez történő csatlakozás esetében:
- ha biztosítható a földgáztermelő által betáplált földgázmennyiség továbbítása, akkor az
elosztóvezetéken kialakítandó csatlakozási pont kivitelezésének költsége, forint;
- ha nem biztosítható a földgáztermelő által betáplált földgázmennyiség továbbítása, akkor
figyelembe veendő a csatlakozási pont kivitelezésének költsége mellett a meglévő
vezetékrendszeren szükségessé való hálózatfejlesztés költsége és a betáplálásra kerülő
földgáz műszaki, minőségi paramétereinek méréséhez szükséges eszközök költsége, forint.
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1485/2014. (VIII. 28.) Korm. határozata
az ENSZ Közgyűlésének 69. ülésszakán való magyar részvételről
A Kormány
1. jóváhagyja – az 1. melléklet szerint – az ENSZ Közgyűlésének 69. ülésszakán részt vevő magyar küldöttség
tevékenységének irányelveit;
2. felhatalmazza a külgazdasági és külügyminisztert, hogy az ENSZ Közgyűlésének 69. ülésszakán részt vevő magyar
küldöttség vezetőjének és tagjainak megbízásáról előterjesztést tegyen Magyarország köztársasági elnökének.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet az 1485/2014. (VIII. 28.) Korm. határozathoz
Irányelvek az ENSZ Közgyűlésének 69. ülésszakán részt vevő magyar küldöttség tevékenységéhez
Az ENSZ Közgyűlésének 69. ülésszakán a magyar küldöttség feladata, hogy a kormány céljaival, valamint az Európai
Unió 69. ENSZ-közgyűlési prioritásaival összhangban, a magyar nemzeti érdekeket érvényesítve tevékenykedjen.
Az Európai Unió tagállamai – a korábbi évekhez hasonlóan – az Európai Unió prioritásai az ENSZ Közgyűlésének
69. ülésszakára címmel fogadtak el tanácsi következtetéseket.
1. A küldöttség az ENSZ szerepével kapcsolatban hangsúlyozza, hogy Magyarország az Egyesült Nemzetek
Szervezetét tekinti a nemzetközi kapcsolatok alapvető és meghatározó multilaterális keretének a globalizáció
összetett és ellentmondásos jelenségeinek kezelésére, továbbá a hagyományos, valamint a XXI. század újszerű
biztonságpolitikai, humanitárius, emberi jogi, gazdasági és környezetvédelmi kihívásainak megoldására.
2. A küldöttség a béke és biztonság területén
a)
emelje ki a nemzetközi válságok megelőzését szolgáló preventív diplomácia és a mediáció alkalmazásának
szükségességét és támogassa az ENSZ képességeinek megerősítését ezeken a területeken, támogassa a viták
békés rendezésére irányuló törekvéseket;
b)
kísérje figyelemmel és támogassa a 2005. évi csúcstalálkozó záródokumentumában létrehozott védelmi
felelősség elvének továbbfejlesztését és gyakorlati megvalósítását, különös tekintettel a megelőzésre;
c)
támogassa az ENSZ békefenntartási tevékenysége számára nyújtott tagállami hozzájárulások optimális
felhasználását, a békefenntartó és különleges politikai missziók hatékony működését;
d)
támogassa az ENSZ békeépítési tevékenységének hatékonyabbá tételét, különös tekintettel az ENSZ
Biztonsági Tanácsa és a Békeépítési Bizottság közötti együttműködés megerősítésére;
e)
támogassa a jogállamiság – mint a nemzetközi béke és biztonság fenntartása kulcselemének – erősítését
annak minden dimenziójában, valamint az ENSZ-közgyűlés 67. ülésszakán a jogállamisággal kapcsolatos
magas szintű fórum által elfogadott nyilatkozatban foglaltak végrehajtását;
f)
támogassa a Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC) működését, a Biztonsági Tanács és az ICC együttműködésének
erősítését, valamint a Biztonsági Tanácsnak a nemzetközi büntető-igazságszolgáltatás előmozdításában
játszott szerepét;
g)
támogassa a nők ellen elkövetett erőszakkal szembeni küzdelmet, ennek részeként a nők, béke és biztonság
témakörében elfogadott közgyűlési határozatok végrehajtását, különös tekintettel a nők békefolyamatban
való részvételére és konfliktushelyzetben való védelmére vonatkozó határozatra;
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h)

támogassa a fegyveres konfliktusokban érintett gyermekek védelmének növelésére irányuló intézkedéseket,
valamint a „Gyermekek, nem katonák” címmel a fegyveres konfliktusokban érintett gyermekekért szervezett
kampányt;
i)
folytassa aktív szerepvállalását a globális kihívások – nemzetközi terrorizmus, határokon átnyúló szervezett
bűnözés, illegális kábítószer-kereskedelem, korrupció, pénzmosás, emberkereskedelem – elleni küzdelem
területén meglévő nemzetközi együttműködésben;
j)
támogassa az ENSZ leszerelési mechanizmusának megfelelő működését célzó törekvéseket, ezen belül
a genfi Leszerelési Értekezlet érdemi munkájának újraindítását, a fegyverkereskedelmi szerződés mielőbbi
hatálybalépését és egyetemessé tételét, az Átfogó Atomcsend Szerződés (CTBT) mielőbbi hatálybalépését,
különösen a XIV. Cikkelyes társelnöki feladatainak következetes végrehajtását, továbbá az atomsorompószerződés felülvizsgálatával foglalkozó 2015-ös konferencia sikerre vitelét, a tömegpusztító fegyverek
(nukleáris, radiológiai, vegyi, biológiai), valamint az előállításhoz és célba juttatáshoz szükséges eszközök és
technológiák elterjedésének megakadályozását;
k)
kísérje figyelemmel és támogassa a kiberbiztonság erősítése érdekében tett konszenzusépítési
erőfeszítéseket;
l)
támogassa az Információs Társadalom Csúcstalálkozó (WSIS) eredményeinek végrehajtását áttekintő és
felülvizsgáló 2015. decemberi magas szintű esemény kiegyensúlyozott, több-szereplős (multistakeholder)
előkészítését;
m)
segítse elő a Civilizációk Szövetsége ENSZ-kezdeményezés célkitűzéseinek megvalósulását, és támogassa
a több kultúrára kiterjedő érdemi projekteket.
3. A küldöttség a 2015 utáni fejlesztési, illetve fenntartható fejlődési keretrendszer kidolgozásával kapcsolatosan
a)
mozdítsa elő a Rio+20 fenntartható fejlődési konferencia eredményeinek továbbvitelét és végrehajtását,
ideértve a fenntartható fejlődési célok és a fenntartható fejlődés finanszírozásának kidolgozását;
b)
támogassa a Millenniumi Fejlesztési Célok 2015-ig történő végrehajtását, a 2013. szeptemberi MDG
különleges találkozó eredményeinek továbbvitelét;
c)
támogassa az egységes, átfogó 2015 utáni fejlesztési, illetve fenntartható fejlődési keretrendszer kialakítására
irányuló folyamatokat, szem előtt tartva, hogy a keretrendszer kidolgozására irányuló releváns eljárásokat
egyetlen koherens folyamatba kell integrálni;
d)
támogassa a 2015–2030 közötti időszakra vonatkozó fenntartható fejlődési keretrendszer kidolgozására
irányuló kormányközi tárgyalások előkészítését;
e)
segítse elő az ENSZ Nyílt Munkacsoportja által magyar és kenyai vezetéssel kidolgozott fenntartható fejlődési
célok minél tágabb körű elfogadását; külön hangsúlyt fektetve a vízzel kapcsolatos célkitűzésre, a 2013
októberében megrendezett Budapesti Víz Világtalálkozó eredményeire és a világtalálkozó kapcsán az önálló
víztémájú fenntartható fejlődési cél elfogadása érdekében kifejtett magyar tevékenységre tekintettel;
f)
támogassa a víz és az energia közötti kapcsolat kiegyensúlyozott megközelítését a fenntartható gazdasági,
társadalmi és környezeti fejlődés támogatása érdekében;
g)
aktívan vegyen részt a fenntartható fejlődési kérdésekhez – különösen a magyar ország-profil kiemelt
területeihez – kapcsolódó rendezvényeken;
h)
támogassa az ENSZ főtitkára által összehívott éghajlat-változási csúcsértekezlet céljait, ösztönözve az Európai
Unión kívüli nagy kibocsátók kibocsátás-csökkentési vállalásait a 2015-ben elfogadni tervezett új globális jogi
eszköz létrejötte és az Európai Unió gazdaságának versenyképessége érdekében.
4. A küldöttség az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság területén
a)
támogassa az egyetemes értékeket jelentő emberi jogok és alapvető szabadságjogok – ideértve a nemzeti
kisebbségek jogait – nemzetközi védelmének előmozdítását, ennek keretében támogassa az ENSZ emberi
jogi mechanizmusainak és testületei függetlenségének megerősítését, különös tekintettel az Emberi Jogi
Tanácsra, és az általa alkalmazott különleges mechanizmusok megerősítésére;
b)
lépjen fel Magyarország nemzetközi emberi jogi szerződéses kötelezettségeivel összhangban, elősegítve
az Európai Unió emberi jogi célkitűzéseinek végrehajtását, különösen a Magyarország számára
kiemelten fontos területeken, úgymint az alapvető szabadságjogok tiszteletben tartása, a kisebbségek
és őshonos népek, a nők és gyermekek, illetve a fogyatékossággal élők jogainak védelme és a hátrányos
megkülönböztetés elleni küzdelem;
c)
hangsúlyozza, hogy a családot, mint a társadalom természetes és alapvető egységét a társadalomnak és
az államnak védelemben kell részesítenie és meg kell erősítenie;
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d)
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kezelje kiemelt prioritásként az EU és hasonlóan gondolkodó partnerei kezdeményezéseiben való részvételt
és azok támogatását, különös tekintettel az egyes országok emberi jogi helyzetével és tematikus kérdésekkel
foglalkozó határozatokra;
e)
kezdeményezze a nemzetközi közösség hatékony és időben történő fellépését az emberi jogok megsértőivel
szemben, támogassa az emberi jogok védelmezőit;
f)
támogassa kiemelten a fenntartható fejlődési célokhoz kapcsolódó emberi jogokat;
g)
hangsúlyozza a humanitárius jog maradéktalan tiszteletben tartását a humanitárius segítségnyújtás
terén, beleértve a segítségnyújtást végző nemzetközi és nem kormányzati szervezetek és munkatársak
helyszínre jutását, tevékenységük zavartalan biztosítását, támogassa a nemzetközi humanitárius rendszer
megerősítésére, a humanitárius alapelvek és a vonatkozó nemzetközi jogi szabályozás előmozdítására
irányuló törekvéseket;
h)
járuljon hozzá a 2016. évi globális humanitárius csúcstalálkozó inkluzív előkészítéséhez;
i)
törekedjen együttműködésre a hazai és nemzetközi civil szervezetek képviselőivel a magyarországi emberi
jogi helyzetet és érdekeket érintő kérdésekben;
j)
kísérje figyelemmel a Demokráciák Közösségével kapcsolatos kérdéseket.
5. A küldöttség az Egyesült Nemzetek Szervezete reformjával és működésével kapcsolatban
a)
kísérje figyelemmel az ENSZ Biztonsági Tanácsának kibővítésére és munkamódszereinek átalakítására
vonatkozó javaslatok alakulását, a 2009 februárjában megkezdődött kormányközi tárgyalások folyamatát
és eredményeit, folytassa a Biztonsági Tanács munkamódszereinek javítására és működésének átláthatóbbá
tételére irányuló együttműködésben való részvételt;
b)
jelezze, hogy a megújuló Biztonsági Tanácsnak meg kell felelnie a XXI. század új geopolitikai és gazdasági
realitásainak, így taglétszámának és összetételének tükröznie kell a nemzetközi politikai és gazdasági
erőviszonyokban bekövetkezett változásokat, egyszersmind tekintettel kell lennie a hatékonyság
követelményére is;
c)
erősítse meg, hogy a világszervezet irányításának reformja, a Közgyűlés revitalizációja, és az ENSZ
fenntartható fejlődési és környezetvédelmi rendszerének reformja tekintetében Magyarország továbbra is
hozzá kíván járulni a folyamat előreviteléhez;
d)
az ENSZ finanszírozásának fenntarthatósága érdekében – összhangban az EU prioritásaival – igyekezzen
napirenden tartani a jelenlegi tagdíjaknak az elmúlt időszak világgazdasági változásait nem tükröző
elosztását eredményező tagdíjskála felülvizsgálatának kérdését.
6. A küldöttség Magyarország jelöléseivel kapcsolatban
a)
használja fel az ENSZ-közgyűlés fórumait, valamint a Közgyűlés margóján létrejövő két- és többoldalú magas
szintű találkozókat Magyarország ENSZ-szervekbe benyújtott jelölései támogatottságának felmérésére és
növelésére, továbbá egyes ENSZ-szervezetek, intézmények vezetői posztjaira benyújtott magyar jelölések
sikerének előmozdítására;
b)
fordítson külön figyelmet hazánk két kiemelt jelölésére: Kovács Péter jelölésére a Nemzetközi Büntetőbíróság
(ICC) bírói posztjára a 2014. decemberi választások során, valamint Magyarország pályázatára az Emberi
Jogi Tanácsba a 2017–2019-es időszakra. A kétoldalú megbeszélések során a partnerrel való kapcsolataink
függvényében a delegáció kérje a fenti jelölések támogatását, illetve a már megkötött támogatási
megállapodások megerősítését.
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A Kormány 1486/2014. (VIII. 28.) Korm. határozata
a Nemzeti Közlekedési Infrastruktúra-fejlesztési Stratégiáról
1. A Kormány
a)
a közlekedési ágazat közép-, hosszú és nagytávú céljainak meghatározása, a közlekedéssel összefüggő
gazdasági, társadalmi, környezeti és területhasználati folyamatok tervezhetőségének biztosítása érdekében
megtárgyalta és elfogadta a 2030-ig terjedően – 2050-ig távlati kitekintéssel – elkészített „Nemzeti
Közlekedési Infrastruktúra-fejlesztési Stratégia” című stratégiai tervdokumentumot és felhívja a nemzeti
fejlesztési minisztert, hogy azt a 2014–2020 közötti Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program
elfogadása érdekében küldje meg az Európai Bizottság részére;
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
2014. október 31.
b)
felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a 2014–2020-as időszak közúti és vasúti fejlesztési programja
keretében előkészítésre és kivitelezésre javasolt indikatív projektek listáját terjessze a Kormány elé
jóváhagyásra;
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
2014. október 31.
c)
felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a 2007–2013-as Közlekedés Operatív Program keretének terhére
előkészített közút- és vasútfejlesztési beruházásokat a 2015-ig tervezett megvalósítás elmaradása esetén
vizsgálja felül és azok megvalósítását a 2014–2020 közötti időszakra tervezze be;
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
2016. március 31.
d)
felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy készítse elő a Nemzeti Járműgyártási Stratégiát.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
2014. december 31.
2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
3. Hatályát veszti
a)
a 2007–2013 közötti időszakban megvalósítani tervezett közlekedésfejlesztési projektek indikatív listájáról
szóló 1004/2007. (I. 30.) Korm. határozat,
b)
a gyorsforgalmi- és a főúthálózat hosszú távú fejlesztési programjáról és nagytávú tervéről szóló 1222/2011.
(VI. 29.) Korm. határozat 1. pont b) alpontja, valamint 4, 5, 6. és 7. pontja,
c)
a kormányzati stratégiai dokumentumok felülvizsgálatával kapcsolatos feladatokról szóló 1657/2012. (XII. 20.)
Korm. határozat 2. pontja.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1487/2014. (VIII. 28.) Korm. határozata
az egységes területalapú támogatás összegéhez kötött támogatáscsökkentésből eredő forrásoknak
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott egyes támogatások finanszírozásához történő
felhasználásáról
A Kormány felhívja az agrár-vidékfejlesztésért felelős minisztert, hogy az egységes területalapú támogatás
összegéhez kötött támogatáscsökkentés gazdálkodókra gyakorolt hatásainak ellentételezése érdekében
a támogatáscsökkentésből eredő forrásokból a 2014–2020. évi Vidékfejlesztési Program elkészítése és a jogcímek
meghirdetése során
a)
a tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás vonatkozásában a 2017., 2018., 2019. és
2020. évekre évenként 8 milliárd forint;
b)
az agár-környezetgazdálkodási kifizetések művelet vonatkozásában a 2015., 2016., 2017., 2018., 2019. és
2020. évekre évenként 8,72 milliárd forint;
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c)
d)

az ökológiai gazdálkodás intézkedés vonatkozásában a 2015. és 2016. évekre évenként 7 milliárd forint;
a versenyképesség javítása az állattenyésztési ágazatokban művelet vonatkozásában 2015., 2016., 2017.,
2018., 2019. és 2020. évekre évenként 3 milliárd forint;
e)
a vízfelhasználás hatékonyságát javító öntözéses gazdálkodás fejlesztése művelet vonatkozásában a 2015. és
2016. évekre évenként 2 milliárd forint, a 2017., 2018., 2019. és 2020. évekre évenként 1 milliárd forint
összeget tervezzen.
Felelős:
agrár-vidékfejlesztésért felelős miniszter
Határidő:
a Vidékfejlesztési Program tervezéséhez igazodóan
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1488/2014. (VIII. 28.) Korm. határozata
az Emberi Jogi Munkacsoportról szóló 1039/2012. (II. 22.) Korm. határozat módosításáról
1. Az Emberi Jogi Munkacsoportról szóló 1039/2012. (II. 22.) Korm. határozat (a továbbiakban: Korm. határozat)
3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. A Munkacsoport tagja
a) a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára,
b) az Emberi Erőforrások Minisztériumának
ba) egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkára,
bb) szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkára,
bc) család- és ifjúságügyért felelős államtitkára,
bd) egészségügyért felelős államtitkára,
be) köznevelésért felelős államtitkára,
c) a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára,
d) az Igazságügyi Minisztérium
da) parlamenti államtitkára,
db) európai uniós és nemzetközi igazságügyi együttműködésért felelős államtitkára,
e) a Külgazdasági és Külügyminisztérium
ea) parlamenti államtitkára,
eb) európai uniós ügyekért felelős államtitkára,
ec) biztonságpolitikáért és nemzetközi együttműködésért felelős államtitkára,
f ) a Nemzetgazdasági Minisztérium szakképzésért és munkaerőpiacért felelős államtitkára, és
g) a Földművelésügyi Minisztérium környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős államtitkára.”
2. A Korm. határozat 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. A Munkacsoport tagját
a) ugyanazon minisztérium másik államtitkára vagy
b) a Munkacsoport tagjának irányítása alá tartozó, általa kijelölt helyettes államtitkár helyettesítheti.”
3. A Korm. határozat 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. A Munkacsoport elnöke az Igazságügyi Minisztérium parlamenti államtitkára, a Munkacsoport alelnöke
az Igazságügyi Minisztérium európai uniós és nemzetközi igazságügyi együttműködésért felelős államtitkára.”
4. A Korm. határozat 8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„8. A Munkacsoport szükség szerint, de félévente legalább egy alkalommal tart ülést. A Munkacsoport ülését
a Munkacsoport elnöke hívja össze és vezeti, a Munkacsoport ülése vezetésében a Munkacsoport elnökét
a Munkacsoport alelnöke helyettesíti. A Munkacsoport rendkívüli ülésének összehívását a Munkacsoport bármely
tagja az indok egyértelmű megjelölésével kezdeményezheti a Munkacsoport elnökénél. A Munkacsoport ülése
összehívásáról ebben az esetben a Munkacsoport elnöke dönt.”
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5. A Korm. határozat 14. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„14. A Munkacsoport és az Emberi Jogi Kerekasztal működésével összefüggő szakmai előkészítő és adminisztratív
feladatok ellátásáról – a Munkacsoport elnöke irányításával működő titkárság biztosításával – az Igazságügyi
Minisztérium gondoskodik.”
6. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1489/2014. (VIII. 28.) Korm. határozata
a Teleki László Alapítványnak a határon túli magyar épített örökségi feladatai ellátásához szükséges források
biztosítása érdekében az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Miniszterelnökség fejezetek közötti
előirányzat-átcsoportosításról
A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében
eljárva a Teleki László Alapítványnak a határon túli magyar épített örökségi feladatai ellátásához szükséges források
biztosítása érdekében 8000 ezer forint tartós átcsoportosítását rendeli el a Magyarország 2014. évi központi
költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások
Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 5. Egyéb feladatok támogatása alcím, 18. Határon túli
oktatási és kulturális feladatok támogatása jogcímcsoport, 2. Határon túli kulturális feladatok támogatása jogcím
terhére, a Kvtv. 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 15. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok
alcím, 50. Teleki László Alapítvány részére örökségi feladatok ellátásához szükséges hozzájárulás jogcímcsoport
javára az 1. melléklet szerint.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
emberi erőforrások minisztere
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

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

Fejezet
szám

XX.

Cím
szám

20

Alcím
szám

5

295013

XI.

15

347773

1

Jogcím
csop.
szám

18

Jogcím
szám

2

Kiemelt
előir.
szám

K5
K8

50

K5
K8
Az előirányzatmódosítás érvényessége: b.) a következő év költségvetésébe beépülő
ÁHT.
egyedi
azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

A módosítás jogcíme

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Egyéb feladatok támogatása
Határon túli oktatási és kulturális feladatok támogatása
Határon túli kulturális feladatok támogatása
Egyéb működési célú kiadások
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Miniszterelnökség
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célelőirányzatok
Teleki László Alapítvány részére örökségi feladatok ellátásához szükséges hozzájárulás
Egyéb működési célú kiadások
Egyéb felhalmozási célú kiadások

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Módosítás
(+/-)

Fejezet
szám

XI.

Cím
szám

15

347773
XX.

295013

20

Alcím
szám

1

5

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

50

18

2

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

Az adatlap 5 példányban töltendő ki

Ezer forintban
A módosítást elrendelő
jogszabály/ határozat
száma

-450
-7 550

450
7 550

BEVÉTEL

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

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

ÁHT.
egyedi
azonosító

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása
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1. melléklet az 1489/2014. (VIII. 28.) Korm. határozathoz

T Á M O GAT Á S

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Miniszterelnökség
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célelőirányzatok
Teleki László Alapítvány részére örökségi feladatok ellátásához szükséges hozzájárulás

8 000

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Egyéb feladatok támogatása
Határon túli oktatási és kulturális feladatok támogatása
Határon túli kulturális feladatok támogatása

-8 000

Ezer forintban
A módosítást elrendelő
jogszabály/ határozat
száma

Ezer forintban
A módosítást elrendelő
jogszabály/ határozat
száma

Foglalkoztatottak létszáma:

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

Összesen

I.n.év

8 000

II. n.év

III.n.év

IV.n.év

8 000

12843

12844

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2014. évi 117. szám

A Kormány 1490/2014. (VIII. 28.) Korm. határozata
a Kincsem – Nemzeti Lovas Programhoz kapcsolódó kiemelt rendezvények megvalósítása érdekében
a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 21. § (6) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva
a Kincsem – Nemzeti Lovas Programhoz kapcsolódó kiemelt feladatok finanszírozásáról szóló 1125/2014. (III. 13.)
Korm. határozatban foglalt rendezvények támogatásához 155,0 millió forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el
elszámolási, a fel nem használt rész tekintetében visszatérítési kötelezettséggel a Magyarország 2014. évi központi
költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet,
17. Rendkívüli kormányzati intézkedések cím terhére, a Kvtv. 1. melléklet XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezet,
20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 3. Agrár célelőirányzatok alcím, 8. Állami feladatok átvállalása az agrár- és
vidékfejlesztési programok megvalósításában jogcímcsoport javára az 1. melléklet szerint.
Az átcsoportosítás tekintetében
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
Az elszámolás és a visszatérítési kötelezettség tekintetében
Felelős:
földművelésügyi miniszter
Határidő:
2014. december 20.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

XI. Miniszterelnökség
XII. Földművelésügyi Minisztérium
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2014.
Államháztartási egyedi
azonosító
297102

Fejezet
szám

XI.

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

17

Kiemelt
előir.
szám

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

A módosítás jogcíme

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

Módosítás
(+/-)

Miniszterelnökség
Rendkívüli kormányzati intézkedések

Egyéb működési célú kiadások
Földművelésügyi Minisztérium
Fejezeti kezelésű előirányzatok
3
Agrár célelőirányzatok
241601
8
Állami feladatok átvállalása az agrár- és vidékfejlesztési programok megvalósításában
K5
Egyéb működési célú kiadások
Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
XII.

Államháztartási egyedi
azonosító

Fejezet
szám

K5

Fejezet
név

-155,0

20

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

155,0

BEVÉTEL

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

Kiemelt előirányzat
neve

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

Államháztartási egyedi
azonosító

Fejezet
szám

XII.

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

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

T Á M O GAT Á S
Kiemelt előirányzat
neve

Földművelésügyi Minisztérium
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Agrár célelőirányzatok
241601
8
Állami feladatok átvállalása az agrár- és vidékfejlesztési programok megvalósításában
Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
20

3

Az adatlap 5 példányban töltendő ki
A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
Fejezetet irányító szerv
1 példány
időarányos
Állami Számvevőszék
1 példány
teljesítményarányos
egyéb: azonnal
Magyar Államkincstár
1 példány
Nemzetgazdasági Minisztérium
2 példány
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.
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1. melléklet az 1490/2014. (VIII. 28.) Korm. határozathoz

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

155,0

Összesen

I.n.év
155,0

II. n.év

III.n.év

IV.n.év

155,0

12845

12846
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A Kormány 1491/2014. (VIII. 28.) Korm. határozata
a KEOP-4.4.0/11-2011-0038 azonosító számú („Biogázüzem létesítése Pécsen” című) projekt támogatásának
növeléséről
A Kormány
1. jóváhagyja az 1. melléklet szerint a KEOP-4.4.0/11-2011-0038 azonosító számú, „Biogázüzem létesítése Pécsen” című
projekt támogatásának növelését,
2. hozzájárul az 1. pont szerinti projekt támogatási szerződésének módosításához.
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
a támogathatósági feltételek teljesítését követően azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A

B

C

D
Projekt

1.

Projekt azonosító

Projekt

Támogatást igénylő

támogatási

száma

megnevezése

neve

összege
(nettó Ft)

2.

TETTYE
FORRÁSHÁZ
Pécsi Városi
Biogázüzem
Víziközmű
KEOP-4.4.0/11létesítése
Üzemeltetési
2011-0038
Pécsen
Zártkörűen
Működő
Részvénytársaság

925 562 500

E

F

G

Projekt

Projekt

támogatási

megnövelt

Támogatás

összegének

támogatási

intenzitása

növekedése

összege

(%)

(nettó Ft)

(nettó Ft)

61 630 000

987 192 500

50

H

Projekt rövid
bemutatása

A projekt célja
a támogatást
igénylő Pécs,
külterület
01339 hrsz.-ú
ingatlanán fekvő
szennyvíztisztító
telepen
biogázüzem
létesítése
a telepen
keletkező és
a régióban
működő
szennyvíztisztító
üzemekből
beszállított,
elősűrített
szennyvíziszapok
anaerob
rothasztásával
történő
ártalmatlanítása
és energianyerés
céljából.

I

Támogathatósági feltételek
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1. melléklet az 1491/2014. (VIII. 28.) Korm. határozathoz

1. A BIOMŰ-Baranya Befektető és Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság megszűnésére
tekintettel a támogatást igénylőnek igazolnia
szükséges, hogy megfelel a projekt átruházásra
vonatkozó jogszabályi feltételeknek.
2. A támogatást igénylőnek igazolnia szükséges,
hogy eleget tesz az Európai Unió működéséről
szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének
az általános gazdasági érdekű szolgáltatások
nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára
közszolgáltatás ellentételezése formájában
nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról
szóló, 2011. december 20-i 2012/21/EU bizottsági
határozatban foglaltaknak.

12847

12848
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A Kormány 1492/2014. (VIII. 28.) Korm. határozata
a Dél-Alföldi Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve egyes prioritásainak módosításáról
A Kormány
1. megállapítja a Dél-Alföldi Operatív Program (a továbbiakban: DAOP) 2011–2013. évekre szóló akciótervének
1–5. prioritását az 1–5. melléklet szerint,
2. jóváhagyja
a)
a DAOP 2011–2013. évekre szóló akcióterve 2. prioritása keretének 371 095 356 forinttal,
b)
a DAOP 2011–2013. évekre szóló akcióterve 3. prioritása keretének 1 711 360 860 forinttal,
c)
a DAOP 2011–2013. évekre szóló akcióterve 4. prioritása keretének 144 529 793 forinttal
történő növelését azzal, hogy a keret a meghatározható maximális uniós társfinanszírozási aránynak megfelelően,
a rendelkezésre álló uniós források összegéig elszámolásra kerül,
3. egyetért azzal, hogy
a)
a DAOP 2011–2013. évekre szóló akciótervének 1. prioritásán 107 969 605 forint,
b)
a DAOP 2011–2013. évekre szóló akciótervének 2. prioritásán a keretemelést követően rendelkezésre álló
729 665 209 forint,
c)
a DAOP 2011–2013. évekre szóló akciótervének 4. prioritásán a keretemelést követően rendelkezésre álló
558 081 828 forint,
d)
a DAOP 2011–2013. évekre szóló akciótervének 5. prioritásán 1 212 140 forint
zárolásra kerüljön annak érdekében, hogy a DAOP 3. prioritásának kötelezettségvállalási állománya ezzel
egyidejűleg az a)–d) pont alatti összegekkel megemelhető legyen,
4. egyetért azzal, hogy a 2. pont szerinti prioritások vonatkozásában a 2007–2013 programozási időszakban
az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások
felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 29/A–29/C. §-a szerinti többlet-kötelezettségvállalás
a jövőben csak a 2. pontban foglaltak figyelembevételével legyen vállalható,
5. egyetért azzal, hogy a DAOP 3. prioritása esetében – a prioritás eddigi többlet-kötelezettségvállalásaira tekintettel –
a későbbiekben felszabaduló források terhére új projektek támogatása céljából újabb kötelezettséget ne lehessen
vállalni,
6. úgy dönt, hogy a regionális operatív programok 2011–2013. évekre szóló akciótervei egyes prioritásainak
módosításáról és a Közép-Magyarországi Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 1. prioritásán
többletkötelezettség vállalásáról szóló 1352/2014. (VI. 26.) Korm. határozat 2. pont a) alpontjában a „DAOP
2011–2013.” szövegrész helyébe a „Dél-Alföldi Operatív Program (a továbbiakban: DAOP) 2011–2013.” szöveg lép,
7. visszavonja
a)
a regionális operatív programok 2011–2013. évekre szóló akcióterveinek módosításáról és
a Nyugat-Dunántúli Operatív Program 5. prioritás keretének növeléséről szóló 2057/2013. (XII. 31.)
Korm. határozat 2. mellékletét,
b)
a Dél-Alföldi Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akcióterve 3. prioritásának módosításáról és
a prioritás keretének növeléséről szóló 1142/2014. (III. 14.) Korm. határozatot,
c)
a regionális operatív programok 2011–2013. évekre szóló akciótervei egyes prioritásainak módosításáról
és a Közép-Magyarországi Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akcióterve 1. prioritásán
többletkötelezettség vállalásáról szóló 1352/2014. (VI. 26.) Korm. határozat 1. pont a) alpontját, továbbá 1. és
2. mellékletét.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a(z) …/2014. (… …) Korm. határozathoz
Dél-Alföldi Operatív
Program
Akcióterv 2011-2013

I. Prioritás bemutatása: 1. Prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés
1. Prioritás tartalma
Prioritás rövid tartalma
A prioritás támogatást nyújt az üzleti környezet fejlesztéséhez, ipari parkok, ipari területek, inkubátorházak, telephelyek
létrehozásához, fejlesztéséhez. Támogatásra kerül a vállalkozások által igénybe vett tanácsadás; az újonnan létrejött, s a már
működő klaszterek, együttműködések.
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1. melléklet az 1492/2014. (VIII. 28.) Korm. határozathoz

2. A prioritás ütemezése – kiírások kerete
Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
2011
2012
2013
Összesen

1.

18,1100
Tartalék:

5,8270

29,9278

5,9908

(Mrd Ft)

ESZA tervezett aránya a prioritás keretéből: max. 10%

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

0,0000

17,3100

11,1653

1,2220

Összesen
49,3715

12849

12850

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

Konstrukció
kódja

Konstrukció neve

Pályázatok, kiemelt projektek
meghirdethető kerete
(Mrd Ft)
2011

2012

Konstrukció célja

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

A konstrukció
szakmai
tartalmáért
felelős
miniszter

1.1.1.

Üzleti infrastruktúra
regionálisan
kiegyensúlyozott
fejlesztése

1.1.2.

Vállalkozások fejlesztése
tanácsadással

A konstrukció 2011-13-ban nem indul.

nemzetgazdasági
miniszter

1.2.1

Klaszter menedzsment
szervezetek létrehozása,
megerősítése, közös
eszközbeszerzései és
beruházásai

A konstrukció 2011-13-ban nem indul.

nemzetgazdasági
miniszter

1.3.1

Régió innovációs
potenciáljának a fejlesztése

5,3580

5,9908

0,0000

0,4690

0,0000

18,1100

5,8270

5,9908

A régió komparatív előnyein
alapuló innováció-orientált
támogatási konstrukciók pilot
típusú lebonyolítása.

nemzetgazdasági
miniszter

nemzetgazdasági
miniszter
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1. Prioritás összesen

18,1100

A konstrukció szakmai
tartalma tekintetében
feladatkörrel rendelkező
további miniszter

2. melléklet a(z) …/2014. (… …) Korm. határozathoz
Dél-Alföldi
Operatív
Program
Akcióterv
2011-2013

I. Prioritás bemutatása: 2. Prioritás: Turisztikai célú fejlesztések

1. Prioritás tartalma
Prioritás rövid tartalma
A prioritási tengely a régió természeti-, kulturális-, épített örökségén alapuló turisztikai szolgáltatások minőségileg magas színvonalú fejlesztésével kívánja a kereslet
igényeit kielégíteni, melynek megvalósítása során kiemelt szempontként kezeljük az együttműködés keretében megvalósuló fejlesztéseket. Emellett a magas minőségű
gyógyturizmus és egészség megőrző/fejlesztő turizmuságak fejlesztésével járul hozzá a térség gazdasági versenyképességének növeléséhez.
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2. melléklet az 1492/2014. (VIII. 28.) Korm. határozathoz

2. A prioritás ütemezése – kiírások kerete

2.

Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
2011
2012
13,7900

11,8945

2013

Összesen

2,2486

27,9331

Tartalék (Mrd Ft):
ESZA tervezett aránya a prioritás keretéből: max. 10%

3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)

2007-2010

2011

22,5574

0,6238

Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
2012
2013
11,5100

15,5508

2014-2015

Összesen

7,1685

57,4105

12851

12852

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

Konstrukció neve

Konstrukció célja
2011

2012

2013

2.1.1.

Versenyképes turisztikai
termék- és
attrakciófejlesztés

10,7750

10,3690

2,2486

2.1.2.

Turisztikai vonzerőkhöz
kapcsolódó szálláshelyek
minőségi és mennyiségi
fejlesztése

3,0000

1,2757

0,0000

2.1.3

Turisztikai Desztináció
Menedzsment fejlesztése

0,0150

0,2498

0,0000

13,7900

11,8945

2,2486

2. Prioritás összesen

Turisztikai vonzerők, illetve attrakciók
létrehozásán, meglevők fejlesztésén,
valamint turisztikai szolgáltatások
kialakításán és fejlesztésén keresztül a
hazai turizmus szektor
versenyképességének erősítése, a
turizmusból származó jövedelmek
növelése és munkahelyek teremtése.
Üzleti célú szálláshelyek fejlesztésén
keresztül a szálláshelyek szolgáltatási
színvonalának emelése,
kapacitáskihasználtságuk javítása, a
szálláshely működéséből származó
árbevételek növelése, ezáltal a
jövedelemtermelő képesség növelése.
Helyi és térségi Turisztikai Desztináció
Menedzsment szervezetek fejlesztése,
ezen keresztül a turizmus
versenyképességének növelése.

A konstrukció
szakmai
tartalmáért
felelős miniszter

A konstrukció
szakmai
tartalma
tekintetében
feladatkörrel
rendelkező
további
miniszter

nemzetgazdasági
miniszter

emberi
erőforrások
minisztere

nemzetgazdasági
miniszter

nemzetgazdasági
miniszter
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Dél-Alföldi
Operatív
Program
Akcióterv
2011-2013

I. Prioritás bemutatása: 3. prioritás: Közlekedési infrastruktúrafejlesztés

1. Prioritás tartalma
Prioritás rövid tartalma
A 3. prioritás tengely keretében elsősorban a közúti elérhetőség javítását (négy- és öt számjegyű utak építésével és felújításával), valamint a belterületi közúthálózat
fejlesztését kívánjuk támogatni. A 2011-2013 akciótervi időszakban kiemelten kívánjuk támogatni a kerékpárutak építése mellett a közösségi közlekedés
infrastrukturális fejlesztését.
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3. melléklet a(z) …/2014. (… …) Korm. határozathoz

3. melléklet az 1492/2014. (VIII. 28.) Korm. határozathoz

2. A prioritás ütemezése – kiírások kerete
Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)

3.

2011

2012

2013

Összesen

5,8670

1,8265

4,0856

11,7791

Tartalék (Mrd Ft):
ESZA tervezett aránya a prioritás keretéből: max. 10%

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

2011

2012

2013

2014-2015

Összesen

44,1263

1,7869

2,9600

3,4586

3,5933

55,9251

12853

12854

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

Konstrukció
kódja

Konstrukció
neve

Pályázatok, kiemelt projektek
meghirdethető kerete
(Mrd Ft)
Konstrukció célja
2011

2012

2013

Közúti elérhetőség
javítása

3,9740

1,4697

3,1571

3.1.2.

Kerékpárforgalmi
hálózat fejlesztése

1,8930

0,3568

0,9285

3.2.1.

Közösségi
közlekedés
fejlesztése

0,0000

0,0000

0,0000

5,8670

1,8265

4,0856

3. Prioritás összesen

nemzeti fejlesztési
miniszter

nemzeti fejlesztési
miniszter

nemzeti fejlesztési
miniszter
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3.1.1.

A támogatás célja a 4 és 5 számjegyű, településeket
összekötő, országos mellékúthálózat minőségének a
fejlesztésén keresztül a kistelepüléseken élők és a
hátrányos helyzetű társadalmi csoportok
közszolgáltatásokhoz való hozzáférésének a javítása,
valamint a közlekedés okozta környezeti károk
csökkentése.
A konstrukció célja olyan komplex projektek támogatása,
amelyek eredményeként egy teljes település vagy egy
szerves, funkcionális egységnek tekinthető településrész,
illetve kettő vagy több település közötti távolság válik
biztonságosan, kényelmesen, közvetlenül elérhetővé és
kerékpározhatóvá.
A beavatkozás célja térségi alapú infrastrukturális
fejlesztések megvalósítása a közösségi közlekedés alapfeltételrendszerének a biztosítása, fejlesztése, ezáltal az
országos, regionális, elővárosi, helyi és városi közlekedés
gyorsabbá, biztonságosabbá és színvonalasabbá tétele
érdekében. A közlekedésbiztonsági, forgalomtechnikai,
irányítási, utas-tájékoztatási, valamint a szolgáltatási
színvonal emelését szolgáló ellenőrzési rendszerek
fejlesztésének támogatásával a konstrukció kiemelt célja
a jelenleg közösségi közlekedést választó utasok
számának megtartása (esetenként csökkenésének a
fékezése), a negatív tendencia megfordítása, és a távlati
utasszám-növekedés elősegítése.

A konstrukció
szakmai
tartalmáért
felelős miniszter

A konstrukció
szakmai
tartalma
tekintetében
feladatkörrel
rendelkező
további
miniszter

Dél-Alföldi
Operatív
Program
Akcióterv
2011-2013

I. Prioritás bemutatása: 4. prioritás: Humáninfrastruktúra fejlesztés

1. Prioritás tartalma
Prioritás rövid tartalma
A prioritás közvetlenül hozzájárul a régióban élők, a szociálisan veszélyeztetett társadalmi csoportok életminőségének javításához. Cél a kedvezőtlen tendenciák
mérséklése az alapszolgáltatások kiépítése és színvonalának emelése, a prevenciót szolgáló eszközök és eljárások elterjesztése, az ellátások differenciáltabb és
területileg kiegyenlítettebb megszervezése révén.

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2014. évi 117. szám

4. melléklet a(z) …/2014. (… …) Korm. határozathoz

4. melléklet az 1492/2014. (VIII. 28.) Korm. határozathoz

A régió közszolgáltatási szektorának, intézményrendszerének fejlesztése a humán erőforrások minőségi erősödéséhez hozzájáruló közoktatási-művelődési, valamint
egészségügyi és szociális szolgáltatási infrastruktúra, valamint az e-közigazgatás fejlesztése révén.

4.

2. A prioritás ütemezése – kiírások kerete
Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
2011
2012
7,2080

1,9830

2013

Összesen

0,0000

9,1910

Tartalék (Mrd Ft):
ESZA tervezett aránya a prioritás keretéből: max. 10%

3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)

2007-2010

2011

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

36,7317

0,0000

7,1700

1,1424

0,7151

Összesen
45,7592

12855

12856

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

Konstrukció kódja

4.1.1.

Konstrukció
neve

Pályázatok, kiemelt projektek meghirdethető
kerete
(Mrd Ft)
2011

Alap és járóbeteg
ellátás fejlesztése

2012

2013

A konstrukció 2011-13-ban nem indul.

4.1.2.

Rehabilitációs és
hosszú idejű
ápolási ellátás
fejlesztése

2,3580

0,1928

0,0000

4.1.3.

Szociális ellátás
fejlesztése

2,5000

0,6150

0,0000

4.2.1

Oktatásfejlesztés

2,3500

1,1752

0,0000

Rehabilitációs szakellátási helyek
és hosszú idejű ápolás fejlesztése
valósul meg, a lakossági hozzáférés
növelése és a földrajzi-regionális és
szakmai-tartalmi
egyenlőtlenségeinek csökkentése
érdekében.
Szociális alapszolgáltatások,
gyermekjóléti alapellátások,
bölcsődék infrastrukturális
fejlesztése.
Közoktatási infrastruktúra
fejlesztése. A konstrukció
keretében óvodai feladat-ellátási
helyek - kapacitásbővítéssel
egybekötött - fejlesztése
támogatható.

A konstrukció 2011-13-ban nem indul.

0,0000

0,0000

0,0000

7,2080

1,9830

0,0000

Térségi közigazgatási és
közszolgáltatási rendszerek
informatikai fejlesztése.

A konstrukció
szakmai tartalma
tekintetében
feladatkörrel
rendelkező további
miniszter

emberi erőforrások
minisztere

emberi erőforrások
minisztere

emberi erőforrások
minisztere

emberi erőforrások
minisztere

emberi erőforrások
minisztere

nemzeti fejlesztési
miniszter

Miniszterelnökséget
vezető miniszter
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Egyenlő esélyű
hozzáférés a
4.3.1
közszolgáltatások
hoz (Akadálymentesítés)
Térségi
közigazgatási és
közszolgálati
4.3.2
rendszerek
informatikai
fejlesztése
4. Prioritás összesen

Konstrukció célja

A konstrukció
szakmai
tartalmáért
felelős miniszter

Dél-Alföldi
Operatív
Program
Akcióterv 20112013

I. Prioritás bemutatása: 5. prioritás: Térségfejlesztési akciók

1. Prioritás tartalma
Prioritás rövid tartalma
Az első intézkedés a régió városainak, valamint népesebb községeinek infrastrukturális fejlesztése. A tervezett támogatások feladata a települések fizikai
megújítása mellett a soft elemeket is alkalmazó, a lehetőségek szerint minél integráltabb fejlesztések megvalósítása és indukálása. A második intézkedés a
környezeti szempontú településfejlesztés, ezen belül a települések csapadék és belvízelvezetésének hatékony megoldása, illetve a korszerűtlen települési
hulladéklerakók rekultivációja.
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5. melléklet a(z) …/2014. (… …) Korm. határozathoz

5. melléklet az 1492/2014. (VIII. 28.) Korm. határozathoz

2. A prioritás ütemezése – kiírások kerete
Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
2011
2012

5.

4,4060

3,4548

2013

Összesen

2,6483

10,5091

Tartalék (Mrd Ft):
ESZA tervezett aránya a prioritás keretéből: max. 10%

3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)

2007-2010

2011

44,3400

0,0000

Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
2012
2013
20142015
6,0900

2,6100

1,8644

Összesen
54,9044

12857

12858

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

Konstrukció
kódja

Konstrukció neve

Pályázatok, kiemelt projektek
meghirdethető kerete
(Mrd Ft)
2011

2012

2013

5.1.1.

Integrált szociális
városrehabilitáció

0,0000

0,9496

0,0000

5.1.2.

Város- és városrész
megújítási akciók

0,0000

0,0000

2,2189

5.1.3.

A régiós civil szervezetek
infrastrukturális
feltételeinek fejlesztése

0,5330

0,0855

0,0000

Környezeti értékeink
védelme
környezetbiztonság

5. prioritás összesen

3,8730

2,4197

0,4294

4,4060

3,4548

2,6483

A lakóterületek által érintett
akcióterületek fizikai megújítása és
a társadalmi kohézió együttes
erősítése.
A régió jelentősebb méretű városai
esetében lehetőség nyílik mind
fizikai, mind társadalmi
értelemben rehabilitálandó,
leromlott városrészek akcióterületi
megújítására, ERFA és ESZA
típusú tevékenységek alkalmazása
által, integrált, szociális
városrehabilitációs projektek
támogatása révén.
A konstrukció alapvető célja, hogy
a valós, közcélú, illetve a régió
fejlődése szempontjából
kiemelkedő fontosságú, eddigi
tevékenységükkel már alapvető
közcélú feladataikat bizonyítottan
és tartósan ellátó non-profit
szervezetek a tevékenységük
megfelelő szintű ellátásához
elengedhetetlenül szükséges
infrastruktúrával rendelkezzenek.
A konstrukció célja a csapadék-,
valamint belvíz okozta károk
mérséklése, a helyi és térségi
jelentőségű vízvédelmi rendszerek
fejlesztésével, valamint a 2000 LE
alatti kistelepülések
szennyvízkezelésének megoldása,
és a partfalvédelem.

A konstrukció
szakmai tartalma
tekintetében
feladatkörrel
rendelkező további
miniszter

belügyminiszter

emberi erőforrások
minisztere

belügyminiszter

emberi erőforrások
minisztere

Miniszterelnökséget
vezető miniszter

emberi erőforrások
minisztere

5.2.1/A., 5.2.1/B és
5.2.1/D.
konstrukció esetén a
belügyminiszter,
5.2.1/ C. és 5.2.1/E
konstrukció esetén a
Miniszterelnökséget
vezető miniszter

5.2.1/A
Miniszterelnökséget
vezető Miniszter
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5.2.1.

Konstrukció célja

A konstrukció
szakmai
tartalmáért felelős
miniszter

12859
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A miniszterelnök 104/2014. (VIII. 28.) ME határozata
a Magyarország Kormánya és a Francia Köztársaság Kormánya közötti Filmkoprodukciós Megállapodás
létrehozására adott felhatalmazásról
A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva,
az emberi erőforrások minisztere és a külgazdasági és külügyminiszter előterjesztése alapján
1. egyetértek a Magyarország Kormánya és a Francia Köztársaság Kormánya közötti Filmkoprodukciós Megállapodás
(a továbbiakban: megállapodás) létrehozásával;
2. felhatalmazom a kultúráért felelős minisztert, hogy – az érintett miniszterekkel egyetértésben – a tárgyalásokon
részt vevő személyeket kijelölje;
3. felhatalmazom a kultúráért felelős minisztert vagy az általa kijelölt személyt, hogy a tárgyalások eredményeként
előálló szövegtervezetet a kézjegyével lássa el;
4. felhívom a külpolitikáért felelős minisztert, hogy a megállapodás létrehozásához szükséges meghatalmazási
okiratot adja ki;
5. felhívom a kultúráért felelős minisztert és a külpolitikáért felelős minisztert, hogy a megállapodás létrehozását
követően a megállapodás szövegének végleges megállapítására adandó felhatalmazásról szóló határozat tervezetét
haladéktalanul terjessze a Kormány elé.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

12860
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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.

