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V. A Kormány tagjainak rendeletei

A belügyminiszter 48/2014. (X. 13.) BM rendelete
a vízkészletjárulék kiszámításáról szóló 43/1999. (XII. 26.) KHVM rendelet módosításáról

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45.  § (8)  bekezdés a)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21.  § 29.  pontjában meghatározott feladatkörömben 
eljárva, a következőket rendelem el:

1. §  A vízkészletjárulék kiszámításáról szóló 43/1999. (XII. 26.) KHVM rendelet 3. számú melléklete helyébe az 1. melléklet 
lép.

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

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter

1. melléklet a 48/2014. (X. 13.) BM rendelethez
„3. számú melléklet a 43/1999. (XII. 26.) KHVM rendelethez

A vízügyi hatóságok által kezelt számlák

A B C

1 Eljáró hatóság Számla megnevezése Számlaszámok

2 Baranya Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Központosított bevételek 
beszedése célelszámolási számla 
– Vízkészletjárulék

10024003-00283559-30006009

3 Bács-Kiskun Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Központosított bevételek 
beszedése célelszámolási számla 
– Vízkészletjárulék

10025004-00283566-30006009

4 Békés Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság

Központosított bevételek 
beszedése célelszámolási számla 
– Vízkészletjárulék

10026005-00283573-30006009

5 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Központosított bevételek 
beszedése célelszámolási számla 
– Vízkészletjárulék

10027006-00283580-30006009

6 Csongrád Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Központosított bevételek 
beszedése célelszámolási számla 
– Vízkészletjárulék

10028007-00283597-30006009

7 Fejér Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság

Központosított bevételek 
beszedése célelszámolási számla 
– Vízkészletjárulék

10029008-00283607-30006009

8 Fővárosi Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság

Központosított bevételek 
beszedése célelszámolási számla 
– Vízkészletjárulék

10023002-00319566-30006009
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9 Győr-Moson-Sopron Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Központosított bevételek 
beszedése célelszámolási számla 
– Vízkészletjárulék

10033001-00283614-30006009

10 Hajdú-Bihar Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Központosított bevételek 
beszedése célelszámolási számla 
– Vízkészletjárulék

10034002-00283621-30006009

11 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Központosított bevételek 
beszedése célelszámolási számla 
– Vízkészletjárulék

10045002-00283683-30006009

12 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Központosított bevételek 
beszedése célelszámolási számla 
– Vízkészletjárulék

10044001-00283676-30006009

13 Vas Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság

Központosított bevételek 
beszedése célelszámolási számla 
– Vízkészletjárulék

10047004-00283700-30006009

14 Belügyminisztérium 
Országos Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság

Központosított bevételek 
beszedése célelszámolási számla 
– Vízkészletjárulék

10023002-00283494-30006023

”
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IX. Határozatok Tára

A köztársasági elnök 382/2014. (X. 13.) KE  határozata
egyetemi tanári kinevezésről

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés c) pontja, valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 27. § 
(3)  bekezdése alapján – az  emberi erőforrások miniszterének javaslatára – Dr. Cornelis Laurentius Joseph de Botot 
2014. november 10. napjával egyetemi tanárrá kinevezem.

Budapest, 2014. október 3.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2014. október 7.

  Balog Zoltán s. k.,
  emberi erőforrások minisztere

KEH ügyszám: IV-3/04695-1/2014.

A köztársasági elnök 383/2014. (X. 13.) KE  határozata
egyetemi tanári kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés c)  pontja, valamint a  nemzeti felsőoktatásról szóló 2011.  évi CCIV.  törvény 
27.  § (3)  bekezdése alapján – az  emberi erőforrások miniszterének javaslatára – Dr. Szalayné dr. Sándor Erzsébetet  
2014. november 10. napjával egyetemi tanárrá kinevezem.

Budapest, 2014. október 3.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2014. október 7.

  Balog Zoltán s. k.,
  emberi erőforrások minisztere

KEH ügyszám: IV-3/04695-2/2014.
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A köztársasági elnök 384/2014. (X. 13.) KE  határozata
egyetemi tanári kinevezésről

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés c) pontja, valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 27. § 
(3)  bekezdése alapján – az  emberi erőforrások miniszterének javaslatára – Dr. Tausz Katalint 2014. november 10. 
napjával egyetemi tanárrá kinevezem.

Budapest, 2014. október 3.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2014. október 7.

  Balog Zoltáns. k.,
  emberi erőforrások minisztere

KEH ügyszám: IV-3/04695-3/2014.

A köztársasági elnök 385/2014. (X. 13.) KE  határozata
egyetemi tanári kinevezésről

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés c) pontja, valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 27. § 
(3)  bekezdése alapján – az  emberi erőforrások miniszterének javaslatára – Dr. Vincent Johan Jacobus Petrus van 
Heuven – van Bezooijent 2014. november 10. napjával egyetemi tanárrá kinevezem.

Budapest, 2014. október 3.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2014. október 7.

  Balog Zoltán s. k.,
  emberi erőforrások minisztere

KEH ügyszám: IV-3/04695-4/2014.
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A köztársasági elnök 386/2014. (X. 13.) KE  határozata
magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés b)  pontja alapján – a  külgazdasági és külügyminiszter előterjesztésére – 
hozzájárulok Mahmoud Assem Mahmoud El-Maghraby rendkívüli és meghatalmazott nagykövetnek az  Egyiptomi 
Arab Köztársaság magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövetévé történő kinevezéséhez, budapesti 
székhellyel.

Budapest, 2014. szeptember 3.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2014. szeptember 10.

  Dr. Navracsics Tibor s. k.,
  külgazdasági és külügyminiszter

KEH ügyszám: IV-5/04225-1/2014.

A Kormány 1577/2014. (X. 13.) Korm. határozata
az Európai Unió társfinanszírozásával megvalósuló, a 2007–2013 programozási időszakban indított 
projektek szakaszolásával kapcsolatos egyes feladatokról

A Kormány
 1. felhívja a  Miniszterelnökséget vezető minisztert, a  nemzeti fejlesztési minisztert, a  nemzetgazdasági minisztert 

és az  emberi erőforrások miniszterét, hogy végezzék el az  Európai Unió társfinanszírozásával megvalósuló, 
a  2007–2013 programozási időszakban indított, szakaszolással érintett és a  feszített megvalósítási ütemezésű 
projektek teljes körű átvilágítását,

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
 nemzeti fejlesztési miniszter
 nemzetgazdasági miniszter
 emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2014. november 15.

 2. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a nemzeti fejlesztési miniszter, a nemzetgazdasági miniszter 
és az emberi erőforrások minisztere bevonásával készítsen jelentést a Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság részére 
az 1. pontban meghatározott átvilágítás eredményéről és a kapcsolódó feladatokról.

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
 nemzeti fejlesztési miniszter
 nemzetgazdasági miniszter
 emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2014. december 15.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1578/2014. (X. 13.) Korm. határozata
a Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 2. prioritásának módosításáról

A Kormány
 1.  megállapítja a  Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének 2. prioritását 

az 1. melléklet szerint, a prioritáson jóváhagyott többletkötelezettség-vállalás csökkentésével,
 2.  felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon a  KEOP-2.4.0/2F/09-11-2013-0001 azonosító 

számú („Vörösiszap szennyezés kármentesítése” című) nagyprojekt támogatási szerződésének elállással történő 
felbontásáról,

Felelős:  nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:  azonnal

 3.  visszavonja
a) a Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 2. prioritásának módosításáról 

és egyes projektek támogatásának növeléséről szóló 1932/2013. (XII. 12.) Korm. határozat 2. és 3. pontját,
b) a  KEOP-2.4.0/2F/09-11-2013-0001 azonosító számú („Vörösiszap szennyezés kármentesítése” című) 

nagyprojekt támogatásának jóváhagyásáról szóló 1958/2013. (XII. 17.) Korm. határozatot,
c) a Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 2. prioritásának módosításáról 

és egyes projektek többletforrás igényének jóváhagyásáról szóló 1184/2014. (III. 27.) Korm. határozat 
1. pontját és 1. mellékletét, és

d) a  KEOP-2.4.0/2F/09-11-2013-0001 azonosító számú („Vörösiszap szennyezés kármentesítése” című) 
nagyprojekt megvalósításának elősegítéséről szóló 1191/2014. (III. 28.) Korm. határozatot.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1578/2014. (X. 13.) Korm. határozathoz

I. Prioritás bemutatása - 2. prioritás: Vizeink jó kezelése Környezet és Energia Operatív Program
Akcióterv 2011-2013

1. Prioritás tartalma

2. A prioritás ütemezése – kiírások kerete

2011 2012 2013 Összesen
119,574 1,333 17,956 138,863

              Túlvállalás:  27,33 Mrd Ft
              ESZA tervezett aránya a prioritás keretéből: 0%

3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)

2007-2014 2014 hátralévő 2015 Összesen
423,052 13,791 0,000 436,843

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

2011 2012 2013

2.1.1 Állami tulajdonú árvízvédelmi fejlesztések 54,435 0,000 0,000

- Árvízi tározók létesítése – Tisza-völgyi (VTT) fejlesztések esetében alkalmazható.
- Közép- és nagyvízi medrek lefolyási viszonyainak, vízsszállító képességének megőrzését és javítását 
célzó intézkedések és műszaki beavatkozások.
- Árvízvédelmi töltések építése, fejlesztése, rekonstrukciója.
- Az altalaj-állékonyság növelésére irányuló beavatkozások, a nem kellő biztonságú szakaszok 
megerősítése.
- Hullámvédő erdősáv létesítése és rekonstrukciója.
- Meglévő árvízi tározók rekonstrukciója.
- Támfalak rekonstrukciója.
- Töltéskorona burkolat építése.
- Keresztező műtárgyak építése, átépítése.
- Árvízvédelmi fővédvonalak infrastrukturális fejlesztése.
- Üzemelési és fenntartási eszköz- és műszer-beszerzés.

belügyminiszter  -

2.1.2 Önkormányzati árvízvédelmi fejlesztések 7,479 0,000 0,000

- Árvízvédelmi töltések építése, fejlesztése, rekonstrukciója, áthelyezése.
- Árvízvédelmi rendszer kiépítése mobilgát kialakításával.
- Az altalaj-állékonyság növelésére irányuló beavatkozások, a nem kellő biztonságú szakaszok 
megerősítése.
- Nagyvízi levezető képesség javítása a hullámtér rehabilitációjával.
- Meglévő árvízi tározók rekonstrukciója.
- Támfalak rekonstrukciója.
- Töltéskorona burkolat építése.
- Keresztező műtárgyak építése, átépítése.
- Árvízvédelmi fővédvonalak infrastrukturális fejlesztése.
- Üzemelési és fenntartási eszköz- és műszerbeszerzés.

belügyminiszter  -

A konstrukció szakmai tartalma 
tekintetében feladatkörrel rendelkező 

további miniszter

Prioritás rövid tartalma
A prioritás intézkedései – árvízvédelem, vízminőség és ivóvízbázis védelem, települési szilárd hulladéklerakók rekultivációja, szennyezett területek kármentesítése és vízgazdálkodási tervezés - révén csökkenni fog az árvízi kockázat, javulni fog a 
felszíni és felszín alatti vizek minősége és mennyisége, valamint csökkenni fog veszélyeztetettségük. Ezek megvalósításával európai uniós (pl. Víz Keretirányelv) és hazai (pl. Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése, a továbbiakban: VTT) 
kötelezettségeknek is eleget teszünk.

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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2011 2012 2013

A konstrukció szakmai tartalma 
tekintetében feladatkörrel rendelkező 

további miniszter
Konstrukció kódja Konstrukció neve

Pályázatok, kiemelt projektek 
meghirdethető kerete

(MrdFt)* A konstrukció célja
A konstrukció szakmai 

tartalmáért felelős 
miniszter

2.1.3 Tájgazdálkodást megalapozó vízi 
infrastruktúra kiépítése (VTT) 4,803 0,000 0,000

 - Ártéri tájgazdálkodást szolgáló vízrendszer kiépítése.
 - Vízbeeresztő műtárgy építése.
 - Állandó vízfelületek kialakítása kotrással, partrendezéssel.
 - Tájrendezés és a kialakított műtárgyak, anyagnyerőhelyek tájba illesztése.
 - Tájgazdálkodást szolgáló vízrendszer üzemeltetéséhez, fenntartásához szükséges eszközökkel 
kapcsolatos fejlesztések.
 - Tájgazdálkodás működési szervezeti infrastruktúrájának fejlesztése.
 - Monitoring rendszerek kiépítése, illeszkedve a meglévő és folyamatban lévő integrált monitoringhoz, 
informatikai rendszer létrehozása.

belügyminiszter  -

2.2.1 Komplex vízvédelmi beruházások 0,000 0,000 0,343

 - Vízszint-szabályozás és vízpótlást biztosító létesítmények kialakítása és rekonstrukciója.
- Holtág, meder-, mellékág-rehabilitáció.
- Jó áramlási viszonyok biztosítása: csatornarendszerek és keresztirányú műtárgyak kialakítása, 
felújítása.
- Szűrőmezők, hordalékfogók, torkolati művek, völgyzárógátak kialakítása, felújítása.
- Kotrás, zagyterek kialakítása, iszapelhelyezés.
- Vízinövények ökológiai szabályozása, nádgazdálkodás.
- Táj-rehabilitáció.
- Szennyvízelvezetés és –tisztítás .
- A projekt-célok megvalósulásának monitorozása, mérőhelyek kialakítása.
- A jó állapot eléréséhez és a fenntartásához szükséges eszközök beszerzése.
- A projekt keretében kialakított műtárgyak megközelítéséhez nélkülözhetetlen kezelő-utak kialakítása.
- A vizes élőhely megőrzését, kialakulását segítő műtárgyak, infrastruktúra.
- Vízkivétel, vízátvezetés, vízleadó útvonal és műtárgyak.
- Vízvisszatartás, tározók.
- Beeresztő- leeresztő műtárgyak és zsilipek építése és rekonstrukciója.
- Csatornarendszerek és keresztirányú műtárgyak
- A vízpótlást és vízszint-szabályozást biztosító létesítmények alternatív energiaellátása
- Monitoring
- Kezelő-utak 

belügyminiszter  -

2.2.2 VKI monitoring 0,000 1,333 0,000

- Állapotfelmérés.
- Állomás (felszín alatti, felszín közeli, felszíni, hidromet.) korszerűsítése, felújítása, létesítése.
- Vízminőségi és kútvizsgálatok, geodéziai mérések.
- Mérőműszerek, monitoring számítástechnikai eszközök beszerzése, laborfejlesztés.
- A kialakított rendszerek használatának oktatása.

belügyminiszter nemzeti fejlesztési miniszter

2.2.2/B VKI informatika 1,074 0,000 0,000 Infokommunikációs rendszerek fejlesztése (szoftverbeszerzés, szoftverfejlesztés, adatbázis-fejlesztés, 
szaktanácsadás, eszközbeszerzés, építés). belügyminiszter nemzeti fejlesztési miniszter

2.2.3/A Ivóvízbázis-védelem 0,000 0,000

- Állapotfelmérés, archív információk begyűjtése.
- Szennyező források feltárása furasokkal.
- Monitoring-rendszer kialakítása furással vagy szondával.
- Talajminta és vízkémiai mintavételek, laborelemzések.
- Tartós szivattyúzás mérésekkel, vizsgálatokkal.
- Geofizikai felmérés, mederszelvényezés.
- A meglevő észlelő kutak és észlelésre alkalmas kutak felújítása, megvásárlása.
- Vízszintészleléshez, vízminőség vizsgálatokhoz kapcsolódó műszertelepítés.
- Modellezés, védőterület meghatározása.
- Biztonságba helyezési terv készítése, a védőterületi határozathoz szükséges dokumentáció 
összeállítása.
- Térinformatikai feldolgozások készítése.

belügyminiszter  -

2.2.3/B Ivóvízbázis-védelem 0,000 0,000

- Körülkerítés; riasztórendszer; sorompók.
- Üzemi célt nem szolgáló létesítmények megszüntetése.
- Pangó víz levezetését szolgáló árkok építése; övárok létesítése, burkolása.
- Védőterületen kettősfalú szennyvízcsatorna kiépítése.
- Felhagyott kutak eltömedékelése.
- A vízminőségre veszélyt jelentő felszín alatti létesítmények felszámolása.
- Közüzemi ivóvízellátási céllal működtetett egyedi kialakítású karsztvízmű átalakítása.
- Medernyelő szakaszok lezárása, mederszakaszok burkolása.
- A külső védőterületen áthaladó út, közút, vasút meglévő csapadékvíz-elvezető árkának szigetelése.
- A vízbázis teljes vízminőségi, vízszint és vízhozam észlelőhálózatának kialakítása.
- Vízrajzi mérőműtárgyak, jeladós PTC szondák, mederszonda.
- Hordalékfogó, iszapfogó, olajfogó, szigetelés.

belügyminiszter  -

2,295
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2011 2012 2013

A konstrukció szakmai tartalma 
tekintetében feladatkörrel rendelkező 

további miniszter
Konstrukció kódja Konstrukció neve

Pályázatok, kiemelt projektek 
meghirdethető kerete

(MrdFt)* A konstrukció célja
A konstrukció szakmai 

tartalmáért felelős 
miniszter

2.3.0
A települési szilárd hulladéklerakókat 
érintő térségi szintű rekultivációs 
programok elvégzése

21,952 0,000 0,000 A helyszín biztosítása, rekultivációs munkálatok végzése, rekultivációs utógondozáshoz szükséges 
beruházási tevékenységek. földművelésügyi miniszter  -

2.3.0/B A települési szilárd hulladéklerakókat 
érintő rekultivációs programok elvégzése 1,871 0,000 0,000 A helyszín biztosítása, rekultivációs munkálatok végzése, rekultivációs utógondozáshoz szükséges 

beruházási tevékenységek. földművelésügyi miniszter  -

2.4.0 Szennyezett területek kármentesítése 19,641 0,000 0,000

- Környezeti kármentesítési műszaki beavatkozások.
- Bontás.
- Építés jellegű munkák.
- Kármentesítés műszaki beavatkozásának technológiai működtetése.
- Kármentesítés műszaki beavatkozási munkáinak előrehaladását ellenőrző vizsgálatok.
- Kármentesítést követő helyreállítási tevékenységek.

földművelésügyi miniszter  -

2.4.0/B Hulladéklerakók kármentesítése 6,024 0,000 0,000

 - Bontás.
 - Létesítmények / műtárgyak kialakítása, passzív hidraulikus védelmi rendszer kiépítése, hulladék 
áthalmozása, felszedése.
 - Tereprendezés, a záró rétegrend kialakítása, bioremediáció előkészítése, növénytelepítés.
 - Kármentesítés beavatkozásának technológiai működtetése.
 - Monitoring.
 - Helyreállítás.

földművelésügyi miniszter  -

2.5.0/B Árvízi kockázati térképezés és stratégiai 
kockázatkezelési terv készítése 0,000 0,000 3,094

 - Előzetes kockázatbecslés.
 - Térképezési és tervezési alapadatok előállítása, beszerzése.
 - Nagyvízi mederkezelési tervek.
 - Fejlesztési projekteket megalapozó árvízvédelmi koncepciótervek, stratégiai tervek és döntés-
előkészítő tanulmányok.
 - Kockázatok elemzése, ár- és belvízi veszély- és kockázati térképek.
 - Kockázat-kezelési tervek készítése a vízgyűjtőkön és a részvízgyűjtőkön.
 - A kockázati tervekhez kapcsolódó vízminőségi kockázati területi tervek.
 - A közvélemény tájékoztatása és társadalmi konzultáció.

belügyminiszter  -

2.5.0/C

A forgalomképes közcélú állami 
tulajdonú, káros vizek elvezetését célzó 
vonalas vízi létesítmény kataszterének 
elkészítése

0,000 0,000 4,619

- Projekt előkészítése: megvalósíthatósági tanulmány és költség-hasznon elemzés elkészítése.
- Szükséges felmérések és vizsgálatok, műszaki tervek elkészítése és engedélyek beszerzése (szerzői 
és felhasználási jogok megszerzése).
- Adatszolgáltatás és együttműködés (földmérési alaptérképek beszerzése, partél valós helyzetének 
rögzítése, a valós és a nyilvántartási állapot összevetése, az eltérések kigyűjtése, a 
tulajdonviszonyokkal kapcsolatos anomáliák feltárása, az eltérések rögzítése).
- Helyszíni mérések elvégzése (kereszt-szelvények felvétele, magassági alapadatok rögzítése; utak 
esetében az átereszek küszöbszintjének és az utak terepszintjének bemérése).
- Általános topográfiai alapadatok előállítása/megvásárlása.
- Az előállított adatokból állapotfelvételi hossz-szelvények előállítása, az esetlegesen vízfolyási akadályt 
képező műtárgyak, átereszek kimutatásának elkészítése.
- Az információs rendszer (kataszter) megtervezése és elkészítése.
- A projekt keretében elkészült állománynak a kedvezményezett adatbázisába történő exportálásra 
alkalmassá tétele.
- A kataszter próbaüzemének biztosítása, a felmerült problémák javítása.
- Az elkészült kataszter használatának betanítása az egyes felhasználói szinteknek.
- A projekthez kapcsolódó közbeszerzési tevékenységek.
- Projektmenedzsment.

belügyminiszter  -

2.2.2/C Regionális vízügyi, geoinformatikai és 
monitoring központ létrehozása 0,000 0,000 9,900

- Komplex műholdvevő központ létrehozása, amely biztosítja a műholdak által rögzített és küldött adatok 
vételét, kiterjeszthető bármely műholdrendszer által továbbított adatok vételére.
- Nagypontosságú felszíni- és domborzatmodell elkészítése légi lézerszkenner (LIDAR) technológia 
alkalmazásával a Duna ártéri öblözeteire vonatkozólag.
- Vonalas létesítmények, belvízelvezető csatornák felmérése, hossz- és keresztszelvényeinek 
meghatározása földi geodéziai módszerekkel.
- Vízügyi műszaki adatbázis továbbfejlesztése a műholdvevő központ adatainak és szolgáltatásainak 
kiterjesztésével és a felmérésre kerülő adatok felhasználásával és feldolgozásával.
- Vízgazdálkodási feladatokra épülő szolgáltatások (ár-, belvíz és környezeti károk ellen tett védekezési, 
az előzetes felkészülési feladatokat támogató szolgáltatások) kidolgozása.

belügyminiszter  -

2. Prioritás 119,574 1,333 17,956
* 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 2.1.1, 2.1.2., 2.2.2,  2.2.2/B, 2.2.3, 2.3.0, 2.3.0/B, 2.4.0, 2.4.0/B és 2.5.0/B konstrukciókon összesen 27,33 Mrd Ft túlvállalást tartalmaz.
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A Kormány 1579/2014. (X. 13.) Korm. határozata
a Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 7. prioritásának módosításáról

A Kormány
 1. megállapítja a  Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 7. prioritását 

az 1. melléklet szerint,
 2. visszavonja a  Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 7. prioritásának 

módosításáról szóló 1305/2014. (V. 5.) Korm. határozatot.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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I. Prioritás bemutatása - 7. prioritás: Projekt előkészítés Környezet és Energia Operatív Program
Akcióterv 2011-2013

1. Prioritás tartalma

2. A prioritás ütemezése – kiírások kerete

2011 2012 2013 Összesen
9,22 17,45 16,11 42,78

              Túlvállalás:    1,97     (Mrd Ft)
              ESZA tervezett aránya a prioritás keretéből: 0%

3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)

2007-2014 Összesen
54,80 72,39

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

2011 2012 2013

7.0.0 Projekt előkészítés kétfordulós 
pályázatokban 2,72 0,00 0,00 Megvalósítási projektek előkészítése nemzeti fejlesztési 

miniszter

belügyminiszter, 
földművelésügyi 

miniszter

7.1.0
Derogációs vízi közmű 
projektek előkészítése 6,50 0,00 2,54

RMT, CBA készítés
elvi és/vagy műszaki engedélyes tervek 
készítése
környezeti hatásvizsgálat, ill. előzetes 
vizsgálat, Natura2000 hatásbecslés
engedélyeztetés
tenderdokumentáció készítése
kapcsolódó menedzsment költség
lakosság tájékoztatása

nemzeti fejlesztési 
miniszter belügyminiszter

7.9.0 Stratégiai tervezés 0,00 17,45 12,57

Megalapozó szakmapolitikai és támogatási 
stratégia készítése, nagyprojekt előkészítés 
a környezetvédelem és az energetika 
területén.

nemzeti fejlesztési 
miniszter

belügyminiszter, 
földművelésügyi 

miniszter

7.11.0
Projekt előkészítés                    
a 2014-2020. tervezési 
időszakra

0,00 0,00 1,00 A beruházási projektek előkészítése               
a 2014-2020 közötti időszakra.

nemzeti fejlesztési 
miniszter belügyminiszter

7. Prioritás 9,22 17,45 16,11

A	  7.9.0	  konstrukció	  1,97	  Mrd	  Ft	  túlvállalást	  tartalmaz.

*	  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 konstrukció 
szakmai tartalma 

tekintetében 
feladatkörrel 

rendelkező további 
miniszter

Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)

A prioritás célja az operatív program eredményes és hatékony megvalósítása. A projekt előkészítés keret egyrészt az összetett kidolgozási igényű projektek tervezési és 
előkészítési munkáinak finanszírozását szolgálja, másrészt a megfelelő minőségű pályázatok beérkezését segítő projektgenerálási és szakértői  tevékenységek 
megvalósítását segíti elő a 2014 utáni időszak vonatkozásában is (utóbbi tevékenység támogatása későbbi időpontban, az operatív program módosítását követően 
lehetséges).

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 A konstrukció célja

A konstrukció 
szakmai tartalmáért 

felelős miniszter

Pályázatok, kiemelt projektek 
meghirdethető kerete

(Mrd Ft)*

2014-2015
17,59

1. melléklet az 1579/2014. (X. 13.) Korm. határozathoz
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A Kormány 1580/2014. (X. 13.) Korm. határozata
a KÖZOP-5.5.0-09-11-2014-0009 azonosító számú („Budapest–Piliscsaba–Esztergom vasútvonal 
rekonstrukciója II/B ütem »A Budapest III. kerület Bécsi út – Budapest–Esztergom vasútvonal szintbeli 
keresztezés kiváltása II. ütem, 10. sz. főút Bécsi út és Ürömi csomópont között, valamint az Aranyvölgy utca 
kiépítése«, »Angyalföld–Újpest között második vágány építése«, »Angyalföld állomás, a 14-es villamos 
és a 30-as autóbusz közvetlen átszállási kapcsolatának megteremtése« és »Aquincum HÉV megállóhely 
peronjának áthelyezése«” című) projektjavaslat támogatásának jóváhagyásáról és akciótervi nevesítéséről

A Kormány
 1.  jóváhagyja az  1.  melléklet szerint a  KÖZOP-5.5.0-09-11-2014-0009 azonosító számú, „Budapest–Piliscsaba–

Esztergom vasútvonal rekonstrukciója II/B ütem »A Budapest III. kerület Bécsi út – Budapest–Esztergom vasútvonal 
szintbeli keresztezés kiváltása II. ütem, 10. sz. főút Bécsi út és Ürömi csomópont között, valamint az  Aranyvölgy 
utca kiépítése«, »Angyalföld–Újpest között második vágány építése«, »Angyalföld állomás, a  14-es villamos és 
a  30-as autóbusz közvetlen átszállási kapcsolatának megteremtése« és »Aquincum HÉV megállóhely peronjának 
áthelyezése«” című, egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslatot (a továbbiakban: projekt),

 2.  elfogadja a projekt kiemelt projektként történő nevesítését az 1. melléklet szerint,
 3.  hozzájárul a  projekt támogatási szerződésének a  KÖZOP-5.5.0-09-11-2014-0005 azonosító számú („Budapest–

Piliscsaba–Esztergom vasútvonal rekonstrukciója II/B ütem »Ürömi elágazásnál körforgalmú csomópont építése, 
I. sz. kivitelezési szerződés«” című) projektjavaslat támogatásának jóváhagyásáról és akciótervi nevesítéséről szóló 
1328/2014. (V. 30.) Korm. határozat 1.  pontja szerinti projekt támogatási szerződésével összevontan, „Budapest–
Piliscsaba–Esztergom vasútvonal rekonstrukciója II/B ütem” tárgyban történő megkötéséhez.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1580/2014. (X. 13.) Korm. határozathoz

A B C D E F G

1.

Projekt azonosító száma Projekt megnevezése
Támogatást igénylő 

neve

Támogatási 

intenzitás

(%)

Projekt forrásszerkezete

Projekt rövid bemutatása

2.
KÖZOP

(nettó Ft)

XIX. Uniós fejlesztések 

fejezet

KÖZOP hazai 

társfinanszírozás

(ÁFA, Ft)

3.
KÖZOP-5.5.0-09-11-

2014-0009

Budapest–Piliscsaba–Esztergom 
vasútvonal rekonstrukciója II/B 

ütem »A Budapest  
III. kerület Bécsi út – Budapest–

Esztergom vasútvonal 
szintbeli keresztezés kiváltása 

II. ütem, 10. sz. főút Bécsi út 
és Ürömi csomópont között, 
valamint az Aranyvölgy utca 

kiépítése«, »Angyalföld–Újpest 
között második vágány 

építése«, »Angyalföld állomás, 
a 14-es villamos és a 30-as 

autóbusz közvetlen átszállási 
kapcsolatának megteremtése« 

és »Aquincum HÉV megállóhely 
peronjának áthelyezése«

Nemzeti 
Infrastruktúra 

Fejlesztő 
zártkörűen 

működő 
Részvénytársaság

100 10 614 863 120 2 820 906 604

A projekt keretében a 2. sz. vasútvonal és 
a Bécsi út keresztezésénél lévő ideiglenes 
szintbeli átjáró elbontására kerül sor.
A 10. sz. főúton külön szintű keresztezés 
létesül, a közúti felüljáróhoz vezető 
2x1 sávos útszakasz korrekciójával és 
csatlakoztatásával a 10. sz. út meglévő 
szakaszához, egy körforgalmú csomópont 
segítségével.
Angyalföld állomáson a vonalvillamosítás 
keretében széles peron és új gyalogos 
aluljáró, új villamos megállóhely és 2 db új 
autóbusz megállóhely épül.
Az Angyalföld áll. (kiz.)–Újpest mh. (bez.) 
szakaszon új második vágány, lépcsőfeljáró 
és  lift létesül a metró peronszintjéig.
Kialakításra kerül Aquincum új HÉV 
megállóhelye, külön szintű gyalogos 
átvezetéssel a Szentendrei úti 
gyalogátkelőhely felé.
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A miniszterelnök 121/2014. (X. 13.) ME határozata
a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács alelnökének kinevezéséről

A médiaszolgáltatásokról és a  tömegkommunikációról szóló 2010.  évi CLXXXV.  törvény 120.  § (2)  bekezdésében 
foglalt jogkörömben eljárva

Biró Albertet a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács alelnökévé

– 2014. szeptember 14-ei hatállyal, négyéves időtartamra –

kinevezem.

  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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