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III. Kormányrendeletek

A Kormány 64/2015. (III. 25.) Korm. rendelete
a Magyar Kémény Korlátolt Felelősségű Társaság stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté 
minősítéséről

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

1. §  A Kormány a Magyar Kémény Korlátolt Felelősségű Társaságot (a továbbiakban: Társaság) (székhelye: 7400 Kaposvár, 
Petőfi tér 1. 2. em. 216.; cégjegyzékszáma: 14-09-300520) a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi 
XLIX. törvény (a továbbiakban: Cstv.) 65.  §-a alapján stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté 
minősíti.

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

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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IV. A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletei, 
 valamint az önálló szabályozó szerv vezetőjének 
 rendeletei

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 7/2015. (III. 25.) MNB rendelete
a „Tinódi Sebestyén” ezüst emlékérme kibocsátásáról

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171.  § (1)  bekezdés d)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
a  Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4.  § (2)  bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva 
a következőket rendelem el:

1. § (1) A Magyar Nemzeti Bank – Tinódi Sebestyén születésének 500. évfordulója alkalmából – „Tinódi Sebestyén” 
megnevezéssel 10 000 forintos címletű ezüst emlékérmét bocsát ki.

 (2) A kibocsátás időpontja: 2015. március 30.

2. § (1) Az emlékérme 925 ezrelék finomságú ezüstből készült, súlya 24 gramm, átmérője 37 mm, széle recézett.
 (2) Az emlékérme előlapján, a  középmezőben egy lant reneszánsz rozettával díszített húrjainak és húrtartójának 

ábrázolása látható. Az  ábrázolástól jobbra a „BP.” verdejel, balra a „2015” verési évszám olvasható. Az  emlékérme 
szélén, felső köriratban a  „MAGYARORSZÁG” felirat, alsó köriratban a „10 000” értékjelzés és a  „FORINT” felirat 
olvasható. A felső és az alsó köriratot középen egy-egy pont választja el egymástól. Az emlékérme előlapjának képét 
az 1. melléklet tartalmazza.

 (3) Az emlékérme hátlapján, a  középmezőben Tinódi Sebestyén címerének ábrázolása látható. A  címertől jobbra 
az „1515K”, balra az „1556” felirat olvasható, alatta Soltra E. Tamás tervezőművész mesterjegye látható. Az emlékérme 
szélén, felső köriratban a „TINÓDI SEBESTYÉN”, alsó köriratban az „500 ÉVE SZÜLETETT” felirat olvasható. A  felső és 
az  alsó köriratot középen egy-egy pont választja el egymástól. Az  emlékérme hátlapjának képét a  2.  melléklet 
tartalmazza.

3. §  Az emlékérméből 5000 darab készíthető, különleges – ún. proof – technológiával.

4. §  Ez a rendelet 2015. március 30-án lép hatályba.

  Dr. Matolcsy György s. k.,
  a Magyar Nemzeti Bank elnöke
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1. melléklet a 7/2015. (III. 25.) MNB rendelethez

Az emlékérme előlapjának képe:

 

 
	  

	  

2. melléklet a 7/2015. (III. 25.) MNB rendelethez

Az emlékérme hátlapjának képe:
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A Magyar Nemzeti Bank elnökének 8/2015. (III. 25.) MNB rendelete
a „Tinódi Sebestyén” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171.  § (1)  bekezdés d)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
a  Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4.  § (2)  bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva 
a következőket rendelem el:

1. § (1) A Magyar Nemzeti Bank – Tinódi Sebestyén születésének 500. évfordulója alkalmából – „Tinódi Sebestyén” 
megnevezéssel 2000 forintos címletű rézötvözetű emlékérmét bocsát ki.

 (2) A kibocsátás időpontja: 2015. március 30.

2. § (1) Az emlékérme réz (75%) és nikkel (25%) ötvözetéből készült, súlya 23,7 gramm, átmérője 37 mm, széle recézett.
 (2) Az emlékérme előlapján, a  középmezőben egy lant reneszánsz rozettával díszített húrjainak és húrtartójának 

ábrázolása látható. Az  ábrázolástól jobbra a „BP.” verdejel, balra a „2015” verési évszám olvasható. Az  emlékérme 
szélén, felső köriratban a  „MAGYARORSZÁG” felirat, alsó köriratban a „2000” értékjelzés és a  „FORINT” felirat 
olvasható. A felső és az alsó köriratot középen egy-egy pont választja el egymástól. Az emlékérme előlapjának képét 
az 1. melléklet tartalmazza.

 (3) Az emlékérme hátlapján, a  középmezőben Tinódi Sebestyén címerének ábrázolása látható. A  címertől jobbra 
az „1515K”, balra az „1556” felirat olvasható, alatta Soltra E. Tamás tervezőművész mesterjegye látható. Az emlékérme 
szélén, felső köriratban a „TINÓDI SEBESTYÉN”, alsó köriratban az „500 ÉVE SZÜLETETT” felirat olvasható. A  felső és 
az  alsó köriratot középen egy-egy pont választja el egymástól. Az  emlékérme hátlapjának képét a  2.  melléklet 
tartalmazza.

3. §  Az emlékérméből 5000 darab készíthető.

4. §  Ez a rendelet 2015. március 30-án lép hatályba.

  Dr. Matolcsy György s. k.,
  a Magyar Nemzeti Bank elnöke
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1. melléklet a 8/2015. (III. 25.) MNB rendelethez

Az emlékérme előlapjának képe:

2. melléklet a 8/2015. (III. 25.) MNB rendelethez

Az emlékérme hátlapjának képe:
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

A belügyminiszter 9/2015. (III. 25.) BM rendelete
a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságoknál, az önkéntes 
tűzoltó egyesületeknél, valamint az ez irányú szakágazatokban foglalkoztatottak szakmai képesítési 
követelményeiről és szakmai képzéseiről

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. § (2) bekezdés 4. pontjában, 
a  fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 342. § (7) bekezdésében, 
a  közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85.  § (4)  bekezdés a)  pontjában kapott felhatalmazás alapján 
− a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21.  § 10.  pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva − a következőket rendelem el:

1. A rendelet hatálya

1. §  E rendelet hatálya kiterjed:
a) a hivatásos katasztrófavédelmi szervek hivatásos állományának tagjaira és közalkalmazottaira;
b) az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságok állományának tagjaira;
c) az önkéntes tűzoltó egyesületek szaktevékenységet ellátó tagjaira;
d) a tűzvédelmi szakértőkre;
e) a  gazdálkodó tevékenységet folytató magánszemélyeknél, jogi személyeknél (a  továbbiakban: gazdálkodó 

szervezet) a  katasztrófavédelem – ideértve az  iparbiztonságot is – a  polgári védelem és a  tűzvédelem 
szakágazatokban foglalkoztatókra és foglalkoztatottakra;

f ) a katasztrófa- és tűzvédelmi szakmai képesítést nyújtó oktatási intézmények oktatást, képzést, vizsgáztatást 
végző tagjaira;

g) a katasztrófa- és tűzvédelmi képzés szakmai felügyeletét végző személyekre.

2. Értelmező rendelkezések

2. §  E rendelet alkalmazásában
  1.  katasztrófavédelmi alapismereti tanfolyam: a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél nem szakmai szolgálati 

beosztásban foglalkoztatottak felkészítésére szervezett képzés;
  2.  nem szakmai szolgálati beosztások: a  hivatásos katasztrófavédelmi szerv működését biztosító, 

a  katasztrófavédelmi és polgári védelmi, tűzoltósági, iparbiztonsági és ügyeleti szakterülethez nem tartozó 
funkcionális munkakörök;

  3.  önkormányzati és létesítményi tűzoltó tanfolyam: az  önkormányzati és a  létesítményi tűzoltóságok 
főfoglalkozású tagjai számára szervezett legalább 400 órás felkészítés;

  4.  önkormányzati és létesítményi tűzoltó szerparancsnoki tanfolyam: az  önkormányzati és a  létesítményi 
tűzoltóságok főfoglalkozású tagjainak egy raj szaktevékenységének irányítására szervezett felkészítés;

  5.  önkéntes és létesítményi tűzoltó parancsnoki tanfolyam: az  önkéntes tűzoltó egyesületek szaktevékenység 
végzésére jogosult tagjainak, valamint a létesítményi tűzoltóságok alkalomszerűen igénybe vehető tagjainak 
parancsnoki tevékenység ellátására szervezett felkészítés;

  6.  tűzoltásvezető I. tanfolyam: a  hivatásos, az  önkormányzati és a  létesítményi tűzoltóságok, valamint 
az  önkéntes tűzoltó egyesületek tűzoltó szakképzettséggel, vagy önkormányzati és létesítményi tűzoltó 
tanfolyami végzettséggel rendelkező tagjainak a tűzoltásvezetői feladatok elvégzésére szervezett legalább 40 
órás felkészítés;

  7.  tűzoltásvezető II. tanfolyam: az  önkéntes tűzoltó egyesületek szaktevékenység végzésére jogosult tagjainak, 
valamint az  alkalomszerűen igénybe vehető létesítményi tűzoltóságok tagjainak a  tűzoltó alaptanfolyami 
végzettség megszerzésén túl, tűzoltásvezetői feladatok elvégzésére szervezett legalább 140 órás felkészítés;
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  8.  tűzoltó alaptanfolyam: az  önkéntes tűzoltó egyesületek szaktevékenységet ellátó tagjai, az  önkormányzati 
tűzoltóságok önkéntes jogviszonyban álló, valamint a  létesítményi tűzoltóságok alkalomszerűen igénybe 
vehető tagjai alapfokú felkészítésére szervezett, legalább 40 órás felkészítés;

  9.  tűzvédelmi oktatás: a létesítményre vonatkozó tűzvédelmi előírások ismertetése, amely elméleti és gyakorlati 
részből áll;

10.  tűzvédelmi szakágazati tevékenység: külön jogszabályban meghatározott szabályozók készítése, oktatások, 
ellenőrzések megtartása és az ezzel összefüggő feladatok összessége.

3. Szakmai képesítési követelmények

3. §  A hivatásos katasztrófavédelmi szervek hivatásos állományú tagjai és közalkalmazottai vonatkozásában a képesítési 
követelmény teljesítése szempontjából elismert:
a) szakmai végzettségeket, szakképzettségeket az 1. melléklet 1. pontja,
b) a szakmai tanfolyamokat – mint belső szakmai képzéseket – a 2. melléklet,
c) az 1. melléklet 1. pontjában felsoroltakon túl elismert szakmai képesítéseket a 3. melléklet
tartalmazza.

4. §  A katasztrófa- és tűzvédelmi szakmai képesítést nyújtó oktatási intézmények oktatást, képzést, vizsgáztatást végző 
tagjainak, és azok szakmai felügyeletét végző személyek vonatkozásában a  képesítési követelmény teljesítése 
szempontjából elfogadott szakmai végzettségeket, szakképzettségeket az  1.  melléklet 1.  pontja és a  3.  melléklet 
tartalmazza.

5. § (1) Az  önkormányzati és a  főfoglalkozású létesítményi tűzoltóságok parancsnokainak, tűzoltásvezetőinek és 
főfoglalkozású tagjainak a  készenléti jellegű szolgálatot ellátó hivatásos katasztrófavédelmi szervek tűzoltósági 
szakterületének tagjaival megegyező szakmai tartalmú képesítéssel kell rendelkezniük.

 (2) Az  önkormányzati, és létesítményi tűzoltóságok (1)  bekezdésben nem érintett beosztásaiban lévő, valamint 
az  önkéntes tűzoltó egyesületek szaktevékenységet ellátó tagjainak képesítési követelményét a  1.  melléklet 
2. pontja tartalmazza.

 (3) Az önkormányzati és a létesítményi tűzoltóságok, valamint az önkéntes tűzoltó egyesületek műszaki eszközeinek és 
felszereléseinek kezelését szolgáló képzések köre megegyezik a hivatásos katasztrófavédelmi szervekével.

 (4) Az  önkormányzati és létesítményi tűzoltó tanfolyami végzettség a  hivatásos állomány részére előírt egységes 
rendvédelmi alapozó modul teljesítése esetén elfogadott a  tűzoltó II. részszakképesítés szakmai vizsgára 
bocsátáshoz.

6. § (1) A  gazdálkodó szervezeteknél a  katasztrófavédelem – e  § alkalmazásában ideértve az  iparbiztonságot is – és 
a  polgári védelem szakágazatokban ügyintézői munkakörben foglalkoztatottaknak legalább középszintű, vezetői 
munkakörben foglalkoztatott személynek felsőszintű katasztrófavédelmi szakképesítéssel kell rendelkeznie.

 (2) A  gazdálkodó szervezeteknél a  katasztrófavédelem, a  polgári védelem szakágazatban képesítési követelmény 
teljesítése szempontjából elismert szakmai végzettségeket, szakképzettségeket az  1.  melléklet 3.  pontja és 
a 4. melléklet tartalmazza.

7. § (1) A  gazdálkodó szervezeteknél tűzvédelmi szakágazatban foglalkoztatottak közül legalább középszintű tűzvédelmi 
szakképesítéssel rendelkező személyt minimum havi 8 órában kell foglalkoztatni abban az esetben, ha:
a) a  gazdálkodó szervezet robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot állít elő, dolgoz fel, forgalomba hoz, 

tárol és az egy telephelyen előállított, feldolgozott, forgalmazott, tárolt anyag együttes, egyidejű mennyisége 
meghaladja az 1000 kg/liter mennyiséget, de legfeljebb 5000 kg/liter,

b) a  gazdálkodó szervezet tűzveszélyes osztályba tartozó anyagot, terméket tárol és az  egy telephelyen 
a  szabadtéri és az  épületen belüli tárolásra szolgáló, összesített alapterület meghaladja az  1000 m2-t, de 
legfeljebb 10 000 m2,

c) a  gazdálkodó szervezet ipari vagy mezőgazdasági tevékenységet végez és a  családtagokkal együtt 
a munkavégzésben résztvevő munkavállalók egyidejű létszáma meghaladja a 100 főt, vagy

d) a gazdálkodó szervezet olyan épületrészt, épületet üzemeltet, vagy bérel,
da) amelyben tömegtartózkodásra szolgáló, de legfeljebb 500 fő befogadóképességű helyiség található,
db) amely összesített befogadóképessége meghaladja az 500 főt, de legfeljebb 2000 fő, vagy
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dc) amelyben menekülésben korlátozott személyek elhelyezése, ellátása, kezelése, nevelése, oktatása, 
gondozása történik és e személyek egyidejű létszáma meghaladja a 20 főt, de legfeljebb 100 fő.

 (2) A  gazdálkodó szervezeteknél tűzvédelmi szakágazatban foglalkoztatottak közül felsőszintű tűzvédelmi 
szakképesítéssel rendelkező személyt kell foglalkoztatni abban az esetben, ha:
a) a gazdálkodó szervezet főfoglalkozású létesítményi tűzoltóság működtetésére kötelezett,
b) a  gazdálkodó szervezet robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot állít elő, dolgoz fel, tárol és az  egy 

telephelyen előállított, feldolgozott, tárolt anyag együttes, egyidejű mennyisége meghaladja az 5000 kg/liter 
mennyiséget,

c) a  gazdálkodó szervezet tűzveszélyes osztályba tartozó anyagot, terméket tárol és az  egy telephelyen 
a szabadtéri és az épületen belüli tárolásra szolgáló, összesített alapterület meghaladja a 10 000 m2-t, vagy

d) a gazdálkodó szervezet olyan épületrészt, épületet üzemeltet, vagy bérel,
da) amelyben 500 főt meghaladó befogadóképességű helyiség található,
db) amely összesített befogadóképessége meghaladja a 2000 főt, vagy
dc) amelyben menekülésben korlátozott személyek elhelyezése, ellátása, kezelése, nevelése, oktatása, 

gondozása történik és e személyek egyidejű létszáma meghaladja a 100 főt.
 (3) A (2) bekezdés a) pontjában meghatározottak esetén minimum heti 40 órában, a (2) bekezdés b), c) és d) pontjában 

meghatározottak esetén minimum havi 16 órában kell foglalkoztatni felsőfokú tűzvédelmi szakképesítéssel 
rendelkező személyt.

 (4) Amennyiben a gazdálkodó szervezetnél a tűzvédelem ellátása szolgáltatás igénybevételével történik, a szolgáltatást 
végzőnek az adott szolgáltatáshoz e jogszabályban meghatározott képesítéssel kell rendelkeznie.

 (5) A gazdálkodó szervezeteknél tűzvédelmi feladatokat ellátók és a tűzvédelmi szolgáltatást végzők elismert szakmai 
képesítéseit az 1. melléklet 4. pontja és az 5. melléklet tartalmazza.

 (6) A  munkavégzésben részt vevő családtagokkal együtt ötnél több munkavállalót foglalkoztató vagy ötvennél több 
személy befogadására alkalmas helyiséget üzemeltető gazdálkodó szervezet esetén, ahol középszintű tűzvédelmi 
szakképesítéssel rendelkező személy alkalmazását írja elő a  rendelet, a  tűzvédelmi oktatás tananyagát legalább 
középszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy készítheti el. Azokban az esetekben, ahol jogszabály 
felsőszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy alkalmazását írja elő, a  tűzvédelmi oktatást kizárólag 
felsőszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy tarthat.

 (7) Tűzvédelmi szabályzatot legalább középszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy készíthet, 
módosíthat. Azokban az  esetekben, ahol jogszabály felsőszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy 
alkalmazását írja elő, tűzvédelmi szabályzat készítésére, módosítására felsőszintű tűzvédelmi szakképesítéssel 
rendelkező személy jogosult.

8. § (1) A  nukleáris létesítmény és a  radioaktívhulladék-tároló területén a  determinisztikus tűzkockázat-elemzés és 
tűzterhelés számítás készítésére felsőszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy jogosult.

 (2) A  számítógépes szimulációs programmal végzett, egyedileg tervezett megoldás készítésére tűzvédelmi szakértő 
vagy tűzvédelmi tervező jogosult.

 (3) A  Tűzvédelmi Műszaki Megfelelőségi Kézikönyv készítésére és felülvizsgálatára tűzvédelmi szakértő, vagy 
tűzvédelmi tervező jogosult.

 (4) A tűzvédelmi szakértők esetében felsőfokú tűzvédelmi szakképesítésként elismert felsőszintű szakmai képesítéseket 
az 1. melléklet 1.2.3., és 2.1.3. pontja, és a 3. melléklet 2.1.3. pontja tartalmazza.

9. § (1) Villamos berendezések tűzvédelmi felülvizsgálatának vezetését, abban érdemi munka folytatását olyan személy 
végezheti, aki az  Országos Képzési Jegyzék szerinti erősáramú berendezések felülvizsgálója vagy erősáramú 
berendezések időszakos felülvizsgálója szakképesítéssel rendelkezik.

 (2) A  robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag előállítására, feldolgozására, tárolására szolgáló helyiségek, 
szabadterek – ha ott az  anyag robbanásveszélyes állapotban fordul elő – villamos berendezéseinek vizsgálatához 
a vizsgálatot végző személynek az  (1) bekezdésben meghatározottakon felül az Országos Képzési Jegyzék szerinti 
sújtólég- és robbanásbiztos villamosberendezés-kezelő vagy robbanásbiztos berendezés kezelő szakképesítéssel is 
rendelkeznie kell.

 (3) A  robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag előállítására, feldolgozására, tárolására szolgáló helyiségek, 
szabadterek villamos berendezéseinek felülvizsgálatát két, vagy több személy együttesen is végezheti, ha 
mindegyikük rendelkezik az  (1)  bekezdésben meghatározott szakképesítéssel és legalább az  egyikük rendelkezik 
a (2) bekezdésben meghatározott szakképesítéssel.
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10. § (1) Villámvédelmi berendezés tervezésére csak a  Magyar Mérnöki Kamara (a  továbbiakban: MMK) tervezői 
névjegyzékében szereplő építményvillamossági tervezési szakterületen jogosultsággal rendelkező építészeti-
műszaki tervező (a továbbiakban: villamos tervező) jogosult, aki az MMK által jóváhagyott oktatási tematika szerinti 
villámvédelmi tervezői vizsgával rendelkezik, vagy szakmai gyakorlata és képzettsége alapján az MMK-tól megkapta 
az építményvillamossági tervezési szakterületre vonatkozó különösen gyakorlott címet.

 (2) Az  (1)  bekezdésben meghatározott követelményekkel a  villámvédelmi berendezés kivitelezésének ellenőrzéséért 
felelős építési műszaki ellenőrnek is rendelkeznie kell.

 (3) Villámvédelmi berendezés esetében a  felülvizsgálatok vezetésére, abban érdemi munka folytatására csak olyan 
személy jogosult, aki
a) a  vonatkozó műszaki követelmények anyagából az  MMK által jóváhagyott oktatási tematika szerinti 

villámvédelmi felülvizsgáló képesítést vagy
b) a vonatkozó műszaki követelményt tananyagi szinten oktató képzésen az Országos Képzési Jegyzék szerinti 

villámvédelmi felülvizsgáló vagy villámvédelem felülvizsgálója szakképesítést szerzett.
 (4) Rendkívüli felülvizsgálat végzésére az  MMK névjegyzékében szereplő villamosmérnöki végzettségű, 

a villámvédelem területén kiemelkedően gyakorlott szakértő is jogosult.
 (5) Az  e  §-ban meghatározott követelmények nem vonatkoznak a  szabad szolgáltatásnyújtás jogával rendelkező, 

a szolgáltatást határon átnyúló szolgáltatás keretében végző szolgáltatóra.

11. § (1) Az  elektrosztatikus feltöltődés elleni védelem felülvizsgálat végzésére csak az  alábbi, ipari elektrosztatikai 
gyakorlattal bíró személyek jogosultak:
a) az MMK-ban bejegyzett villamosmérnök szakértő,
b) igazságügyi villamos szakértő,
c) villamos mérnök végzettségű tűzvédelmi szakértő.

 (2) Az  elektrosztatikus feltöltődés elleni védelem felülvizsgálat végzésére olyan akkreditált vizsgáló intézet vagy 
szervezet is jogosult, amely az a)–c) pontok szerinti szakértőt foglalkoztat.

 (3) Az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott, az MMK-ban bejegyzett tagságra vonatkozó feltétel nem vonatkozik 
a  szabad szolgáltatásnyújtás jogával rendelkező, a  szolgáltatást határon átnyúló szolgáltatás keretében végző 
szolgáltatóra.

4. A képzések szervezése és a beiskolázás szabályai

12. § (1) A  Katasztrófavédelmi Oktatási Központban (a  továbbiakban: KOK) folyó katasztrófavédelmi, polgári védelmi, 
tűzvédelmi, valamint iparbiztonsági szakképzések (a  továbbiakban: szakképzés), szakmai képzések képzési 
programjait a KOK készíti el.

 (2) A  szakképzést végző szerveknek rendelkezniük kell a  minősített képzési programban meghatározottak 
végrehajtásához szükséges személyi és tárgyi feltételekkel, ennek hiányában a képzés nem indítható. A szakképzés 
megkezdését a  szakképzést végző szervnek a  Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságnál 
(a  továbbiakban: BM OKF) előzetesen be kell jelentenie. Az  adott szakképzésre vonatkozó szakmai és 
vizsgakövetelményeket, valamint speciális feltételek meglétét, a  szakképzés végrehajtását és a  vizsgáztatást a  BM 
OKF ellenőrizheti.

 (3) A  tűzoltó alaptanfolyamot a  KOK és a  megyei (fővárosi) katasztrófavédelmi igazgatóságok (a  továbbiakban: 
katasztrófavédelmi igazgatóságok) szervezik és a tanfolyam eredményes elvégzését követően kiadják a tanúsítványt.

 (4) A  tűzoltásvezető I. és tűzoltásvezető II. tanfolyamot a  KOK és a  katasztrófavédelmi igazgatóságok szervezik és 
a tanfolyam szervezője adja ki a tanúsítványt.

 (5) Az önkéntes és létesítményi tűzoltó parancsnoki tanfolyamot a KOK és kihelyezett képzésként a katasztrófavédelmi 
igazgatóságok szervezik, és a KOK adja ki a bizonyítványt.

 (6) Az  önkormányzati és létesítményi tűzoltó tanfolyamot a  KOK és kihelyezett képzésként a  katasztrófavédelmi 
igazgatóságok szervezik, és a KOK adja ki a bizonyítványt.

 (7) Az önkormányzati és létesítményi tűzoltó szerparancsnoki tanfolyamot a KOK szervezi és adja ki a bizonyítványt.
 (8) A katasztrófavédelmi alapismereti tanfolyamot a KOK szervezi és adja ki a bizonyítványt.
 (9) A (3)–(8) bekezdésekben, valamint a 2. mellékletben meghatározott képzések esetében a képzési programokat a BM 

OKF-fel történt egyeztetést követően a KOK készíti el, és azokat a BM OKF főigazgatója hagyja jóvá.
 (10) A  Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézete képzési tevékenysége keretében együttműködik 

a KOK-kal.
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13. § (1) A  KOK és a  katasztrófavédelmi igazgatóságok a  műszaki szaktanfolyamokat, továbbképzéseket, tanfolyamokat  
– mint belső szakmai képzést – a 2. mellékletben foglaltak szerint szervezik és bonyolítják le.

 (2) A  műszaki szaktanfolyamhoz kötött gépek, gépi berendezések és gépjárművek besorolását a  6.  melléklet 
tartalmazza.

 (3) Tűzoltótechnika-kezelői tanfolyamra, mint belső szakmai képzésre, a  hivatásos katasztrófavédelmi szervek azon 
tagjai jelentkezhetnek, akik legalább az  1.  melléklet vagy 3.  mellékletben meghatározott alapszintű szakmai 
végzettséggel rendelkeznek, és az előírt előzetes orvosi vizsgálaton megfelelnek. Az önkormányzati és létesítményi 
tűzoltóságok tagjai, valamint az  önkéntes tűzoltó egyesületek szaktevékenységet végző tagjai az  1.  melléklet 
2.  pontjában meghatározott képesítéssel és az  előírt orvosi vizsgálaton történő megfelelés esetén kezdhetik meg 
a  tanfolyamot. Vizsgára az  a  személy bocsátható, aki az  adott géptípusra vonatkozó, a  2.  mellékletben található 
szakmai tanfolyamo(ka)t elvégezte, továbbá az előírt gépkezelési gyakorlatot megszerezte.

 (4) A tűzoltótechnika-kezelői tanfolyamokon résztvevők vizsgáztatására, a 7. melléklet szerinti tűzoltótechnika-kezelői 
igazolvány kiadására, nyilvántartására, másodlatok kiadására, valamint az abba történő bejegyzésre a KOK jogosult.

 (5) Amennyiben a  tanfolyamszervező nem rendelkezik a  képzéshez szükséges gépekkel, gépjárművekkel, gépi 
berendezésekkel, úgy azt a képzési szolgáltatást igénybe vevő szerv biztosítja.

14. § (1) A  KOK legalább 60 nappal a  félév megkezdése előtt, a  BM OKF jóváhagyását követően hirdeti meg a  következő 
félévben indítandó képzési formákat és a jelentkezés feltételeit.

 (2) A  kihelyezett formában történő képzések indításáról a  személyi, a  tárgyi és a  technikai feltételek 
figyelembevételével a KOK igazgatója dönt. A KOK végzi a kihelyezett képzések felügyeletét.

 (3) A katasztrófavédelmi igazgatóságok által önállóan szervezhető képzések esetében a KOK végzi a képzések szakmai 
felügyeletét.

5. A hivatásos katasztrófavédelmi szervek, az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságok, valamint 
az önkéntes tűzoltó egyesületek gépjárművezetőinek képzése és pszichológiai alkalmassági vizsgálata

15. §  A hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél foglalkoztatott főfoglalkozású gépjárművezetőknek és azoknak, akiket 
feladataik ellátása mellett a parancsnok szolgálati gépjármű vezetésére jogosít fel, elméleti és gyakorlati képzésen 
kell részt venniük.

16. § (1) A hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságoknál, valamint az önkéntes 
tűzoltó egyesületeknél megkülönböztető jelzést használó járművek vezetőinek pszichológiai alkalmasságát 
a közúti járművezetők pályaalkalmassági vizsgálatáról szóló jogszabályban előírt, vagy a BM OKF által működtetett 
pszichológiai alkalmasság-vizsgálóhely állapítja meg.

 (2) A  hivatásos katasztrófavédelmi szerv vonatkozásában a  hivatásos gépjárművezetők alaptanfolyamának, 
a megkülönböztető jelzést használó gépjárművezetők képzésének és a speciális képzések képzési programjait a BM 
OKF készíti el és hagyja jóvá.

 (3) A gépjármű-vezetéstechnikai oktatók képzésének, továbbképzésének költsége a BM OKF-et terheli.

6. Tűzoltás, műszaki mentés vezetésére jogosító végzettségek

17. §  Tűzoltás, műszaki mentés vezetését
a) hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél

aa) minimum tűzoltó II. részszakképesítéssel − vagy annak megfelelő, e  rendeletben elismerhető 
szakmai képesítéssel − a  képesítés megszerzésétől számított minimum 5 éves, hivatásos 
tűzoltóságnál szerzett tűzoltási, műszaki mentési gyakorlattal, legalább középfokú iskolai 
végzettséggel, továbbá tűzoltásvezető I. tanfolyammal, vagy

ab) az 1. melléklet 1.2. alpontjában foglalt középszintű, vagy felsőszintű képesítéssel rendelkező;
b) önkormányzati és főfoglalkozású létesítményi tűzoltóságnál

ba) minimum tűzoltó II. részszakképesítéssel − vagy annak megfelelő, e  rendeletben elismerhető 
szakmai képesítéssel, − a  képesítés megszerzésétől számított minimum 5 éves, hivatásos, 
önkormányzati, vagy főfoglalkozású létesítményi tűzoltóságnál szerzett tűzoltási, műszaki mentési 
gyakorlattal, továbbá tűzoltásvezető I. tanfolyammal, vagy

bb) az 1. melléklet 2.1. alpontjában foglalt középszintű, vagy felsőszintű képesítéssel rendelkező;
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c) alkalomszerűen igénybe vehető létesítményi tűzoltóságnál és a beavatkozó önkéntes tűzoltó egyesületnél
ca) minimum tűzoltó alaptanfolyami képesítéssel, a  képesítés megszerzésétől számított 

minimum 5 éves önkormányzati, létesítményi tűzoltóságnál, illetve tűzoltási, műszaki mentési 
szaktevékenységet ellátó önkéntes tűzoltó egyesületnél szerzett tűzoltási, műszaki mentési 
gyakorlattal, továbbá tűzoltásvezető II. tanfolyammal, vagy

cb) minimum tűzoltó II. részszakképesítéssel – vagy annak megfelelő, e  rendeletben elismerhető 
szakmai képesítéssel – a  képesítés megszerzésétől számított minimum 5 éves alkalomszerűen 
igénybe vehető létesítményi tűzoltóságnál, illetve tűzoltási, műszaki mentési szaktevékenységet 
ellátó önkéntes tűzoltó egyesületnél, vagy 3 éves hivatásos, önkormányzati, vagy főfoglalkozású 
létesítményi tűzoltóságon szerzett tűzoltási, műszaki mentési gyakorlattal, továbbá tűzoltásvezető 
I. tanfolyammal, vagy

cc) az 1. melléklet 2.2. alpontjában foglalt felsőszintű képesítéssel rendelkező személyek láthatják el.

18. § (1) Ha a  tűzoltás vezetői jogosultság megszerzése a  17.  § (1)  bekezdés a)  pontja szerint történt, akkor a  beosztást 
betöltő személynek a  tűzoltás vezetői jogosultság megszerzésétől számított 5 éven belül meg kell szereznie 
az 1. melléklet 1.2. alpontjában foglalt legalább középszintű (tűzoltó szerparancsnok) szakképesítést.

 (2) Ha a  tűzoltás vezetői jogosultság megszerzése a  17.  § (1)  bekezdés ba)  pontja szerint történt, akkor a  beosztást 
betöltő személynek a  tűzoltás vezetői jogosultság megszerzésétől számított 5 éven belül meg kell szereznie 
az 1. melléklet 2.1. alpontjában foglalt legalább középszintű (önkormányzati és létesítményi tűzoltó szerparancsnok) 
szakmai képesítést.

 (3) Ha az  (1) és (2)  bekezdésben meghatározott szakképesítés, szakmai képesítés megszerzésére határidőben nem 
kerül sor, a  beosztást betöltő személy a  továbbiakban a  tűzoltás, műszaki mentés vezetési jogosultsághoz kötött 
beosztást nem töltheti be.

7. Záró rendelkezések

19. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.
 (2) A rendelet 8. § (2) bekezdése 2017. szeptember 1-jén lép hatályba.

20. § (1) Az  a  gazdálkodó szervezet, amely a  rendelet hatálybalépésekor nem foglalkoztat a  7.  §-ban meghatározott 
szakképesítésű személyt, a  7.  §-ban meghatározott előírások betartásáról a  rendelet hatálybalépését követő 
száznyolcvan napon belül köteles gondoskodni.

 (2) Az  adott szolgálati beosztás vagy munkakör betöltéséhez e  rendelet hatálybalépését megelőzően elismert 
képesítéssel rendelkező személyt – ide nem értve a  18.  § (1) és (2)  bekezdés alapján szakmai képesítés 
megszerzésére kötelezetteket – a szolgálati beosztás vagy munkakör megváltozásáig továbbra is képesítettnek kell 
tekinteni.

21. §  Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvnek való megfelelést szolgálja.

22. §  Hatályát veszti a  hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, a  tűzoltóságoknál, valamint az  ez  irányú szakágazatban 
foglalkoztatottak képesítési követelményeiről és szakmai képzéseiről szóló 10/2008. (X. 30.) ÖM rendelet.

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter
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1. melléklet a 9/2015. (III. 25.) BM rendelethez

Szakmai képesítések szintjei az alkalmazó szerveknél szakterületenként és szolgálati beosztások vagy 
munkakörök szerint

 1.  A hivatásos katasztrófavédelmi szervek tagjainak és a katasztrófa- és tűzvédelmi szakmai képesítést nyújtó oktatási 
intézmények oktatást, képzést, vizsgáztatást végző tagjaira, valamint azok szakmai felügyeletét végző személyekre 
vonatkozóan
1.1.  A katasztrófavédelmi és polgári védelmi szakterület
 1.1.1. Alapszintű:

a) katasztrófavédelmi alapismereti tanfolyami végzettség;
b) katasztrófavédelmi előadó szakképesítés vagy
c) katasztrófavédelmi szakelőadó szakképesítés.

 1.1.2. Középszintű:
a) katasztrófavédelmi főelőadó szakképesítés-ráépülés;
b) katasztrófa- és polgári védelmi főelőadó szakképesítés-ráépülés vagy
c) katasztrófavédelmi referens szakképesítés-ráépülés.

 1.1.3. Felsőszintű:
a) rendészeti szervező szakképesítés, katasztrófavédelmi szervező szakmairány;
b) rendészeti szervező szakképesítés, tűzvédelmi szervező szakmairány;
c) rendészeti szervező szakképesítés, iparbiztonsági szervező szakmairány;
d) rendészeti szervező szakképesítés, katasztrófavédelmi és polgári védelmi szervező 

szakképesítés-elágazás;
e) rendészeti szervező szakképesítés, tűzoltó szervező szakképesítés-elágazás;
f ) katasztrófavédelmi szakirányú felsőoktatási szakképzés;
g) építőmérnöki alapképzési szak, tűz- és katasztrófavédelmi szakirány;
h) építészmérnöki alapképzési szak, tűz- és katasztrófavédelmi szakirány;
i) rendészeti igazgatás alapképzési szak, katasztrófavédelmi szakirány;
j) rendészeti igazgatási alapképzési szak, katasztrófavédelmi szakirány tűzvédelmi 

specifikáció;
k) védelmi igazgatási alapképzési szak, katasztrófavédelmi szakirány;
l) védelmi igazgatási alapképzési szak, tűzvédelmi és tűzoltó szakirány;
m) had- és biztonságtechnikai mérnöki alapképzési szak műszaki, katasztrófavédelmi, 

közlekedési (katasztrófavédelmi specializáció) vagy biztonságtechnikai szakirány;
n) had- és biztonságtechnikai mérnöki alapképzési szak, tűzvédelmi szakirány;
o) katasztrófavédelem alapképzési szak, katasztrófavédelmi műveleti szakirány;
p) katasztrófavédelem alapképzési szak, tűzvédelmi és mentésirányítási szakirány;
q) katasztrófavédelem alapképzési szak, iparbiztonsági szakirány;
r) védelmi igazgatási mesterképzési szak, katasztrófavédelmi szakirány;
s) katasztrófavédelmi mérnöki mesterképzési szak, műszaki és mentésszervezői szakirány, 

műszaki és technikai szakirány vagy
t) tűzvédelmi szakmérnök szakképesítés.

1.1.4.  A  közalkalmazotti állomány részére munkáltatói igény esetén − az  érintett beleegyezésével − 
az előző szakmai végzettségek, szakképzettségek bármelyike.

1.1.5.  A hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél tűzvédelmi képesítést igénylő beosztásokban elfogadott 
szakmai végzettségeket, szakképzettségeket az 1.2. pont tartalmazza.

1.1.6.  A nem szakmai szolgálati beosztások esetében (a beosztásnak megfelelő állami képesítés megléte 
esetén) a minimálisan elfogadott szakmai végzettségeket, szakképzettségeket és szaktanfolyamokat 
az 1.1.1. pont tartalmazza.

1. 2.  Tűzoltósági és ügyeleti szakterület
1.2.1.  Alapszintű:

a) tűzoltó II. részszaképesítés vagy
b) tűzoltó I. szakképesítés.
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1.2.2.  Középszintű:
a) tűzoltósági referens szakképesítés vagy
b) tűzoltó szerparancsnok szakképesítés- ráépülés.

1.2. 3.  Felsőszintű:
a) építőmérnöki alapképzési szak, tűz- és katasztrófavédelmi szakirány;
b) építészmérnöki alapképzési szak, tűz- és katasztrófavédelmi szakirány;
c) védelmi igazgatási alapképzési szak, tűzvédelmi és tűzoltó szakirány;
d) had- és biztonságtechnikai mérnöki alapképzési szak, tűzvédelmi szakirány;
e) rendészeti igazgatási alapképzési szak, katasztrófavédelmi szakirány;
f ) rendészeti igazgatási alapképzési szak, katasztrófavédelmi szakirány tűzvédelmi 

specifikáció;
g) katasztrófavédelem alapképzési szak, tűzvédelmi és mentésirányítási szakirány;
h) rendészeti szervező szakképesítés, tűzoltó szervező szakképesítés-elágazás;
i) rendészeti szervező szakképesítés, tűzvédelmi szervező szakmairány
j) tűzvédelmi szakmérnök szakképesítés
k) főiskolai szintű tűzvédelmi mérnök szak

1.2.4.  A  közalkalmazotti állomány részére munkáltatói igény esetén – az  érintett beleegyezésével – 
az előző szakmai végzettségek, szakképzettségek bármelyike.

1.2.5.  A nem szakmai szolgálati beosztások esetében (a beosztásnak megfelelő állami képesítés megléte 
esetén) a minimálisan elfogadott szakmai végzettségeket, szakképzettségeket és szaktanfolyamokat 
az 1.1.1. pont tartalmazza.

1.3.  Iparbiztonsági szakterület
1.3.1.  Alapszintű:

a) katasztrófavédelmi szakelőadó szakképesítés;
1.3.2.  Középszintű:

a) katasztrófavédelmi referens szakképesítés- ráépülés;
1.3.3. Felsőszintű:

a) rendészeti szervező szakképesítés, katasztrófavédelmi szervező szakmairány;
b) rendészeti szervező szakképesítés, iparbiztonsági szervező szakmairány;
c) rendészeti szervező szakképesítés, tűzvédelmi szervező szakmairány;
d) rendészeti szervező szakképesítés, katasztrófavédelmi és polgári védelmi szervező 

szakképesítés-elágazás;
e) rendészeti szervező szakképesítés, tűzoltó szervező szakképesítés-elágazás;
f ) katasztrófavédelmi szakirányú felsőoktatási szakképzés;
g) építőmérnöki alapképzési szak, tűz- és katasztrófavédelmi szakirány;
h) építészmérnöki alapképzési szak, tűz- és katasztrófavédelmi szakirány;
i) rendészeti igazgatási alapképzési szak, katasztrófavédelmi szakirány;
j) rendészeti igazgatási alapképzési szak, katasztrófavédelmi szakirány tűzvédelmi 

specifikáció;
k) katasztrófavédelem alapképzési szak, katasztrófavédelmi műveleti szakirány;
l) katasztrófavédelem alapképzési szak, tűzvédelmi és mentésirányítási szakirány;
m) katasztrófavédelem alapképzési szak, iparbiztonsági szakirány;
n) védelmi igazgatási alapképzési szak, katasztrófavédelmi szakirány;
o) védelmi igazgatási alapképzési szak, tűzvédelmi és tűzoltó szakirány;
p) védelmi igazgatási mesterképzési szak, katasztrófavédelmi szakirány;
q) rendészeti igazgatási alapképzési szak igazgatásrendészeti szakirány;
r) bűnügyi igazgatási alapképzési szak, bűnügyi nyomozó szakirány (legalább alapszintű 

katasztrófavédelmi, vagy iparbiztonsági szakképesítéssel együtt);
s) had- és biztonságtechnikai mérnöki alapképzési szak, tűzvédelmi szakirány BA;
t) katasztrófavédelmi mérnöki mesterképzési szak, műszaki és mentésszervezői szakirány, 

vagy műszaki és technikai szakirány;
u) környezetmérnök mesterképzési szak, katasztrófavédelmi szakirány;
v) tűzvédelmi szakmérnök szakképesítés.
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1.3.4.  A  közalkalmazotti állomány részére munkáltatói igény esetén – az  érintett beleegyezésével – 
az előző szakmai végzettségek, szakképzettségek bármelyike

1.3.5.  A nem szakmai szolgálati beosztások esetében (a beosztásnak megfelelő állami képesítés megléte 
esetén) a minimálisan elfogadott szakmai végzettségeket, szakképzettségeket és szaktanfolyamokat 
az 1. 3. 1. pont tartalmazza.

 2.  Az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságok, valamint az önkéntes tűzoltó egyesületek szaktevékenységet ellátó 
tagjaira vonatkozóan
2.1.  Önkormányzati, illetve létesítményi tűzoltóságok főfoglalkozású tagjaira vonatkozóan

2.1.1.  Alapszintű:
a) tűzoltó II. részszakképesítés;
b) tűzoltó I. szakképesítés;
c) önkormányzati és létesítményi tűzoltó tanfolyami végzettség;
d) önkéntes és létesítményi tűzoltó parancsnoki tanfolyami végzettség;
e) tűzoltó szakképesítés, vagy 6 hetes tűzoltó alaptanfolyami végzettség.

2.1.2.  Középszintű:
a) önkormányzati és létesítményi tűzoltó szerparancsnok képesítés vagy
b) tűzoltó szerparancsnok szakképesítés-ráépülés.

2.1.3.  Felsőszintű:
a) építőmérnöki alapképzési szak, tűz- és katasztrófavédelmi szakirány;
b) építészmérnöki alapképzési szak, tűz- és katasztrófavédelmi szakirány;
c) védelmi igazgatási alapképzési szak, tűzvédelmi és tűzoltó szakirány;
d) had- és biztonságtechnikai mérnöki alapképzési szak, tűzvédelmi szakirány;
e) rendészeti igazgatási alapképzési szak, katasztrófavédelmi szakirány;
f ) rendészeti igazgatási alapképzési szak, katasztrófavédelmi szakirány tűzvédelmi 

specifikáció;
g) katasztrófavédelem alapképzési szak, tűzvédelmi és mentésirányítási szakirány;
h) rendészeti szervező szakképesítés, tűzoltó szervező szakképesítés-elágazás;
i) rendészeti szervező szakképesítés, tűzvédelmi szervező szakmairány;
j) tűzvédelmi szakmérnök szakképesítés;
k) főiskolai szintű tűzvédelmi mérnök szak.

2.2.  Az önkéntes tűzoltó egyesületek szaktevékenység végzésére jogosult tagjainak, valamint az önkormányzati 
tűzoltóságok önkéntes jogviszonyban álló és létesítményi tűzoltóságok alkalomszerűen igénybe vehető 
tagjaira vonatkozóan
2.2.1.  Alapszintű:

a) tűzoltó alaptanfolyami végzettség.
2.2.2.  Középszintű:

a) tűzoltó szakképesítés, tűzoltó II. részszakképesítés, önkormányzati és létesítményi tűzoltó 
tanfolyami, vagy 6 hetes tűzoltó tanfolyami végzettség és tűzoltásvezető I. tanfolyami 
végzettség;

b) tűzoltó alaptanfolyami végzettség, és tűzoltásvezető II. tanfolyami végzettség;
c) tűzoltósági referens szakképesítés;
d) tűzoltó szerparancsnok szakképesítés- ráépülés, vagy
e) önkormányzati és létesítményi tűzoltó szerparancsnok képesítés.

2.2.3.  Felsőszintű:
a) önkéntes és létesítményi tűzoltó parancsnoki tanfolyami végzettség;
b) építőmérnöki alapképzési szak, tűz- és katasztrófavédelmi szakirány;
c) építészmérnöki alapképzési szak, tűz- és katasztrófavédelmi szakirány;
d) építéstudományi kar, tűzvédelmi szakmérnök szakképesítés;
e) védelmi igazgatási alapképzési szak, tűzvédelmi és tűzoltó szakirány;
f ) had- és biztonságtechnikai mérnöki alapképzési szak, tűzvédelmi szakirány;
g) rendészeti igazgatási alapképzési szak, katasztrófavédelmi szakirány;
h) rendészeti igazgatási alapképzési szak katasztrófavédelmi szakirány tűzvédelmi 

specifikáció;
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i) katasztrófavédelem alapképzési szak, tűzvédelmi és mentésirányítási szakirány;
j) rendészeti szervező szakképesítés, tűzoltó szervező szakképesítés-elágazás;
k) rendészeti szervező szakképesítés, tűzvédelmi szervező szakmairány;
l) tűzvédelmi szakmérnök szakképesítés;
m) főiskolai szintű tűzvédelmi mérnök szak.

 3.  A  gazdálkodó szervezeteknél a  katasztrófa- és polgári védelem szakágazat területén foglalkoztatottakra 
vonatkozóan
3.1.  Alapszintű:
3.2.  Középszintű:

a) katasztrófavédelmi előadó szakképesítés.
3.3.  Felsőszintű:

a) katasztrófavédelmi referens szakképesítés-ráépülés;
b) katasztrófavédelmi főelőadó szakképesítés-ráépülés;
c) rendészeti szervező szakképesítés, katasztrófavédelmi szervező szakmairány;
d) rendészeti szervező szakképesítés, tűzvédelmi szervező szakmairány;
e) rendészeti szervező szakképesítés, iparbiztonsági szervező szakmairány;
f ) rendészeti szervező szakképesítés, katasztrófa-és polgári védelmi szervező szakképesítés-elágazás;
g) rendészeti szervező szakképesítés, tűzoltó szervező szakképesítés-elágazás;
h) katasztrófavédelmi szakirányú felsőoktatási szakképzés;
i) építőmérnöki alapképzési szak, tűz- és katasztrófavédelmi szakirány;
j) építészmérnöki alapképzési szak, tűz- és katasztrófavédelmi szakirány;
k) tűzvédelmi szakmérnök szakképesítés;
l) rendészeti igazgatási alapképzési szak, katasztrófavédelmi szakirány;
m) rendészeti igazgatási alapképzési szak, katasztrófavédelmi szakirány tűzvédelmi specifikáció;
n) védelmi igazgatási alapképzési szak, katasztrófavédelmi szakirány;
o) védelmi igazgatási alapképzési szak, tűzvédelmi és tűzoltó szakirány;
p) had- és biztonságtechnikai mérnöki alapképzési szak, műszaki, katasztrófavédelmi vagy közlekedési 

szakirány (katasztrófavédelmi specializáció);
q) had- és biztonságtechnikai mérnöki alapképzési szak, tűzvédelmi szakirány;
r) katasztrófavédelem alapképzési szak, katasztrófavédelmi műveleti szakirány;
s) katasztrófavédelem alapképzési szak, tűzvédelmi és mentésirányítási szakirány;
t) katasztrófavédelem alapképzési szak, iparbiztonsági szakirány;
u) védelmi igazgatási mesterképzési szak, katasztrófavédelmi szakirány vagy
v) katasztrófavédelmi mérnöki mesterképzési szak, műszaki és mentésszervezői szakirány, műszaki és 

technikai szakirány.
3.4.  A  hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél polgári védelmi és iparbiztonsági beosztás betöltésére jogosító 

képesítések elfogadottak a  gazdálkodó szervezeteknél katasztrófavédelmi szakágazatban foglalkoztatottak 
azonos szintű képesítéseként.

 4.  A gazdálkodó szervezeteknél tűzvédelmi szakágazatban foglalkoztatottakra vonatkozóan
4.1. Alapszintű:
4.2.  Középszintű:

a) tűzvédelmi előadó szakképesítés
4.3.  Felsőszintű:

a) tűzvédelmi főelőadó szakképesítés-ráépülés;
b) építőmérnöki alapképzési szak, tűz- és katasztrófavédelmi szakirány;
c) építészmérnöki alapképzési szak, tűz- és katasztrófavédelmi szakirány;
d) építéstudományi kar, tűzvédelmi szakmérnök szakképesítés;
e) tűzvédelmi főelőadó szakképesítés;
f ) védelmi igazgatási alapképzési szak, tűzvédelmi és tűzoltó szakirány;
g) had- és biztonságtechnikai mérnöki alapképzési szak, tűzvédelmi szakirány;
h) rendészeti igazgatási alapképzési szak, katasztrófavédelmi szakirány;
i) rendészeti igazgatási alapképzési szak, katasztrófavédelmi szakirány tűzvédelmi specifikáció;
j) rendészeti szervező szakképesítés, tűzoltó szervező szakképesítés-elágazás;
k) rendészeti szervező szakképesítés, tűzvédelmi szervező szakmairány;



3038 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2015. évi 39. szám 

l) katasztrófavédelem alapképzési szak, tűzvédelmi és mentésirányítási szakirány BA;
m) tűzvédelmi szakmérnök szakképesítés vagy
n) főiskolai szintű tűzvédelmi mérnök szak.

4.4.  A  hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél tűzoltó és tűzvédelmi beosztás betöltésére jogosító felsőszintű 
képesítések elfogadottak a  gazdálkodó szervezeteknél tűzvédelmi szakágazatban foglalkoztatottak azonos 
szintű képesítéseként.

2. melléklet a 9/2015. (III. 25.) BM rendelethez

Szakmai tanfolyamok, mint belső szakmai képzések

 1.  A KOK által szervezett és lebonyolításra kerülő műszaki szaktanfolyamok:
a) tűzoltótechnika-kezelői alaptanfolyam;
b) emelőkosaras tűzoltó gépjármű kezelői szaktanfolyam;
c) létrás tűzoltó gépjármű kezelői szaktanfolyam;
d) tűzoltódaru-kezelői szaktanfolyam;
e) cserefelépítmény-hordozó járművek kezelői szaktanfolyam;
f ) műszaki mentő gépjármű kezelői szaktanfolyam;
g) vegyi balesetelhárító gépjármű kezelői szaktanfolyam;
h) légzésvédő készülék-palack töltő kompresszor kezelői szaktanfolyam;
i) áramfejlesztő kezelői szaktanfolyam (10 KVA teljesítmény feletti).

 2.  A  KOK-on, valamint kihelyezett formában a  KOK felügyeletével a  katasztrófavédelmi igazgatóságok által is 
lebonyolítható műszaki szaktanfolyamok:
a) gépjárműfecskendő kezelői szaktanfolyam;
b) habbal oltó gépjármű kezelői szaktanfolyam;
c) porral oltó gépjármű kezelői szaktanfolyam;
d) műszaki mentés gépeinek kezelői szaktanfolyama;
e) vegyi balesetelhárító gépek kezelői szaktanfolyama;
f ) folyadék szállítására használható (szivattyúval ellátott) egyéb gépek kezelői szaktanfolyama;
g) kismotorfecskendő és átemelő szivattyú kezelői szaktanfolyam;
h) vegyi balesetelhárító cserefelépítmény kezelői szaktanfolyam;
i) műszaki mentő cserefelépítmény kezelői szaktanfolyam;
j) oltó cserefelépítmény kezelői szaktanfolyam;
k) áramfejlesztő kezelői szaktanfolyam (10 KVA teljesítmény alatti).

 3.  A KOK által szervezhető egyéb szakmai képzések, továbbképzések, tanfolyamok:
a) katasztrófavédelmi alapismereti tanfolyam;
b) tűzvizsgáló tanfolyam;
c) Katasztrófavédelmi Mobil Labor (KML) tanfolyam;
d) műveletirányító tanfolyam;
e) Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálat (KMSZ) tanfolyam;
f ) önkéntes és létesítményi tűzoltó parancsnoki tanfolyam;
g) tűzoltásvezető I. és tűzoltásvezető II. tanfolyam;
h) tűzoltó alaptanfolyam;
i) önkormányzati és létesítményi tűzoltó tanfolyam;
j) önkormányzati és létesítményi tűzoltó szerparancsnok tanfolyam;
k) Egységes Digitális Rádiórendszer kezelői tanfolyam;
l) önkéntes tűzoltó egyesületek mentorainak felkészítő tanfolyama;
m) a kihelyezett formában végrehajtható képzések mentorainak felkészítő tanfolyama;
n) közbiztonsági referens tanfolyam;
o) próbaidős tiszti állomány felkészítő tanfolyam;
p) biztonsági összekötő tanfolyam;
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q) veszélyes ipari védelmi ügyintéző tanfolyam;
r) veszélyes áru szállítás ellenőri tanfolyam;
s) egyéb tűzoltó, tűzvédelmi, polgári védelmi és iparbiztonsági szakmai tanfolyamok.

 4.  A katasztrófavédelmi, tűzvédelmi és polgári védelmi képzési rendszer az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos 
Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendeletben (a  továbbiakban: OKJ) 
nem szereplő, belső szakmai képzéseinek oktatásigazgatási szabályait a BM OKF képzési szakterületére vonatkozó 
szabályzata tartalmazza.

3. melléklet a 9/2015. (III. 25.) BM rendelethez

A hivatásos katasztrófavédelmi szervek hivatásos állományú tagjai és a katasztrófa- és tűzvédelmi 
szakmai képesítést nyújtó oktatási intézmények oktatást, képzést, vizsgáztatást végző tagjai, valamint 
ez utóbbiak szakmai felügyeletét végző személyek által e rendelet hatályba lépése előtt megszerzett, 
elismerhető szakmai képesítéseinek szintjei

 1.  Katasztrófa- és polgári védelemi szakterület
1.1.  Szakmai szolgálati beosztásokban

1.1.1.  Alapszintű:
a) Polgári Védelmi Oktatási Intézet (a  továbbiakban: PVOI) 5 hónapos levelező pv. 

tanfolyami vagy
b) Polgári Védelem Országos Vezetőképző Intézet (a továbbiakban: PV OVKI) 4 hetes nappali 

pv. tanfolyami képesítés.
1.1.2.  Középszintű:

a) PV OVKI 8 hetes nappali pv. tanfolyami vagy
b) PV Kiképző Központ zászlósképző tanfolyami képesítés.

1.1.3.  Felsőszintű:
a) egyetemi vagy főiskolai végzettség megszerzését követően a  tűzoltó tiszti átképző, 

tűzoltó átképző szakon szerzett képesítés;
b) főiskolai szintű katasztrófavédelmi szak;
c) egyetemi szintű védelmi igazgatási szak, katasztrófavédelmi szakirány;
d) egyetemi szintű környezetmérnöki szak, katasztrófavédelmi szakirány;
e) főiskolai szintű tűzvédelmi szak, tűzvédelmi szakirány;
f ) főiskolai szintű műszaki szakoktató szak, tűzvédelmi szakirány (2002. február után 

beiskolázottak részéről e  végzettség csak abban az  esetben fogadható el, ha a  végzett 
hallgató rendelkezik a  hivatásos állományra előírt valamely – tűzoltás, műszaki mentés 
vezetésére jogosító – legalább középfokú szakmai képesítéssel, szakképzettséggel);

g) katasztrófavédelmi mérnöki mesterképzési szak, műszaki és mentésszervezői szakirány, 
műszaki és technikai szakirány MA (egyetemi szintű katasztrófa- és tűzvédelmi szervező 
(tiszt) szakképesítés;

h) rendészeti szervező szakképesítés, katasztrófa- és polgári védelemi szervező 
szakképesítés-elágazás;

i) a  hazai vagy külföldi, a  munkakörnek megfelelő egyetemen, főiskolán, akadémián 
szerzett szakirányú végzettség;

j) a  PV OVKI, a  BM Tűz- és Polgári Védelmi Intézet, (a  továbbiakban: BM TPVI), valamint 
a PVOI 5 hónapos nappali felsőfokú polgári védelmi tanfolyami végzettség;

k) PV Kiképző Központ 4 hónapos nappali polgári védelmi tiszti átképző tanfolyami 
képesítés;

l) PVOI, Polgári Védelmi Oktatási Központ (a  továbbiakban: PVOK), BM KOK 10 hónapos 
levelező polgári védelmi vezetői tanfolyami képesítés.

1.2.  A  nem szakmai szolgálati beosztások esetében (a  beosztásnak megfelelő állami képesítés megléte esetén) 
a minimálisan elfogadott szakmai képzési formákat és szaktanfolyamokat 1.1.1. pont tartalmazza.
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 2.  Tűzoltósági szakterület
2.1.  Szakmai szolgálati beosztásokban

2.1.1.  Alapszintű:
a) 6 hetes tűzoltó alapfokú tanfolyam, három és fél, vagy öt hónapos tiszthelyettes-képző 

szakon szerzett képesítés vagy
b) tűzoltó szakképesítés.

2.1.2.  Középszintű:
a) katasztrófa- és tűzvédelmi technikus szakképesítés;
b) tűzoltó technikus szakképesítés-ráépülés;
c) a  hazai és külföldi tűzoltó, egy- vagy kétéves nappali, illetve hároméves levelező 

tiszti képzés, hároméves levelező tűzvédelmi vezetői, valamint tűzoltótechnikus (OKJ 
azonosító szám: 52 8915 01) szakképesítés;

d) BM Akadémia Tűzoltó Tagozatán szerzett képesítés;
e) tiszti vizsga;
f ) zászlósképző, 10 hónapos tűzoltó tiszthelyettes-képző, tűzoltó (OKJ azonosító szám: 

32 8915 01) szakképesítés vagy
g) az  önkéntes tűzoltóságoknál az  1995 előtt, legalább megyei szintű irányító szervezet 

által szervezett egyesületi parancsnoki tanfolyam, valamint a 10 hónapos vagy hosszabb 
képzési idejű önkéntes és létesítményi tűzoltóparancsnok-képző szakon 2002. december 
31-ig megszerzett képesítés.

2.1.3.  Felsőszintű:
a) egyetemi vagy főiskolai végzettség megszerzését követően a  tűzoltó tiszti átképző, 

tűzoltó átképző szakon szerzett képesítés;
b) főiskolai szintű tűzvédelmi mérnök szak;
c) főiskolai szintű katasztrófavédelmi szak (e végzettség csak abban az esetben fogadható 

el, ha a  végzett hallgató rendelkezik a  hivatásos állományra előírt, valamely – tűzoltás, 
műszaki mentés vezetésére jogosító – legalább középfokú szakmai képesítéssel, 
szakképzettséggel);

d) főiskolai szintű műszaki szakoktató szak, tűzvédelmi szakirány (2002. február után 
beiskolázottak részéről e  végzettség csak abban az  esetben fogadható el, ha a  végzett 
hallgató rendelkezik a  hivatásos állományra előírt valamely – tűzoltás, műszaki mentés 
vezetésére jogosító – legalább középfokú szakmai képesítéssel, szakképzettséggel);

e) katasztrófavédelmi mérnöki mesterképzési szak, műszaki és mentésszervezői szakirány, 
műszaki és technikai szakirány MA (egyetemi szintű);

f ) katasztrófa- és tűzvédelmi szervező (tiszt) szakképesítés;
g) rendészeti szervező szakképzés, tűzoltó szervező szakképesítés (elágazás);
h) a  hazai vagy külföldi, a  munkakörnek megfelelő egyetemen, főiskolán, akadémián 

szerzett szakirányú végzettség;
i) a  2002. december 31. előtt megszerzett tűzoltó technikusi képesítés a  2002. december 

31. előtt megkezdett felsőfokú iskolai tanulmányokban szerzett végzettséggel együtt, 
vagy

j) a kétéves nappali vagy hároméves levelező tisztképző szakon és a BM Akadémia Tűzoltó 
Tagozatán szerzett képesítés, a  2002. december 31. előtt megkezdett felsőfokú iskolai 
tanulmányokban szerzett végzettséggel együtt.

2.2.  A  nem szakmai szolgálati beosztások esetében (a  beosztásnak megfelelő állami képesítés megléte esetén) 
a minimálisan elfogadott szakmai képzési formákat és szaktanfolyamokat 1.1.1. pont tartalmazza.

 3.  Iparbiztonsági szakterület
3.1.  Szakmai szolgálati beosztásokban

3.1.1.  Alapszintű:
a) katasztrófavédelmi alaptanfolyami képesítés.

3.1.2.  Felsőszintű:
a) egyetemi és főiskolai szintű végzettség megszerzését követően rendészeti szervező, 

katasztrófavédelmi szervező, vagy iparbiztonsági szervező szakmairányon szerzett 
képesítés.



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2015. évi 39. szám 3041

b) főiskolai szintű katasztrófavédelmi szak, szakirány;
c) egyetemi szintű védelmi igazgatási szak, katasztrófavédelmi szakirány;
d) egyetemi szintű környezetmérnöki szak, katasztrófavédelmi szakirány;
e) főiskolai szintű tűzvédelmi szak, tűzvédelmi szakirány;
f ) katasztrófavédelmi mérnöki mesterképzési szak, műszaki és mentésszervezői szakirány, 

műszaki és technikai szakirány MA (egyetemi szintű);
g) katasztrófa- és tűzvédelmi szervező (tiszt) szakképesítés;
h) egyetemi és főiskolai szintű végzettség megszerzését követően rendészeti szervező 

szakképesítés, katasztrófa- és polgári védelemi szervező szakképesítés-elágazás;
i) iparbiztonsági szakirányú egyetemi vagy főiskolai szintű végzettség megszerzését 

követően katasztrófavédelmi alaptanfolyamon szerzett képesítés.
3.2.  A  nem szakmai szolgálati beosztások esetében (a  beosztásnak megfelelő állami képesítés megléte esetén) 

a minimálisan elfogadott szakmai képzési formákat és szaktanfolyamokat 1.1.1. pont tartalmazza.

4. melléklet a 9/2015. (III. 25.) BM rendelethez

A gazdálkodó szervezeteknél a katasztrófavédelem, a polgári védelem szakágazatban 
foglalkoztatottak által e rendelet hatályba lépése előtt megszerzett, elismerhető szakmai 
képesítéseinek szintjei

 1.  Középszintű:
a) polgári védelmi előadó szakképzés;
b) katasztrófavédelmi előadó szakképesítés;
c) PV Kiképző Központ 18 hónapos, levelező, üzemi törzsparancsnoki tanfolyami képesítés;
d) PV OVKI 8 hetes nappali pv. tanfolyami képesítés;
e) PV Kiképző Központ zászlósképző tanfolyami képesítés.

 2.  Felsőszintű:
a) főiskolai szintű tűzvédelem szak tűzvédelmi szakirány;
b) egyetemi vagy főiskolai végzettség megszerzését követően a  tűzoltó tiszti átképző, tűzoltó átképző szakon 

szerzett képesítés;
c) polgári védelmi főelőadó szakképesítés;
d) katasztrófavédelmi főelőadó szakképesítés;
e) főiskolai szintű katasztrófavédelmi szak;
f ) egyetemi szintű védelmi igazgatási szak, katasztrófavédelmi szakirány;
g) egyetemi szintű környezetmérnöki szak, katasztrófavédelmi szakirány;
h) katasztrófa- és tűzvédelmi szervező (tiszt) szakképesítés;
i) rendészeti szervező szakképzés, katasztrófa- és polgári védelemi szervező szakképesítés (elágazás);
j) a  hazai vagy külföldi, a  munkakörnek megfelelő egyetemen, főiskolán, akadémián szerzett szakirányú 

végzettség;
k) PVOI 10 hónapos felsőfokú polgári védelmi tanfolyami képesítés;
l) PV OVKI, PVOI 5 hónapos nappali felsőfokú polgári védelmi tanfolyami képesítés;
m) PV Kiképző Központ 4 hónapos nappali polgári védelmi tiszti átképző tanfolyami képesítés;
n) PVOI, PVOK, BM KOK 10 hónapos levelező polgári védelmi vezetői tanfolyami képesítés;
o) külföldi polgári védelmi törzstiszti tanfolyami képesítés vagy
p) a hazai vagy külföldi belügyi és államilag elismert felsőoktatási intézményben okleveles tűzvédelmi mérnöki 

és tűzvédelmi szakon szerzett végzettség.
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5. melléklet a 9/2015. (III. 25.) BM rendelethez

A gazdálkodó szervezeteknél a tűzvédelem szakágazatban, illetve a tűzvédelmi szolgáltatás 
területén foglalkoztatottak által az e rendelet hatályba lépése előtt megszerzett, elismerhető szakmai 
képesítéseinek szintjei

 1.  Alapszintű:
a) tűzvédelmi előadó II. (OKJ azonosító szám: 51 8915 01) szakon, valamint az  1993 előtt az  irányító szervek 

által szervezett, legalább egyéves levelező vagy egy hónapos bentlakásos alapfokú tűzvédelmi tanfolyamon 
szerzett szakképzettség, képesítés.

 2.  Középszintű:
a) tűzvédelmi előadó szakképesítés;
b) a 10 hónapos képzési idejű tűzoltó tiszthelyettes-képző szak;
c) az  1991 előtt a  minisztériumok és a  fővárosi, illetőleg a  megyei tanácsok végrehajtó bizottságai, valamint 

a BM TKK által szervezett kétéves levelező vagy a 2 hónapos bentlakásos tűzvédelmi előadói tanfolyam;
d) 1991 után a BM Tűzvédelmi Oktató és Kutató Intézetben szerzett középfokú tűzvédelmi előadói képesítés;
e) 1993-ig a  Munkavédelmi Képző és Továbbképző Intézetben és jogelődjeiben, munkavédelmi felsőfokú 

tanfolyamon szerzett középfokú tűzvédelmi képesítés vagy
f ) tűzvédelmi előadó I. szakon (OKJ azonosító szám: 53 8915 01) szerzett képesítés, illetőleg szakképzettség.

 3.  Felsőszintű:
a) egyetemi vagy főiskolai végzettség megszerzését követően a  tűzoltó tiszti átképző, tűzoltó átképző szakon 

szerzett képesítés;
b) tűzvédelmi főelőadó szakképesítés;
c) főiskolai szintű tűzvédelmi szak, tűzvédelmi szakirány;
d) főiskolai szintű műszaki szakoktató szak, tűzvédelmi szakirány (2002. február után beiskolázottak részéről 

e végzettség csak abban az esetben fogadható el, ha a végzett hallgató rendelkezik a hivatásos állományra 
előírt, valamely – tűzoltás, műszaki mentés vezetésére jogosító – legalább középfokú szakmai képesítéssel, 
szakképzettséggel);

e) katasztrófa- és tűzvédelmi szervező (tiszt) szakképesítés;
f ) rendészeti szervező szakképzés, tűzoltó szervező elágazás (elágazás);
g) a  hazai vagy külföldi belügyi és államilag elismert felsőoktatási intézmény szakirányú szakán okleveles 

tűzvédelmi mérnöki és tűzvédelmi mérnöki szakon szerzett végzettség;
h) a tűzoltó tiszti átképző, tűzoltó átképző szakon szerzett szakképesítés;
i) a BM Akadémia Tűzoltó Tagozatán;
j) a 2002. előtt tűzoltótechnikus-képző szakon, valamint a kétéves nappali vagy hároméves levelező tisztképző 

szakon vagy
k) a  hároméves levelező tűzvédelmi előadói vagy a  tűzvédelmi vezetői szakon, valamint a  tűzvédelmi 

szakelőadói szakon (OKJ azonosító szám: 71 8915 01) szerzett képesítés, illetőleg szakképzettség.

6. melléklet a 9/2015. (III. 25.) BM rendelethez

Műszaki szaktanfolyamhoz kötött gépek, gépi berendezések és gépjárművek besorolása

 1.  Tűzoltótechnika-kezelői alaptanfolyamhoz kötött gépcsaládok és géptípusok:
a) emelőkosaras tűzoltó gépjárművek;
b) létrás tűzoltó gépjárművek;
c) légzésvédő készülék palacktöltő kompresszorok;
d) áramfejlesztők (10 KVA, illetve a 10 KVA teljesítmény feletti, beépített gépek esetén);
e) tűzoltódaruk, illetve daruval felszerelt tűzoltó gépjárművek;
f ) műszaki mentésre alkalmas vonócsörlők (beépített, zárt hajtáslánc kialakítású 50 KN, vagy a feletti vonóerő 

teljesítmény esetén);
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g) cserefelépítmény-hordozó járművek (ha rendelkeznek tűzoltótechnika-kezelői alaptanfolyamhoz kötött 
géppel);

h) műszaki mentő gépjárművek és vegyi balesetelhárító gépjárművek (ha rendelkeznek beépített, zárt 
hajtásláncú előzőekben felsorolt gépcsaládok, géptípusok valamelyikével);

i) egyéb tűzoltó gépjárművek.
 2.  Tűzoltótechnika-kezelői alaptanfolyamhoz nem kötött gépcsaládok és géptípusok:

a) gépjárműfecskendők;
b) habbal oltó gépjárművek;
c) porral oltó gépjárművek;
d) egyéb tűzoltógépjárművek;
e) cserefelépítmények (ha nem rendelkeznek tűzoltótechnika-kezelői alaptanfolyamhoz kötött géppel);
f ) műszaki mentések gépei és berendezései;
g) vegyi balesetelhárítás gépei és berendezései;
h) áramfejlesztők (10 KVA teljesítmény alatt);
i) műszaki mentésre alkalmas vonócsörlők (beépített, illetve mobil kialakítású 50 KN alatti vonóerő teljesítmény 

esetén);
j) folyadékszállításra használható (szivattyúval ellátott) egyéb gépek;
k) tűzoltás és műszaki mentés egyéb, az előzőekben fel nem sorolt gépei és berendezései.

7. melléklet a 9/2015. (III. 25.) BM rendelethez

A tűzoltótechnika kezelői igazolvány tartalmi elmei és formai követelményei

Az igazolvány 23 oldalas, kék színű.
A külső borítón a felirat arany színnel, nyomtatott nagy betűkkel, magyar nyelven:
„TŰZOLTÓTECHNIKA-KEZELŐI IGAZOLVÁNY”

Az igazolvány első oldalán a következők szerepelnek (2. oldal):
1.)  Sorszám
2.)  Személyes adatok (név, szül. év, hónap, nap, szül. hely, anyja neve)
 Az igazolványba bejegyzett tűzoltógépek és gépi berendezések kezelésére jogosult.
3.)  kiállítás dátuma
4.)  3x4 cm-es fénykép
5.)  Pecsét helye
6.)  Kiállító szerv vezetője

Az igazolvány harmadik oldaltól a tizenötödik oldalig a következők szerepelnek:
1.) VIZSGABEJEGYZÉS
 A hatályos jogszabály szerinti tűzoltó géptípus megnevezése
 Géptípus
 Bejegyzés dátuma
 Pecsét helye
 Aláírás

Az igazolvány tizenhatodik oldalától a huszadik oldalig a következők szerepelnek:
1.) Orvosi Bejegyzés
2.) Érvényesség
3.) Dátum
4.) Pecsét helye
5.) Orvos aláírása
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Az igazolvány huszonegyedik oldalán
Egyéb bejegyzések
Az igazolvány huszonkettedik oldalán
Egyéb bejegyzések
Tűzoltótechnika-kezelői alaptanfolyami vizsgát tett:
Bejegyzés dátuma
Pecsét helye
Aláírás

Az igazolvány huszonharmadik oldalán.
1.) TUDNIVALÓK
1.  Az igazolvánnyal rendelkezők évenként kötelesek időszakos orvosi vizsgálaton megjelenni.
2.  Az  igazolványt tulajdonosa géppel vagy gépi berendezéssel történő munkavégzés időtartamára köteles 

magánál tartani, és a hatósági személyek felkérésére felmutatni.
3.  Az  igazolvány tulajdonosa a  bejegyzett technikai eszközöket csak szolgálati tevékenység során jogosult 

használni.
2.) Az igazolvány tulajdonosának aláírása
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IX. Határozatok Tára

A köztársasági elnök 144/2015. (III. 25.) KE határozata
államtitkári megbízatás megszűnésének megállapításáról

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés j)  pontja, továbbá a  központi államigazgatási szervekről, valamint a  Kormány 
tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 54. §-a alapján – a miniszterelnök javaslatára – 
megállapítom, hogy dr. Patyi Gergely Sándornak, az  Igazságügyi Minisztérium államtitkárának e  megbízatása 
2015. március 25-ei hatállyal megszűnik.

Budapest, 2015. március 23.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2015. március 24.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

KEH ügyszám: IV-2/01818-2/2015.

A köztársasági elnök 145/2015. (III. 25.) 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. Benczes István Zsoltot 2015. április 1. 
napjával egyetemi tanárrá kinevezem.

Budapest, 2015. március 4.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2015. március 12.

  Balog Zoltán s. k.,
  emberi erőforrások minisztere

KEH ügyszám: IV-3/01310-2/2015.
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A köztársasági elnök 146/2015. (III. 25.) 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. Gajduschek Györgyöt 2015. április  1. 
napjával egyetemi tanárrá kinevezem.

Budapest, 2015. március 4.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2015. március 13.

  Balog Zoltán s. k.,
  emberi erőforrások minisztere

KEH ügyszám: IV-3/01310-3/2015.

A köztársasági elnök 147/2015. (III. 25.) 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 – Hajnal Györgyöt 2015. április 1. napjával 
egyetemi tanárrá kinevezem.

Budapest, 2015. március 4.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2015. március 12.

  Balog Zoltán s. k.,
  emberi erőforrások minisztere

KEH ügyszám: IV-3/01310-4/2015.
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A köztársasági elnök 148/2015. (III. 25.) 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. Papp Ferencet 2015. április 1. napjával 
egyetemi tanárrá kinevezem.

Budapest, 2015. március 4.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2015. március 12.

  Balog Zoltán s. k.,
  emberi erőforrások minisztere

KEH ügyszám: IV-3/01310-5/2015.

A Kormány 1178/2015. (III. 25.) Korm. határozata
a Szlovénia–Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014–2020 elfogadásáról

A Kormány
 1. egyetért a  Szlovénia–Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014–2020 (a  továbbiakban: 

program) célkitűzéseivel és prioritásaival,
 2. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy írja alá és küldje meg az irányító hatóság részére a program 

tartalmával való tagállami egyetértésről és a program végrehajtása finanszírozásához történő nemzeti hozzájárulás 
megfizetéséről szóló egyetértési nyilatkozatot,

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: azonnal

 3. hozzájárul ahhoz, hogy a programot az irányító hatóság az Európai Bizottság részére benyújtsa.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1179/2015. (III. 25.) Korm. határozata
a regionális operatív programok 2011–2013. évekre szóló akcióterveinek megállapításáról, egyes prioritásai 
kerete növeléséről, továbbá egyes, a regionális operatív programokból támogatott projektek támogatása 
növeléséről

 1. A  Kormány megállapítja a  regionális operatív programok 2011–2013. évekre szóló akcióterveit az  1–7.  melléklet 
szerint.

 2. A Kormány jóváhagyja
a) a Dél-Alföldi Operatív Program 3. prioritása keretének 405 704 726 forinttal,
b) a Dél-Dunántúli Operatív Program 3. prioritása keretének 4 431 671 455 forinttal,
c) a Dél-Dunántúli Operatív Program 5. prioritása keretének 1 045 882 815 forinttal,
d) az Észak-Alföldi Operatív Program 2. prioritása keretének 332 301 514 forinttal,
e) az Észak-Alföldi Operatív Program 3. prioritása keretének 1 374 517 347 forinttal,
f ) az Észak-Alföldi Operatív Program 4. prioritása keretének 65 768 092 forinttal,
g) az Észak-Alföldi Operatív Program 5. prioritása keretének 797 378 937 forinttal,
h) az Észak-Magyarországi Operatív Program 2. prioritása keretének 301 753 943 forinttal,
i) az Észak-Magyarországi Operatív Program 4. prioritása keretének 494 484 580 forinttal,
j) az Észak-Magyarországi Operatív Program 5. prioritása keretének 238 288 468 forinttal, és
k) a Közép-Dunántúli Operatív Program 4. prioritása keretének 890 320 702 forinttal
történő növelését azzal, hogy a  keret a  meghatározható legmagasabb uniós társfinanszírozási aránynak 
megfelelően, a rendelkezésre álló uniós források összegéig elszámolásra kerül.

 3. A  Kormány 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.

 4. A Kormány jóváhagyja a 8. melléklet szerint az ott felsorolt projektek elszámolható közkiadásának növelését.
 5. A Kormány hozzájárul a 8. melléklet

a) 2–7., 10. és 11. sorában szereplő projektek támogatási szerződésének módosításához,
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

b) 8. és 9. sorában szereplő projektek támogatási szerződésének módosításához.
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: a támogathatósági feltételek teljesítését követően azonnal

 6. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
 7. A Kormány 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 1. pontját, valamint 1., 3., 4., 6. és 7. mellékletét,

b) a  Dél-Dunántúli Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 3. prioritásának módosításáról szóló 
1128/2014. (III. 13.) Korm. határozatot,

c) a  Közép-Dunántúli Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 2. prioritásának módosításáról és 
a prioritás keretének növeléséről szóló 1133/2014. (III. 13.) Korm. határozat 1. pontját és 1. mellékletét,

d) a  regionális operatív programok 2011–2013. évekre szóló akciótervei egyes prioritásainak módosításáról 
szóló 1185/2014. (III. 27.) Korm. határozatot,

e) a Közép-Dunántúli Operatív Program és a Dél-Alföldi Operatív Program keretében városrehabilitáció tárgyú 
kiemelt projektek akciótervi nevesítéséről szóló 1209/2014. (IV. 1.) Korm. határozat 1. pontját és 1. mellékletét,

f ) az  Észak-Alföldi Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 4. prioritásának módosításáról és 
a prioritás keretének növeléséről szóló 1299/2014. (V. 5.) Korm. határozat 1. pontját és 1. mellékletét,

g) 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. pontját és 3–10. mellékletét,

h) a Nyugat-Dunántúli Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 3. prioritásának módosításáról és 
az NYDOP-3.1.1/B2-13-k2-2013-0004 azonosító számú („Szociális városrehabilitáció a soproni Kurucdombon” 
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című) projekt támogatásának növeléséről szóló 1450/2014. (VII. 31.) Korm. határozat 1.  pontját és 
1. mellékletét,

i) a Dél-Alföldi Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve egyes prioritásainak módosításáról szóló 
1492/2014. (VIII. 28.) Korm. határozat 1. pontját és 4. mellékletét,

j) a Közép-Magyarországi Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 3. prioritásának módosításáról 
és a  KMOP-3.1.1/E-12-k-2012-0001 azonosító számú („Várkert Bazár fejlesztése” című) kiemelt projekt 
támogatásának növeléséről szóló 1535/2014. (IX. 23.) Korm. határozat 1. pontját és 1. mellékletét,

k) a  Dél-Alföldi Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve egyes prioritásainak módosításáról, 
valamint a  DAOP-2.1.1/G-11-k-2012-0001 azonosító számú (,,Hétköznapok és ünnepek az  alföldi 
kastélyokban – A  gyulai Almásy-kastély évszázadai’’ című) és a  DAOP-2.1.1/G-11-k2-2012-0002 azonosító 
számú (,,A Szegedi Dóm turisztikai vonzerővé fejlesztése’’ című) kiemelt projektek támogatásának növeléséről 
szóló 1619/2014. (XI. 4.) Korm. határozat 1. pontját és 1–4. mellékletét,

l) a  Nyugat-Dunántúli Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 2. prioritásának módosításáról 
és az  NYDOP-2.1.1/A.B-12-k-2012-0001 azonosító számú („Eszterháza Közép-Európai Kulturális Központ III. 
fejlesztési ütem” című) projekt támogatásának növeléséről szóló 1620/2014. (XI. 4.) Korm. határozat 1. pontját 
és 1. mellékletét, valamint

m) az Észak-Magyarországi Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 2. prioritásának módosításáról 
és az  ÉMOP-2.1.1/A-12-k-2012-0004 azonosító számú („Élő vár Zemplénben” című) projekt támogatásának 
növeléséről szóló 1860/2014. (XII. 30.) Korm. határozat 1. pontját és 1. mellékletét.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1179/2015. (III. 25.) Korm. határozathoz
	  
 

A DÉL-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM 2011–2013. ÉVEKRE SZÓLÓ AKCIÓTERVE 
 
1. Az 1. prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés 
 
1.1. A prioritás 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 és a már működő klaszterek, 
együttműködések. 
 
1.2. A prioritás ütemezése 
 
1.2.1. A kiírások kerete 
 

 A B C D 

1. Indikatív forrásallokáció 
(Mrd Ft) 

2. 2011. 2012. 2013. Összesen 
3. 18,1100 5,8246 5,5070 29,4416 

4. Az Európai Szociális Alapból történő finanszírozás tervezett aránya a prioritás keretéből: 
legfeljebb 10 % 

 
1.2.2. A kötelezettségvállalás 
 
 A B C D E F 

1. Indikatív forrásallokáció 
(Mrd Ft) 

2. 2007-2010. 2011. 2012. 2013. 2014-2015. Összesen 
3. 19,6742 0,0000 17,3100 11,1653 0,7300 48,8795 
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1.3. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (2011–2013) 
 
1.3.1. A konstrukciók 
 
 A B C D E F G H 

1. 
Konstrukció 

kódja Konstrukció neve 

Pályázatok, kiemelt projektek 
meghirdethető kerete 

(Mrd Ft) A konstrukció célja 

A konstrukció 
szakmai 

tartalmáért 
felelős miniszter 

A konstrukció 
szakmai tartalma 

tekintetében 
feladatkörrel 
rendelkező 

további miniszter 
2. 2011. 2012. 2013. 

3. 1.1.1. 

Üzleti infrastruktúra 
regionálisan 

kiegyensúlyozott 
fejlesztése 

18,1100 5,3580 5,5070 

A konstrukció célja: 
1. ipari park címmel rendelkező ipari parkok 
fejlesztése, 
2. inkubátorházak – szolgáltatás-fejlesztéssel 
egybekötött – építése, bővítése és fejlesztése, 
3. barnamezős területek fejlesztése, 
4. munkahelyteremtéssel egybekötött 
telephelyfejlesztés támogatása, 
5. Széchenyi Tőkealap-kezelő működtetése a 
helyi foglalkoztatás szempontjából jelentős, de 
forráshiánnyal küzdő vállalkozások 
fejlesztésére. 

nemzetgazdasági 
miniszter  

4. 1.1.2. 
Vállalkozások 

fejlesztése 
tanácsadással 

A konstrukció a 2011–2013. években nem indul. nemzetgazdasági 
miniszter  

5. 1.2.1. 
Klaszterek, vállalati 
együttműködések 

kialakítása, fejlesztése 
A konstrukció a 2011–2013. években nem indul. nemzetgazdasági 

miniszter  

6. 1.3.1. 
Régió innovációs 
potenciáljának a 

fejlesztése 
0,0000 0,4666 0,0000 

A konstrukció célja a régió komparatív 
előnyein alapuló, innováció-orientált  
projektek pilot típusú lebonyolítása. 

nemzetgazdasági 
miniszter  

7. 1. prioritás összesen 18,1100 5,8246 5,5070    
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2. A 2. prioritás: Turisztikai célú fejlesztések 
 
2.1. A prioritás tartalma: A prioritás a régió természeti-, kulturális-, épített örökségén alapuló 
turisztikai szolgáltatások minőségileg magas színvonalú fejlesztésével kívánja a kereslet igényeit 
kielégíteni, melynek megvalósítása során kiemelten kerülnek kezelésre az együttműködés keretében 
megvalósuló fejlesztések. A prioritás a magas minőségű gyógyturizmus és 
egészségmegőrző, -fejlesztő turizmuságak fejlesztésével hozzájárul a térség gazdasági 
versenyképességének növeléséhez. 
 
2.2. A prioritás ütemezése 
 
2.2.1. A kiírások kerete 
 

 A B C D 

1. Indikatív forrásallokáció 
(Mrd Ft) 

2. 2011. 2012. 2013. Összesen 
3. 13,9250 11,7409 2,7238 28,3897 

4. Az Európai Szociális Alapból történő finanszírozás tervezett aránya a prioritás keretéből: 
legfeljebb 10 % 

 
2.2.2. A kötelezettségvállalás 
 
 A B C D E F 

1. Indikatív forrásallokáció 
(Mrd Ft) 

2. 2007-2010. 2011. 2012. 2013. 2014-2015. Összesen 
3. 22,5574 0,6238 11,5100 15,5508 0,5958 50,8378 
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2.3. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (2011–2013) 
 
2.3.1. A konstrukciók 
 
 A B C D E F G H 

1. 
Konstrukció 

kódja Konstrukció neve 

Pályázatok, kiemelt projektek 
meghirdethető kerete 

(Mrd Ft) A konstrukció célja 

A konstrukció 
szakmai 

tartalmáért 
felelős miniszter 

A konstrukció 
szakmai tartalma 

tekintetében 
feladatkörrel 
rendelkező 

további miniszter 
2. 2011. 2012. 2013. 

3. 2.1.1. 
Versenyképes 

turisztikai termék- és 
attrakciófejlesztés 

10,7750 10,3690 2,7238 

A konstrukció célja a turisztikai vonzerők, 
illetve attrakciók létrehozásán, meglévők 
fejlesztésén, valamint turisztikai 
szolgáltatások kialakításán és fejlesztésén 
keresztül a hazai turizmusszektor 
versenyképességének erősítése, a turizmusból 
származó jövedelmek növelése és 
munkahelyek teremtése. 

nemzetgazdasági 
miniszter 

emberi erőforrások 
minisztere 

4. 2.1.2. 

Turisztikai 
vonzerőkhöz 
kapcsolódó 

szálláshelyek minőségi 
és mennyiségi 

fejlesztése 

3,0000 1,2571 0,0000 

A konstrukció célja az üzleti célú 
szálláshelyek fejlesztésén keresztül a 
szálláshelyek szolgáltatási színvonalának 
emelése, kapacitáskihasználtságuk javítása, a 
szálláshely működéséből származó 
árbevételek növelése, ezáltal a 
jövedelemtermelő képesség növelése. 

nemzetgazdasági 
miniszter  

5. 2.1.3. 
Turisztikai Desztináció 

Menedzsment 
fejlesztése 

0,1500 0,1148 0,0000 

A konstrukció célja a helyi és térségi 
turisztikai desztináció menedzsment 
szervezetek fejlesztése, ezen keresztül a 
turizmus versenyképességének növelése. 

nemzetgazdasági 
miniszter  

6. 2. prioritás összesen 13,9250 11,7409 2,7238    
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3. A 3. prioritás: Közlekedési infrastruktúrafejlesztés 
 
3.1. A prioritás tartalma: A prioritás keretében elsősorban a közúti elérhetőség javítása (négy és öt 
számjegyű utak építése és felújítása), valamint a belterületi közúthálózat fejlesztése kerül támogatásra. 
A 2011–2013 akciótervi időszakban kiemelten kerül támogatásra a kerékpárutak építése mellett a 
közösségi közlekedés infrastrukturális fejlesztése. 
 
3.2. A prioritás ütemezése 
 
3.2.1. A kiírások kerete 
 

 A B C D 

1. Indikatív forrásallokáció 
(Mrd Ft) 

2. 2011. 2012. 2013. Összesen 
3. 5,8670 1,8268 3,9933 11,6871 

4. Az Európai Szociális Alapból történő finanszírozás tervezett aránya a prioritás keretéből: 
legfeljebb 10 % 

 
3.2.2. A kötelezettségvállalás 
 
 A B C D E F 

1. Indikatív forrásallokáció 
(Mrd Ft) 

2. 2007-2010. 2011. 2012. 2013. 2014-2015. Összesen 
3. 44,1263 1,7869 2,9600 3,4586 3,4188 55,7506 
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3.3. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (2011–2013) 
 
3.3.1. A konstrukciók 
 
 A B C D E F G H 

1. 
Konstrukció 

kódja Konstrukció neve 

Pályázatok, kiemelt projektek 
meghirdethető kerete 

(Mrd Ft) A konstrukció célja 

A konstrukció 
szakmai 

tartalmáért 
felelős 

miniszter 

A konstrukció 
szakmai tartalma 

tekintetében 
feladatkörrel 
rendelkező 

további miniszter 
2. 2011. 2012. 2013. 

3. 3.1.1. Közúti elérhetőség 
javítása 3,9740 1,4700 3,0697 

A konstrukció célja a négy és öt számjegyű, 
településeket összekötő, országos 
mellékúthálózat minősége fejlesztésén 
keresztül a kistelepüléseken élők és a 
hátrányos helyzetű társadalmi csoportok 
közszolgáltatásokhoz való hozzáférésének 
javítása, valamint a közlekedés okozta 
környezeti károk csökkentése. 

nemzeti 
fejlesztési 
miniszter 

 

4. 3.1.2. Kerékpárforgalmi 
hálózat fejlesztése 1,8930 0,3568 0,9236 

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. 

nemzeti 
fejlesztési 
miniszter 

 

5. 3.2.1. Közösségi közlekedés 
fejlesztése 0,0000 0,0000 0,0000 

A konstrukció célja térségi alapú 
infrastrukturális fejlesztések megvalósítása a 
közösségi közlekedés alapfeltétel-
rendszerének 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 fejlesztése 
támogatásával a konstrukció kiemelt célja a 

nemzeti 
fejlesztési 
miniszter 
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jelenleg közösségi közlekedést választó utasok 
számának megtartása (esetenként 
csökkenésének fékezése), a negatív tendencia 
megfordítása, és a távlati utasszám-növekedés 
elősegítése. 

6. 3. prioritás összesen 5,8670 1,8268 3,9933    
 
 



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2015. évi 39. szám 3057	  
 

4. A 4. prioritás: Humáninfrastruktúra fejlesztés 
 
4.1. A prioritás tartalma: A prioritás közvetlenül járul hozzá a régióban élők, a szociálisan 
veszélyeztetett társadalmi csoportok életminőségének javításához. A prioritás célja 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. A prioritás további célja 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 
 
4.2.1. A kiírások kerete 
 

 A B C D 

1. Indikatív forrásallokáció 
(Mrd Ft) 

2. 2011. 2012. 2013. Összesen 
3. 7,2080 1,9596 0,0125 9,1801 

4. Az Európai Szociális Alapból történő finanszírozás tervezett aránya a prioritás keretéből: 
legfeljebb 10 % 

 
4.2.2. A kötelezettségvállalás 
 
 A B C D E F 

1. Indikatív forrásallokáció 
(Mrd Ft) 

2. 2007-2010. 2011. 2012. 2013. 2014-2015. Összesen 
3. 36,7317 0,0000 7,1700 1,8575 0,0000 45,7592 
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4.3. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (2011–2013) 
 
4.3.1. A konstrukciók 
 
 A B C D E F G H 

1. 
Konstrukció 

kódja Konstrukció neve 

Pályázatok, kiemelt projektek 
meghirdethető kerete 

(Mrd Ft) A konstrukció célja 

A konstrukció 
szakmai 

tartalmáért 
felelős 

miniszter 

A konstrukció 
szakmai tartalma 

tekintetében 
feladatkörrel 

rendelkező további 
miniszter 

2. 2011. 2012. 2013. 

3. 4.1.1. Alap és járóbeteg 
ellátás fejlesztése A konstrukció a 2011–2013. években nem indul. 

emberi 
erőforrások 
minisztere 

 

4. 4.1.2. 
Rehabilitációs és 

hosszú idejű ápolási 
ellátás fejlesztése 

2,3580 0,1928 0,0000 

A konstrukció keretében a rehabilitációs 
szakellátási helyek és a hosszú idejű ápolás 
fejlesztése valósul meg, a lakossági hozzáférés 
növelése és a földrajzi-regionális és szakmai-
tartalmi egyenlőtlenségeinek csökkentése 
érdekében. 

emberi 
erőforrások 
minisztere 

 

5. 4.1.3. Szociális ellátás 
fejlesztése 2,5000 0,5940 0,0125 

A konstrukció célja a szociális 
alapszolgáltatások, gyermekjóléti 
alapellátások, bölcsődék infrastrukturális 
fejlesztése. 

emberi 
erőforrások 
minisztere 

 

6. 4.2.1. Oktatásfejlesztés 2,3500 1,1728 0,0000 

A konstrukció célja a közoktatási 
infrastruktúra fejlesztése. A konstrukció 
keretében óvodai feladat-ellátási helyek – 
kapacitásbővítéssel egybekötött – fejlesztése 
támogatható. 

emberi 
erőforrások 
minisztere 

 

7. 4.3.1. 

Egyenlő esélyű 
hozzáférés a 

közszolgáltatásokhoz 
(Akadálymentesítés) 

A konstrukció a 2011–2013. években nem indul. 
emberi 

erőforrások 
minisztere 

 

8. 4.3.2. 

Térségi közigazgatási 
és közszolgálati 

rendszerek informatikai 
fejlesztése 

0,0000 0,0000 0,0000 
A konstrukció célja a térségi közigazgatási és 
közszolgálati rendszerek informatikai 
fejlesztése. 

nemzeti 
fejlesztési 
miniszter 

Miniszterelnökséget 
vezető miniszter 

9. 4. prioritás összesen 7,2080 1,9596 0,0125    
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5. Az 5. prioritás: Térségfejlesztési akciók 
 
5.1. A prioritás tartalma: Az első intézkedés a régió városainak, valamint népesebb községeinek 
infrastrukturális fejlesztésére irányul. A tervezett támogatások célja 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 településfejlesztésre, ezen 
belül a települések csapadék- és belvízelvezetésének hatékony megoldására, illetve a korszerűtlen 
települési hulladéklerakók rekultivációjára irányul. 
 
5.2. A prioritás ütemezése 
 
5.2.1. A kiírások kerete 
 

 A B C D 

1. Indikatív forrásallokáció 
(Mrd Ft) 

2. 2011. 2012. 2013. Összesen 
3. 4,4060 3,4546 3,0449 10,9055 

4. Az Európai Szociális Alapból történő finanszírozás tervezett aránya a prioritás keretéből: 
legfeljebb 10 % 

 
5.2.2. A kötelezettségvállalás 
 
 A B C D E F 

1. Indikatív forrásallokáció 
(Mrd Ft) 

2. 2007-2010. 2011. 2012. 2013. 2014-2015. Összesen 
3. 44,3400 0,0000 6,0900 2,6100 2,3564 55,3964 
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5.3. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (2011–2013) 
 
5.3.1. A konstrukciók 
 

 A B C D E F G H 

1. 
Konstrukció 

kódja Konstrukció neve 

Pályázatok, kiemelt projektek 
meghirdethető kerete 

(Mrd Ft) A konstrukció célja 
A konstrukció 

szakmai tartalmáért 
felelős miniszter 

A konstrukció 
szakmai tartalma 

tekintetében 
feladatkörrel 

rendelkező további 
miniszter 

2. 2011. 2012. 2013. 

3. 5.1.1. Integrált szociális 
városrehabilitáció 0,0000 0,9496 0,0000 

A konstrukció célja a lakóterületek által 
érintett akcióterületek fizikai megújítása és a 
társadalmi kohézió együttes erősítése. 

belügyminiszter emberi erőforrások 
minisztere 

4. 5.1.2. Város- és városrész 
megújítási akciók 0,0000 0,0000 2,2930 

A konstrukció keretében a régió jelentősebb 
méretű városai esetén lehetőség nyílik a mind 
fizikai, mind társadalmi értelemben 
rehabilitálandó, leromlott városrészek 
akcióterületi megújítására az Európai 
Regionális Fejlesztési Alap és az Európai 
Szociális Alap típusú tevékenységek 
alkalmazása által, integrált, szociális város-
rehabilitációs projektek támogatása révén. 

belügyminiszter emberi erőforrások 
minisztere 

5. 5.1.3. 

A régiós civil 
szervezetek 

infrastrukturális 
feltételeinek fejlesztése 

0,5330 0,0853 0,0000 

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. 

Miniszterelnökséget 
vezető miniszter 

emberi erőforrások 
minisztere 

6. 5.2.1. 
Környezeti értékeink 

védelme 
környezetbiztonság 

3,8730 2,4197 0,7519 

A konstrukció célja a csapadék, valamint a 
belvíz okozta károk mérséklése a helyi és 
térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek 
fejlesztésével, valamint a 2000 LE alatti 
kistelepülések szennyvízkezelésének 
megoldása és a partfalvédelem. 

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 konstrukció 
esetén a 

Miniszterelnökséget 
vezető miniszter 

7. 5. prioritás összesen 4,4060 3,4546 3,0449    
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A DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM 2011–2013. ÉVEKRE SZÓLÓ AKCIÓTERVE 
 
1. Az 1. prioritás: Városi térségek fejlesztésére alapozott versenyképes gazdaság megteremtése 
 
1.1. A prioritás 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 és a már működő klaszterek, 
együttműködések, kísérleti akció. 
 
1.2. A prioritás ütemezése 
 
1.2.1. A kiírások kerete 
 

 A B C D 

1. Indikatív forrásallokáció 
(Mrd Ft) 

2. 2011. 2012. 2013. Összesen 
3. 6,4200 2,1000 4,2523 12,7723 

4. Az Európai Szociális Alapból történő finanszírozás tervezett aránya a prioritás keretéből: 
legfeljebb 10 % 

 
1.2.2. A kötelezettségvállalás 
 
 A B C D E F 

1. Indikatív forrásallokáció 
(Mrd Ft) 

2. 2007-2010. 2011. 2012. 2013. 2014-2015. Összesen 
3. 14,2588 1,0900 5,5000 6,1796 1,9985 29,0269 
 

2. melléklet az 1179/2015. (III. 25.) Korm. határozathoz
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1.3. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (2011–2013) 
 
1.3.1. A konstrukciók 
 
 A B C D E F G H 

1. 
Konstrukció 

kódja Konstrukció neve 

Pályázatok, kiemelt projektek 
meghirdethető kerete 

(Mrd Ft) A konstrukció célja 

A konstrukció 
szakmai 

tartalmáért 
felelős miniszter 

A konstrukció 
szakmai tartalma 

tekintetében 
feladatkörrel 
rendelkező 

további miniszter 
2. 2011. 2012. 2013. 

3. 1.1.1. Üzleti infrastruktúra 
fejlesztése 6,4200 2,1000 4,2523 

A konstrukció célja: 
1. ipari park címmel rendelkező ipari parkok 
fejlesztése, 
2. inkubátorházak – szolgáltatás-fejlesztéssel 
egybekötött – építése, bővítése és fejlesztése, 
3. barnamezős területek fejlesztése, 
4. munkahelyteremtéssel egybekötött 
telephelyfejlesztés támogatása, 
5. Széchenyi Tőkealap-kezelő működtetése a 
helyi foglalkoztatás szempontjából jelentős, de 
forráshiánnyal küzdő vállalkozások 
fejlesztésére. 

nemzetgazdasági 
miniszter  

4. 1.1.2. Vállalati tanácsadás 0,0000 0,0000 0,0000 

A konstrukció célja a vállalkozás fejlesztését 
szolgáló alap- és emeltszintű tanácsadás 
igénybevételének támogatása kis- és 
középvállalkozások számára. 

nemzetgazdasági 
miniszter  

5. 1.1.3. 
Vállalati 

együttműködések és 
klaszterek támogatása 

0,0000 0,0000 0,0000 

A konstrukció célja a vállalkozások más 
vállalkozásokkal, valamint oktatási 
intézményekkel, K+F intézményekkel és 
egyéb helyi gazdasági szereplőkkel klaszter 
formában megvalósuló együttműködéseinek 
fejlesztése, illetve létrejöttének előmozdítása, 
szem előtt tartva a versenyképesség növelését 
és az innováció-orientált fejlesztések 
elősegítését. 

nemzetgazdasági 
miniszter  

6. 1. prioritás összesen 6,4200 2,1000 4,2523    
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2. A 2. prioritás: A turisztikai potenciál erősítése a régióban 
 
2.1. A prioritás tartalma: A prioritás három fő tématerülete a dél-dunántúli régió turisztikai 
magterületei által lefedett turisztikai attrakciók, a régióba látogató turisták minőségi fogadására 
alkalmas kereskedelmi szálláshelyek, illetve a turisztikai szereplők együttműködésének fejlesztésére 
irányul. 
 
2.2. A prioritás ütemezése 
 
2.2.1. A kiírások kerete 
 

 A B C D 

1. Indikatív forrásallokáció 
(Mrd Ft) 

2. 2011. 2012. 2013. Összesen 
3. 1,3600 21,7904 7,9537 31,1041 

4. Az Európai Szociális Alapból történő finanszírozás tervezett aránya a prioritás keretéből: 
legfeljebb 10 % 

 
2.2.2. A kötelezettségvállalás 
 
 A B C D E F 

1. Indikatív forrásallokáció 
(Mrd Ft) 

2. 2007-2010. 2011. 2012. 2013. 2014-2015. Összesen 
3. 20,7800 0,4000 8,9842 21,9400 0,8725 52,9767 
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2.3. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (2011–2013) 
 
2.3.1. A konstrukciók 
 
 A B C D E F G H 

1. 
Konstrukció 

kódja Konstrukció neve 

Pályázatok, kiemelt projektek 
meghirdethető kerete 

(Mrd Ft) A konstrukció célja 

A konstrukció 
szakmai 

tartalmáért 
felelős miniszter 

A konstrukció 
szakmai tartalma 

tekintetében 
feladatkörrel 
rendelkező 

további miniszter 
2. 2011. 2012. 2013. 

3. 2.1.1. 
Komplex turisztikai 

termékcsomagok 
kialakítása 

1,0000 17,0400 7,3453 

A konstrukció célja a turisztikai vonzerők, 
illetve attrakciók létrehozásán, meglévők 
fejlesztésén, valamint turisztikai 
szolgáltatások kialakításán és fejlesztésén 
keresztül a hazai turizmusszektor 
versenyképességének erősítése, a turizmusból 
származó jövedelmek növelése és 
munkahelyek teremtése. 

nemzetgazdasági 
miniszter 

emberi erőforrások 
minisztere 

4. 2.1.2. 

Szálláshelyek és 
turisztikai 

szolgáltatások 
fejlesztése 

0,0000 4,0822 0,6084 

A konstrukció célja az üzleti célú 
szálláshelyek fejlesztésén keresztül a 
szálláshelyek szolgáltatási színvonalának 
emelése, kapacitáskihasználtságuk javítása, a 
szálláshely működéséből származó 
árbevételek növelése, ezáltal a 
jövedelemtermelő képesség növelése. 

nemzetgazdasági 
miniszter  

5. 2.1.3. 

Turizmusban érintett 
szereplők 

együttműködésének 
ösztönzése 

0,3600 0,6682 0,0000 

A konstrukció célja a helyi és térségi 
turisztikai desztináció menedzsment 
szervezetek fejlesztése, ezen keresztül a 
turizmus versenyképességének növelése. 

nemzetgazdasági 
miniszter  

6. 2. prioritás összesen 1,3600 21,7904 7,9537    
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3. A 3. prioritás: Humán közszolgáltatások fejlesztése 
 
3.1. A prioritás tartalma: A prioritás célja a humán szolgáltatások minőségének és elérhetőségének 
javítása – kiemelten a leszakadó és hátrányos helyzetű térségekben – komplex szolgáltatásokat nyújtó, 
integrált kis- és mikrotérségi humán szolgáltató hálózatok és központjaik kialakításával, a bevont 
hátrányos helyzetű személyek számának növelése a fenntartható szociális foglalkoztatásban, a 
közintézmények akadálymentesítésének és az e-közigazgatás fejlesztéseinek támogatása. 
 
3.2. A prioritás ütemezése 
 
3.2.1. A kiírások kerete 
 

 A B C D 

1. Indikatív forrásallokáció 
(Mrd Ft) 

2. 2011. 2012. 2013. Összesen 
3. 4,7200 3,9440 6,9035 15,5675 

4. Az Európai Szociális Alapból történő finanszírozás tervezett aránya a prioritás keretéből: 
legfeljebb 10 % 

 
3.2.2. A kötelezettségvállalás 
 
 A B C D E F 

1. Indikatív forrásallokáció 
(Mrd Ft) 

2. 2007-2010. 2011. 2012. 2013. 2014-2015. Összesen 
3. 32,0900 0,5000 5,9800 4,1400 4,9271 47,6371 
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3.3. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (2011–2013) 
 
3.3.1. A konstrukciók 
 

 A B C D E F G H 

1. 
Konstrukció 

kódja Konstrukció neve 

Pályázatok, kiemelt projektek 
meghirdethető kerete 

(Mrd Ft) A konstrukció célja 

A konstrukció 
szakmai 

tartalmáért 
felelős miniszter 

A konstrukció 
szakmai tartalma 

tekintetében 
feladatkörrel 

rendelkező további 
miniszter 

2. 2011. 2012. 2013. 

3. 3.1.1. Akadálymentesítés A konstrukció a 2011–2013. években nem indul. 
emberi 

erőforrások 
minisztere 

 

4. 3.1.2. 

Integrált kis- és 
mikrotérségi oktatási 

hálózatok és 
központjaik fejlesztése 

0,0000 3,3000 1,7422 

A konstrukció célja a közoktatási 
infrastruktúra fejlesztése. A konstrukció 
keretében óvodai feladat-ellátási helyek – 
kapacitásbővítéssel egybekötött – fejlesztése 
támogatható. 

emberi 
erőforrások 
minisztere 

Miniszterelnökséget 
vezető miniszter 

5. 3.1.3. 
Egészségügyi és 
szociális ellátás 

fejlesztése 
4,7200 0,6440 5,1613 

A konstrukció célja: 
1. integrált mikrotérségi alapfokú 
egészségügyi és szociális szolgáltató 
központok fejlesztése, 
2. egészségügyi rehabilitációs fejlesztések 
támogatása a lakossági hozzáférés növelése és 
a földrajzi-regionális és szakmai-tartalmi 
egyenlőtlenségeinek csökkentése érdekében, 
3. gyermekek napközbeni ellátását nyújtó 
intézmények infrastrukturális fejlesztése, 
4. a régió szempontjából kiemelt jelentőséggel 
bíró civil szervezetek infrastrukturális 
feltételeinek fejlesztése és kapcsolódó 
programjainak támogatása. 

emberi 
erőforrások 
minisztere 

Miniszterelnökséget 
vezető miniszter 

6. 3.1.4. E-közigazgatás 
fejlesztése 0,0000 0,0000 0,0000 

A konstrukció célja a térségi közigazgatási és 
közszolgáltatási rendszerek informatikai 
fejlesztése. 

emberi 
erőforrások 
minisztere 

Miniszterelnökséget 
vezető miniszter 

7. 3. prioritás összesen 4,7200 3,9440 6,9035    
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4. A 4. prioritás: Integrált városfejlesztési akciók támogatása 
 
4.1. A prioritás tartalma: A prioritás a régió városhálózatának erősítését a városok üzleti és 
szolgáltatási funkcióinak erősítésével, a leértékelődő városi területek és főképp romák által lakott 
telepek fenntartható társadalmi, környezeti megújulásának elősegítésével, közösségi és szociális 
funkciók megjelenésének támogatásával kívánja elérni. A prioritás a Pécs 2010 EKF programhoz 
kapcsolódó kulturális alapú városfejlesztési és rehabilitációs projektek megvalósításával kívánja 
erősíteni fejlesztési pólus szerepét. 
 
4.2. A prioritás ütemezése 
 
4.2.1. A kiírások kerete 
 

 A B C D 

1. Indikatív forrásallokáció 
(Mrd Ft) 

2. 2011. 2012. 2013. Összesen 
3. 0,0000 0,1129 1,5960 1,7089 

4. Az Európai Szociális Alapból történő finanszírozás tervezett aránya a prioritás keretéből: 
legfeljebb 10 % 

 
4.2.2. A kötelezettségvállalás 
 
 A B C D E F 

1. Indikatív forrásallokáció 
(Mrd Ft) 

2. 2007-2010. 2011. 2012. 2013. 2014-2015. Összesen 
3. 52,8965 0,0000 0,0000 1,5870 0,0223 54,5058 
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4.3. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (2011–2013) 
 
4.3.1. A konstrukciók 
 

 A B C D E F G H 

1. 
Konstrukció 

kódja Konstrukció neve 

Pályázatok, kiemelt projektek 
meghirdethető kerete 

(Mrd Ft) A konstrukció célja 

A konstrukció 
szakmai 

tartalmáért felelős 
miniszter 

A konstrukció 
szakmai tartalma 

tekintetében 
feladatkörrel 
rendelkező 

további miniszter 
2. 2011. 2012. 2013. 

3. 4.1.1. Városfejlesztési akciók 
támogatása 0,0000 0,1129 0,0000 

A konstrukció célja funkcióbővítő típusú 
integrált város-rehabilitációs projektek 
megvalósítása. 

Miniszterelnökséget 
vezető miniszter 

emberi erőforrások 
minisztere 

4. 4.1.2. 

Leromlott városi 
területek közösségi 

célú integrált 
rehabilitációja 

0,0000 0,0000 1,5960 A konstrukció célja szociális célú város-
rehabilitációs projektek megvalósítása. 

Miniszterelnökséget 
vezető miniszter 

emberi erőforrások 
minisztere 

5. 4.1.3. 

Pécs 2010 Európa 
Kulturális Fővárosa 

program kiemelt 
projektjeinek 
megvalósítása 

0,0000 0,0000 0,0000 

A konstrukció célja a leértékelődő városi 
területek fenntartható társadalmi, környezeti 
megújulásának elősegítése közösségi és 
szociális funkciók megjelenésének 
támogatásával. 

Miniszterelnökséget 
vezető miniszter 

emberi erőforrások 
minisztere 

6. 4. prioritás összesen 0,0000 0,1129 1,5960    
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5. Az 5. prioritás: Az elérhetőség javítása és környezetfejlesztés 
 
5.1. A prioritás tartalma: A prioritás támogatást nyújt az elsősorban munkahelyek, térségi központok, 
közszolgáltatások elérését elősegítő négy és öt számjegyű közutak, valamint az önkormányzati utak, a 
hivatásforgalmú kerékpárutak fejlesztéséhez, és a közösségi közlekedés infrastrukturális feltételeinek 
javításához, fejlesztéséhez. A prioritás célja továbbá a környezetvédelmi infrastrukturális ellátottság és 
a környezetbiztonság javítása a fenntartható környezethasználat érdekében. 
 
5.2. A prioritás ütemezése 
 
5.2.1. A kiírások kerete 
 

 A B C D 

1. Indikatív forrásallokáció 
(Mrd Ft) 

2. 2011. 2012. 2013. Összesen 
3. 21,4871 6,8362 1,0441 29,3674 

4. Az Európai Szociális Alapból történő finanszírozás tervezett aránya a prioritás keretéből: 
legfeljebb 10 % 

 
5.2.2. A kötelezettségvállalás 
 
 A B C D E F 

1. Indikatív forrásallokáció 
(Mrd Ft) 

2. 2007-2010. 2011. 2012. 2013. 2014-2015. Összesen 
3. 37,2579 3,9800 10,6386 14,0904 1,3582 67,3251 
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5.3. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (2011–2013) 
 
5.3.1. A konstrukciók 
 

 A B C D E F G H 

1. 
Konstrukció 

kódja Konstrukció neve 

Pályázatok, kiemelt projektek 
meghirdethető kerete 

(Mrd Ft) A konstrukció célja 
A konstrukció 

szakmai tartalmáért 
felelős miniszter 

A konstrukció 
szakmai tartalma 

tekintetében 
feladatkörrel 

rendelkező további 
miniszter 

2. 2011. 2012. 2013. 

3. 5.1.1. Kerékpárforgalmi 
hálózat fejlesztése 0,8411 0,0000 0,0000 

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. 

nemzeti fejlesztési 
miniszter  

4. 5.1.2. 

A közösségi 
közlekedés 

színvonalának a 
javítása 

0,0000 0,9196 0,0000 

A konstrukció célja térségi alapú 
infrastrukturális fejlesztések megvalósítása a 
közösségi közlekedés alapfeltétel-
rendszerének 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 fejlesztése 
támogatásával a konstrukció kiemelt célja a 
jelenleg közösségi közlekedést választó utasok 
számának megtartása (esetenként 
csökkenésének fékezése), a negatív tendencia 
megfordítása, és a távlati utasszám-növekedés 
elősegítése. 

nemzeti fejlesztési 
miniszter  

5. 5.1.3. 
A hálózati jelentőségű 

mellékúthálózat 
fejlesztése 

19,0560 0,0000 1,0441 
A konstrukció célja a négy és öt számjegyű, 
településeket összekötő, országos 
mellékúthálózat minősége fejlesztésén 

nemzeti fejlesztési 
miniszter  
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keresztül a kistelepüléseken élők és a 
hátrányos helyzetű társadalmi csoportok 
közszolgáltatásokhoz való hozzáférésének 
javítása, valamint a közlekedés okozta 
környezeti károk csökkentése. 

6. 5.1.4. 
A kistelepülések 

szennyvízkezelésének 
fejlesztése 

0,0000 0,0000 0,0000 
A konstrukció célja a kistelepülések 
szennyvízkezelésének fejlesztése, a 
települések környezetbiztonságának növelése. 

Miniszterelnökséget 
vezető miniszter  

7. 5.1.5. Környezeti 
veszélyelhárítás 1,5900 5,9166 0,0000 A konstrukció célja a helyi és térségi 

jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése. belügyminiszter 

5.1.5/B konstrukció 
esetén a 

Miniszterelnökséget 
vezető miniszter 

8. 5. prioritás összesen 21,4871 6,8362 1,0441    
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AZ ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM 2011–2013. ÉVEKRE SZÓLÓ 
AKCIÓTERVE 

 
1. Az 1. prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés 
 
1.1. A prioritás tartalma: A prioritás támogatást nyújt ipari területek infrastrukturális fejlesztéséhez, 
kis- és középvállalkozások telephelyfejlesztéséhez, támogatja a kis- és középvállalkozások 
együttműködését és a klaszterek kialakítását, továbbá a kis- és középvállalkozások számára 
tanácsadási lehetőséget biztosít. A prioritás hozzájárul a K+F eredmények gyakorlatba való 
átültetéséhez és támogat kísérleti jellegű fejlesztéseket. 
 
1.2. A prioritás ütemezése 
 
1.2.1. A kiírások kerete 
 

 A B C D 

1. Indikatív forrásallokáció 
(Mrd Ft) 

2. 2011. 2012. 2013. Összesen 
3. 8,8900 22,4932 0,9349 32,3181 

4. Az Európai Szociális Alapból történő finanszírozás tervezett aránya a prioritás keretéből: 
legfeljebb 10 % 

 
1.2.2. A kötelezettségvállalás 
 
 A B C D E F 

1. Indikatív forrásallokáció 
(Mrd Ft) 

2. 2007-2010. 2011. 2012. 2013. 2014-2015. Összesen 
3. 18,4544 5,3820 12,5580 14,2592 0,0000 50,6536 
 

3. melléklet az 1179/2015. (III. 25.) Korm. határozathoz
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1.3. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (2011–2013) 
 
1.3.1. A konstrukciók 
 
 A B C D E F G H 

1. 
Konstrukció 

kódja Konstrukció neve 

Pályázatok, kiemelt projektek 
meghirdethető kerete 

(Mrd Ft) A konstrukció célja 

A konstrukció 
szakmai 

tartalmáért 
felelős miniszter 

A konstrukció 
szakmai tartalma 

tekintetében 
feladatkörrel 
rendelkező 

további miniszter 
2. 2011. 2012. 2013. 

3. 1.1.1. 
A régió vállalkozásai 

üzleti hátterének 
fejlesztése 

8,8900 22,0416 0,9349 

A konstrukció célja: 
1. ipari park címmel rendelkező ipari parkok 
fejlesztése, 
2. inkubátorházak – szolgáltatás-fejlesztéssel 
egybekötött – építése, bővítése és fejlesztése, 
3. barnamezős területek fejlesztése, 
4. munkahelyteremtéssel egybekötött 
telephelyfejlesztés támogatása, 
5. Széchenyi Tőkealap-kezelő működtetése a 
helyi foglalkoztatás szempontjából jelentős, de 
forráshiánnyal küzdő vállalkozások 
fejlesztésére. 

nemzetgazdasági 
miniszter  

4. 1.1.2. 
Vállalati 

együttműködések és 
klaszterek támogatása 

A konstrukció a 2011–2013. években nem indul. nemzetgazdasági 
miniszter  

5. 1.1.3. 
A régió innovációs 

potenciáljának 
fejlesztése 

0,0000 0,4516 0,0000 

A konstrukció célja a vállalkozás fejlesztését 
szolgáló alap- és emeltszintű tanácsadás 
igénybevételének támogatása kis- és 
középvállalkozások számára. 

nemzetgazdasági 
miniszter  

6. 1.1.4. Vállalati Tanácsadás 0,0000 0,0000 0,0000 

A konstrukció célja a vállalkozás fejlesztését 
szolgáló alap- és emeltszintű tanácsadás 
igénybevételének támogatása kis- és 
középvállalkozások számára. 

nemzetgazdasági 
miniszter  

7. 1. prioritás összesen 8,8900 22,4932 0,9349    
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2. A 2. prioritás: Turisztikai célú fejlesztések 
 
2.1. A prioritás tartalma: A prioritás támogatást nyújt az egészségturizmushoz, a természeti és 
környezeti értékek bemutatását elősegítő öko- és aktív turizmushoz, a kulturális- és 
örökségturizmushoz, és a rendezvényturizmushoz kapcsolódó infrastrukturális és szolgáltatás 
fejlesztésekhez. A prioritás támogatja a turisztikai attrakciókhoz illeszkedő szálláshelyek fejlesztését, 
szolgáltatási körének bővítését, valamint a régió turizmusát szolgáló helyi és térségi desztináció 
menedzsment szervezetek létrehozását. 
 
2.2. A prioritás ütemezése 
 
2.2.1. A kiírások kerete 
 

 A B C D 

1. Indikatív forrásallokáció 
(Mrd Ft) 

2. 2011. 2012. 2013. Összesen 
3. 2,0423 35,5090 1,5034 39,0547 

4. Az Európai Szociális Alapból történő finanszírozás tervezett aránya a prioritás keretéből: 
legfeljebb 10 % 

 
2.2.2. A kötelezettségvállalás 
 
 A B C D E F 

1. Indikatív forrásallokáció 
(Mrd Ft) 

2. 2007-2010. 2011. 2012. 2013. 2014-2015. Összesen 
3. 24,6444 0,7800 23,2200 14,7864 0,8145 64,2453 
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2.3. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (2011–2013) 
 
2.3.1. A konstrukciók 
 
 A B C D E F G H 

1. 
Konstrukció 

kódja Konstrukció neve 

Pályázatok, kiemelt projektek 
meghirdethető kerete 

(Mrd Ft) A konstrukció célja 

A konstrukció 
szakmai 

tartalmáért 
felelős miniszter 

A konstrukció 
szakmai tartalma 

tekintetében 
feladatkörrel 
rendelkező 

további miniszter 
2. 2011. 2012. 2013. 

3. 2.1.1. 
Versenyképes 

turisztikai termék- és 
attrakciófejlesztés 

2,0000 30,1915 1,5034 

A konstrukció célja a turisztikai vonzerők, 
illetve attrakciók létrehozásán, meglévők 
fejlesztésén, valamint turisztikai 
szolgáltatások kialakításán és fejlesztésén 
keresztül a hazai turizmusszektor 
versenyképességének erősítése, a turizmusból 
származó jövedelmek növelése és 
munkahelyek teremtése. 

nemzetgazdasági 
miniszter 

emberi erőforrások 
minisztere 

4. 2.1.2. 
Szálláshelyek és 
szolgáltatások 

minőségi fejlesztése 
0,0000 5,1224 0,0000 

A konstrukció célja az üzleti célú 
szálláshelyek fejlesztésén keresztül a 
szálláshelyek szolgáltatási színvonalának 
emelése, kapacitáskihasználtságuk javítása, a 
szálláshely működéséből származó 
árbevételek növelése, ezáltal a 
jövedelemtermelő képesség növelése. 

nemzetgazdasági 
miniszter  

5. 2.1.3. Desztináció-
menedzsment fejlesztés 0,0423 0,1951 0,0000 

A konstrukció célja a helyi és térségi 
turisztikai desztináció menedzsment 
szervezetek fejlesztése, ezen keresztül a 
turizmus versenyképességének növelése. 

nemzetgazdasági 
miniszter  

6. 2. prioritás összesen 2,0423 35,5090 1,5034    
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3. A 3. prioritás: Közlekedési feltételek javítása 
 
3.1. A prioritás tartalma: A prioritás keretében a társadalmi mobilitás környezettudatos fejlesztése 
érdekében támogatásra kerül az elsősorban a munkahelyek, térségi központok, közszolgáltatások és 
turisztikai attrakciók megközelíthetőségét szolgáló négy és öt számjegyű közutak, az önkormányzati 
bel- és külterületi utak, a hivatásforgalmú kerékpárutak fejlesztése, valamint a közösségi közlekedés 
infrastrukturális feltételeinek javítása. 
 
3.2. A prioritás ütemezése 
 
3.2.1. A kiírások kerete 
 

 A B C D 

1. Indikatív forrásallokáció 
(Mrd Ft) 

2. 2011. 2012. 2013. Összesen 
3. 27,8533 4,7736 0,6467 33,2736 

4. Az Európai Szociális Alapból történő finanszírozás tervezett aránya a prioritás keretéből: 
legfeljebb 10 % 

 
3.2.2. A kötelezettségvállalás 
 
 A B C D E F 

1. Indikatív forrásallokáció 
(Mrd Ft) 

2. 2007-2010. 2011. 2012. 2013. 2014-2015. Összesen 
3. 28,3247 0,3600 19,4400 11,8763 1,8022 61,8032 
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3.3. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (2011–2013) 
 
3.3.1. A konstrukciók 
 

 A B C D E F G H 

1. 
Konstrukció 

kódja Konstrukció neve 

Pályázatok, kiemelt projektek 
meghirdethető kerete 

(Mrd Ft) A konstrukció célja 

A konstrukció 
szakmai 

tartalmáért 
felelős miniszter 

A konstrukció 
szakmai tartalma 

tekintetében 
feladatkörrel 

rendelkező további 
miniszter 

2. 2011. 2012. 2013. 

3. 3.1.1. 4 és 5 számjegyű 
közutak fejlesztése 19,8170 2,3033 0,0000 

A konstrukció célja a négy és öt számjegyű, 
településeket összekötő, országos 
mellékúthálózat minősége fejlesztésén 
keresztül a kistelepüléseken élők és a 
hátrányos helyzetű társadalmi csoportok 
közszolgáltatásokhoz való hozzáférésének 
javítása, valamint a közlekedés okozta 
környezeti károk csökkentése. 

nemzeti fejlesztési 
miniszter  

4. 3.1.2. Önkormányzati utak 
fejlesztése 5,2733 0,0000 0,1559 

A konstrukció célja az önkormányzati 
tulajdonú és kezelésű belterületi útszakaszok, 
belső tehermentesítő utak építése, fejlesztése, 
közlekedésbiztonsági célú átépítése, meglévő 
kiszolgáló utak gyűjtőúttá fejlesztése a 
közszolgáltatások könnyebb és gyorsabb 
elérése, valamint a központi lakott területek 
tehermentesítése érdekében. További cél a 
nehezen elérhető településrészek és a 
városközpontok kapcsolatának, és a 
településrészek megközelíthetőségének 
javítása. 

nemzeti fejlesztési 
miniszter  

5. 3.1.3. Kerékpárforgalmi 
hálózat fejlesztése 2,7630 0,9000 0,4908 

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. 

nemzeti fejlesztési 
miniszter  



3078 
M

A
G

Y
A

R
 K

Ö
Z

L
Ö

N
Y

 • 2015. évi 39. szám
 

	  
	  

	  

6. 3.1.4. 
Közösségi közlekedés 

infrastrukturális 
fejlesztése 

0,0000 1,5703 0,0000 

A konstrukció célja térségi alapú 
infrastrukturális fejlesztések megvalósítása a 
közösségi közlekedés alapfeltétel-
rendszerének 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 fejlesztése 
támogatásával a konstrukció kiemelt célja a 
jelenleg közösségi közlekedést választó utasok 
számának megtartása (esetenként 
csökkenésének fékezése), a negatív tendencia 
megfordítása, és a távlati utasszám-növekedés 
elősegítése. 

nemzeti fejlesztési 
miniszter  

7. 3. prioritás összesen 27,8533 4,7736 0,6467    
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4. A 4. prioritás: Humán infrastruktúra fejlesztések 
 
4.1. A prioritás tartalma: A prioritás támogatást nyújt az óvodák, alap- és középfokú oktatási 
intézmények épületeinek, a helyi szinten biztosítandó egészségügyi alapellátás, szakellátás, valamint 
az egészségügyi rehabilitáció infrastrukturális fejlesztésére. A prioritás keretében támogatható továbbá 
az elektronikus közigazgatás, az alap és nappali szociális és gyermekjóléti ellátás infrastrukturális 
fejlesztése. 
 
4.2. A prioritás ütemezése 
 
4.2.1. A kiírások kerete 
 

 A B C D 

1. Indikatív forrásallokáció 
(Mrd Ft) 

2. 2011. 2012. 2013. Összesen 
3. 9,3800 9,4025 1,2567 20,0392 

4. Az Európai Szociális Alapból történő finanszírozás tervezett aránya a prioritás keretéből: 
legfeljebb 10 % 

 
4.2.2. A kötelezettségvállalás 
 
 A B C D E F 

1. Indikatív forrásallokáció 
(Mrd Ft) 

2. 2007-2010. 2011. 2012. 2013. 2014-2015. Összesen 
3. 47,8021 0,0000 11,6250 7,9749 0,9039 68,3059 
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4.3. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (2011–2013) 
 
4.3.1. A konstrukciók 
 

 A B C D E F G H 

1. 
Konstrukció 

kódja Konstrukció neve 

Pályázatok, kiemelt projektek 
meghirdethető kerete 

(Mrd Ft) A konstrukció célja 

A konstrukció 
szakmai 

tartalmáért felelős 
miniszter 

A konstrukció 
szakmai tartalma 

tekintetében 
feladatkörrel 

rendelkező további 
miniszter 

2. 2011. 2012. 2013. 

3. 4.1.1. Oktatási-nevelési 
intézmények fejlesztése 2,0000 4,6555 0,0000 

A konstrukció célja: 
1. energiatakarékos és korszerű közoktatási 
intézmények kialakítása, meglévő 
intézmények akadálymentes felújítása, 
bővítése, modernizációja, többfunkcióssá és 
energiatakarékossá tétele, 
2. épület vagy épületrész akadálymentes 
építése, felújítása, átépítése, bővítése. 

emberi erőforrások 
minisztere 

Miniszterelnökséget 
vezető miniszter 

4. 4.1.2. Egészségügyi 
intézmények fejlesztése 4,0600 4,5770 1,2567 

A konstrukció célja: 
1. kistérségi járóbeteg szakellátó központok 
fejlesztése, 
2. egészségügyi alapellátás fejlesztése 
infrastrukturális beruházás és eszközbeszerzés 
támogatásán keresztül, 
3. egészségügyi rehabilitációhoz kapcsolódó 
fejlesztések a lakossági hozzáférés növelése és 
a földrajzi-regionális és szakmai-tartalmi 
egyenlőtlenségeinek csökkentése érdekében. 

emberi erőforrások 
minisztere  

5. 4.1.3. Szociális ellátás 
fejlesztése 3,3200 0,1700 0,0000 

A konstrukció célja a szociális 
alapszolgáltatások és gyermekjóléti 
alapellátások infrastrukturális fejlesztése, 
továbbá a bölcsődei ellátást nyújtó 
intézmények fejlesztése és kapacitásának 
növelése. 

emberi erőforrások 
minisztere  

6. 4.1.4. Közösségi intézmények 
fejlesztése A konstrukció a 2011–2013. években nem indul. emberi erőforrások 

minisztere  

7. 4.1.5. Akadálymentesítés A konstrukció a 2011–2013. években nem indul. emberi erőforrások  
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minisztere 

8. 4.1.6. 

Térségi közigazgatási 
és közszolgáltatási 

rendszerek informatikai 
fejlesztése 

A konstrukció a 2011–2013. években nem indul. nemzeti fejlesztési 
miniszter 

Miniszterelnökséget 
vezető miniszter 

9. 4. prioritás összesen 9,3800 9,4025 1,2567    
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5. Az 5. prioritás: Város- és térségfejlesztés 
 
5.1. A prioritás tartalma: A prioritás támogatja a leszakadó településrészek, városközpontok integrált 
fejlesztését, megvalósítását. A prioritás keretében támogatható a 2000 LE alatti települések 
szennyvízkezelése, hulladéklerakók rekultivációja, bel- és külterületi belvíz és csapadékvíz elleni 
védelem. A prioritás támogatja a civil szervezetek működését szolgáló infrastrukturális fejlesztéseket. 
 
5.2. A prioritás ütemezése 
 
5.2.1. A kiírások kerete 
 

 A B C D 

1. Indikatív forrásallokáció 
(Mrd Ft) 

2. 2011. 2012. 2013. Összesen 
3. 7,8275 26,6030 1,2116 35,6421 

4. Az Európai Szociális Alapból történő finanszírozás tervezett aránya a prioritás keretéből: 
legfeljebb 10 % 

 
5.2.2. A kötelezettségvállalás 
 
 A B C D E F 

1. Indikatív forrásallokáció 
(Mrd Ft) 

2. 2007-2010. 2011. 2012. 2013. 2014-2015. Összesen 
3. 53,9856 0,0000 12,5180 22,4002 1,8188 90,7226 
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5.3. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (2011–2013) 
 
5.3.1. A konstrukciók 
 

 A B C D E F G H 

1. 
Konstrukció 

kódja Konstrukció neve 

Pályázatok, kiemelt projektek 
meghirdethető kerete 

(Mrd Ft) A konstrukció célja 
A konstrukció 

szakmai tartalmáért 
felelős miniszter 

A konstrukció 
szakmai tartalma 

tekintetében 
feladatkörrel 
rendelkező 

további miniszter 
2. 2011. 2012. 2013. 

3. 5.1.1. 
Város- és 

településfejlesztési 
akciók 

0,0000 13,9761 1,2116 

A konstrukció célja a lakóterületek által 
érintett akcióterületek fizikai megújítása és a 
társadalmi kohézió együttes erősítése. További 
cél a leértékelődő városi területek fenntartható 
társadalmi, környezeti megújulásának 
elősegítése közösségi és szociális funkciók 
megjelenésének támogatásával. 

Miniszterelnökséget 
vezető miniszter 

emberi erőforrások 
minisztere 

4. 5.1.2. 
Környezeti értékek 

védelme, 
környezetbiztonság 

7,0000 12,6269 0,0000 

A konstrukció célja: 
1. 2000 LE alatti települések 
szennyvízkezelése, 
2. települések korszerűtlen hulladéklerakóinak 
rekultivációja, 
3. belvízvédelemhez kapcsolódó térségi 
vízrendezés, 
4. belterületi bel- és csapadékvíz-védelmi 
fejlesztések, 
5. belterületi bel- és csapadékvíz-védelmi 
fejlesztések a Vásárhelyi Terv 
Továbbfejlesztése által érintett településeken. 

belügyminiszter  

5. 5.1.3. 

A régiós civil 
szervezetek 

infrastrukturális 
feltételeinek fejlesztése 

0,8275 0,0000 0,0000 

A konstrukció célja, hogy a régió fejlődése 
szempontjából kiemelkedő fontosságú 
tevékenységet ellátó non-profit szervezetek – 
tevékenységük megfelelő színvonalú 
ellátásához szükséges – infrastrukturális 
fejlesztéseit támogassa. 

emberi erőforrások 
minisztere  

6. 5. prioritás összesen 7,8275 26,6030 1,2116    
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AZ ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM 2011–2013. ÉVEKRE SZÓLÓ 
AKCIÓTERVE 

 
1. Az 1. prioritás: Versenyképes helyi gazdaság megteremtése 
 
1.1. A prioritás 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 és a már működő klaszterek, 
együttműködések. 
 
1.2. A prioritás ütemezése 
 
1.2.1. A kiírások kerete 
 

 A B C D 

1. Indikatív forrásallokáció 
(Mrd Ft) 

2. 2011. 2012. 2013. Összesen 
3. 15,8010 4,6123 5,5062 25,9195 

4. Az Európai Szociális Alapból történő finanszírozás tervezett aránya a prioritás keretéből: 
legfeljebb 10 % 

 
1.2.2. A kötelezettségvállalás 
 
 A B C D E F 

1. Indikatív forrásallokáció 
(Mrd Ft) 

2. 2007-2010. 2011. 2012. 2013. 2014-2015. Összesen 
3. 22,8089 0,0000 11,7740 9,2898 4,7680 48,6407 
 

4. melléklet az 1179/2015. (III. 25.) Korm. határozathoz
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1.3. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (2011–2013) 
 
1.3.1. A konstrukciók 
 
 A B C D E F G H 

1. 
Konstrukció 

kódja Konstrukció neve 

Pályázatok, kiemelt projektek 
meghirdethető kerete 

(Mrd Ft) A konstrukció célja 

A konstrukció 
szakmai 

tartalmáért 
felelős miniszter 

A konstrukció 
szakmai tartalma 

tekintetében 
feladatkörrel 
rendelkező 

további miniszter 
2. 2011. 2012. 2013. 

3. 1.1.1. 

Regionális 
kiegyensúlyozott, 

térségi és helyi 
jelentőségű ipari 

területek fejlesztése 

15,8010 4,1650 5,5062 

A konstrukció célja: 
1. ipari park címmel rendelkező ipari parkok 
fejlesztése, 
2. inkubátorházak – szolgáltatás-fejlesztéssel 
egybekötött – építése, bővítése és fejlesztése, 
3. barnamezős területek fejlesztése, 
4. munkahelyteremtéssel egybekötött 
telephelyfejlesztés támogatása, 
5. Széchenyi Tőkealap-kezelő működtetése a 
helyi foglalkoztatás szempontjából jelentős, de 
forráshiánnyal küzdő vállalkozások 
fejlesztésére. 

nemzetgazdasági 
miniszter  

4. 1.1.2. Vállalati tanácsadás A konstrukció a 2011–2013. években nem indul. nemzetgazdasági 
miniszter  

5. 1.2.1. 
Vállalati 

együttműködések és 
klaszterek támogatása 

A konstrukció a 2011–2013. években nem indul. nemzetgazdasági 
miniszter  

6. 1.3.1. 
Régió innovációs 

potenciáljának 
fejlesztése 

0,0000 0,4473 0,0000 
A konstrukció célja a régió komparatív 
előnyein alapuló, innováció-orientált 
projektek pilot típusú lebonyolítása. 

nemzetgazdasági 
miniszter  

7. 1. prioritás összesen 15,8010 4,6123 5,5062    
 
 



3086 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2015. évi 39. szám 	  
 

2. A 2. prioritás: Turisztikai potenciál erősítése 
 
2.1. A prioritás tartalma: A természeti és kulturális értékeken alapuló termékek és szolgáltatások, 
illetve a turisztikai termékek szervezettségének minőségi javításával, a hálózati együttműködés 
kialakításával a prioritás hozzájárul a látogatószám és a vendégéjszakák növekedéséhez, a turisztikai 
szektor jövedelemtermelő képességének javításához, új munkahelyek teremtéséhez, valamint az 
erőforrások fenntartható hasznosításához. 
 
2.2. A prioritás ütemezése 
 
2.2.1. A kiírások kerete 
 

 A B C D 

1. Indikatív forrásallokáció 
(Mrd Ft) 

2. 2011. 2012. 2013. Összesen 
3. 3,9820 29,9421 2,3081 36,2322 

4. Az Európai Szociális Alapból történő finanszírozás tervezett aránya a prioritás keretéből: 
legfeljebb 10 % 

 
2.2.2. A kötelezettségvállalás 
 
 A B C D E F 

1. Indikatív forrásallokáció 
(Mrd Ft) 

2. 2007-2010. 2011. 2012. 2013. 2014-2015. Összesen 
3. 32,1300 0,9700 21,4060 12,9387 1,7164 69,1611 
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2.3. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (2011–2013) 
 
2.3.1. A konstrukciók 
 
 A B C D E F G H 

1. 
Konstrukció 

kódja Konstrukció neve 

Pályázatok, kiemelt projektek 
meghirdethető kerete 

(Mrd Ft) A konstrukció célja 

A konstrukció 
szakmai 

tartalmáért 
felelős miniszter 

A konstrukció 
szakmai tartalma 

tekintetében 
feladatkörrel 
rendelkező 

további miniszter 
2. 2011. 2012. 2013. 

3. 2.1.1. 
Versenyképes 

turisztikai termék- és 
attrakciófejlesztés 

3,7600 25,4860 2,3081 

A konstrukció célja a turisztikai vonzerők, 
illetve attrakciók létrehozásán, meglévők 
fejlesztésén, valamint turisztikai 
szolgáltatások kialakításán és fejlesztésén 
keresztül a hazai turizmusszektor 
versenyképességének erősítése, a turizmusból 
származó jövedelmek növelése és 
munkahelyek teremtése. 

nemzetgazdasági 
miniszter 

emberi erőforrások 
minisztere 

4. 2.2.1. 
Szálláshelyek és 
szolgáltatások 

minőségi fejlesztése 
0,0000 4,2253 0,0000 

A konstrukció célja az üzleti célú 
szálláshelyek fejlesztésén keresztül a 
szálláshelyek szolgáltatási színvonalának 
emelése, kapacitáskihasználtságuk javítása, a 
szálláshely működéséből származó 
árbevételek növelése, ezáltal a 
jövedelemtermelő képesség növelése. 

nemzetgazdasági 
miniszter  

5. 2.3.1. 
Turisztikai Desztináció 

Menedzsment 
fejlesztése 

0,2220 0,2308 0,0000 

A konstrukció célja a helyi és térségi 
turisztikai desztináció menedzsment 
szervezetek fejlesztése, ezen keresztül a 
turizmus versenyképességének növelése. 

nemzetgazdasági 
miniszter  

6. 2. prioritás összesen 3,9820 29,9421 2,3081    
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3. A 3. prioritás: Településfejlesztés, környezetfejlesztés 
 
3.1. A prioritás tartalma: A prioritás támogatja a leromlott vagy leszakadó városrészeken integrált 
település-rehabilitációs akciók végrehajtását, továbbá a városközpontok és barnamezős területek 
fizikai megújítását és a városi funkciók (gazdasági, közösségi, közfunkciók) bővítését, továbbá a 
kisvárosok és falvak esetén helyi településfejlesztési akciók végrehajtását, a települések 
környezetbiztonságának növelését. 
 
3.2. A prioritás ütemezése 
 
3.2.1. A kiírások kerete 
 

 A B C D 

1. Indikatív forrásallokáció 
(Mrd Ft) 

2. 2011. 2012. 2013. Összesen 
3. 8,3407 7,6895 0,3010 16,3312 

4. Az Európai Szociális Alapból történő finanszírozás tervezett aránya a prioritás keretéből: 
legfeljebb 10 % 

 
3.2.2. A kötelezettségvállalás 
 
 A B C D E F 

1. Indikatív forrásallokáció 
(Mrd Ft) 

2. 2007-2010. 2011. 2012. 2013. 2014-2015. Összesen 
3. 71,0505 0,0000 11,5140 4,8158 0,7173 88,0976 
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3.3. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (2011–2013) 
 
3.3.1. A konstrukciók 
 

 A B C D E F G H 

1. 
Konstrukció 

kódja Konstrukció neve 

Pályázatok, kiemelt projektek 
meghirdethető kerete 

(Mrd Ft) A konstrukció célja 

A konstrukció 
szakmai 

tartalmáért felelős 
miniszter 

A konstrukció 
szakmai tartalma 

tekintetében 
feladatkörrel 

rendelkező további 
miniszter 

2. 2011. 2012. 2013. 

3. 3.1.1. Szociális célú 
városrehabilitáció 0,0000 3,8768 0,0000 

A konstrukció célja az elmaradott kistérségek 
szegregációjának megakadályozása, a 
kistelepülések népességmegtartó 
képességének javítása. 

belügyminiszter 

Miniszterelnökséget 
vezető miniszter, 

emberi erőforrások 
minisztere 

4. 3.1.2. Funkcióbővítő 
városrehabilitáció 0,0000 0,0000 0,3010 

A konstrukció célja a városközponti területek 
által érintett akcióterületek fizikai megújítása 
és a társadalmi kohézió együttes erősítése. 

belügyminiszter 

Miniszterelnökséget 
vezető miniszter, 

emberi erőforrások 
minisztere 

5. 3.1.3. 

Kisléptékű 
településfejlesztés 

vidékfejlesztési 
program kiegészítésére 

1,9600 2,7498 0,0000 

A konstrukció célja elsősorban önkormányzati 
tulajdonú belterületi földutak szilárd burkolatú 
úttá való fejlesztése, belterületi utak 
korszerűsítése, közösségi terek, Európai 
Szociális Alap típusú tevékenységek 
megvalósítása. 

belügyminiszter emberi erőforrások 
minisztere 

6. 3.2.1. 
Környezeti értékeink 

védelme, 
környezetbiztonság 

5,8000 1,0629 0,0000 

A konstrukció célja a csapadék-, illetve belvíz 
okozta károk mérséklése a helyi és térségi 
jelentőségű vízvédelmi rendszerek 
fejlesztésével, továbbá a települési 
környezetbiztonság növelése. 

3.2.1/A és 3.2.1/B 
konstrukció esetén 

a 
Miniszterelnökséget 

vezető miniszter, 
3.2.1/C–3.2.1/F 

konstrukció esetén 
a belügyminiszter 
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7. 3.3.1. Civilszervezetek 
fejlesztése 0,5807 0,0000 0,0000 

A konstrukció célja, hogy a régió fejlődése 
szempontjából kiemelkedő fontosságú 
tevékenységet ellátó non-profit szervezetek – 
tevékenységük megfelelő színvonalú 
ellátásához szükséges – infrastrukturális 
fejlesztéseit támogassa. 

Miniszterelnökséget 
vezető miniszter  

8. 3. prioritás összesen 8,3407 7,6895 0,3010    
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4. A 4. prioritás: Humán közösségi infrastruktúra fejlesztése 
 
4.1. A prioritás tartalma: A prioritás kiterjed az egészségügyi alapellátást, járóbeteg-szakellátást, 
rehabilitációt, hosszú idejű ápolási ellátást, szociális alapszolgáltatást és gyermekjóléti alapellátást 
biztosító intézmények, óvodák, valamint alap- és középfokú oktatási intézmények infrastrukturális 
fejlesztésére, valamint az e-közigazgatás fejlesztésére. 
 
4.2. A prioritás ütemezése 
 
4.2.1. A kiírások kerete 
 

 A B C D 

1. Indikatív forrásallokáció 
(Mrd Ft) 

2. 2011. 2012. 2013. Összesen 
3. 9,0260 16,6697 1,5006 27,1963 

4. Az Európai Szociális Alapból történő finanszírozás tervezett aránya a prioritás keretéből: 
legfeljebb 10 % 

 
4.2.2. A kötelezettségvállalás 
 
 A B C D E F 

1. Indikatív forrásallokáció 
(Mrd Ft) 

2. 2007-2010. 2011. 2012. 2013. 2014-2015. Összesen 
3. 42,7700 0,0000 16,9190 8,2689 1,3651 69,3230 
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4.3. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (2011–2013) 
 
4.3.1. A konstrukciók 
 

 A B C D E F G H 

1. 
Konstrukció 

kódja Konstrukció neve 

Pályázatok, kiemelt projektek 
meghirdethető kerete 

(Mrd Ft) A konstrukció célja 

A konstrukció 
szakmai 

tartalmáért felelős 
miniszter 

A konstrukció 
szakmai tartalma 

tekintetében 
feladatkörrel 

rendelkező további 
miniszter 

2. 2011. 2012. 2013. 

3. 4.1.1. 
Egészségügyi 

alapellátás és járóbeteg 
szakellátás fejlesztése 

0,0000 6,3150 1,0006 
A konstrukció célja az orvosi rendelők és 
egészségházak, valamint járóbeteg szakellátás 
fejlesztése. 

emberi erőforrások 
minisztere  

4. 4.1.2. Rehabilitációs ellátás 
fejlesztése 4,5260 0,2742 0,0000 

A konstrukció célja a rehabilitációs 
szakellátási helyek fejlesztése a lakossági 
hozzáférés növelése és a földrajzi-regionális 
és szakmai-tartalmi egyenlőtlenségeinek 
csökkentése érdekében. 

emberi erőforrások 
minisztere  

5. 4.2.1. Szociális ellátás 
fejlesztése 2,5000 2,5951 0,0000 

A konstrukció célja a szociális 
alapszolgáltatások, gyermekjóléti 
alapellátások, bölcsődék infrastrukturális 
fejlesztése. 

emberi erőforrások 
minisztere  

6. 4.2.2. Akadálymentesítés A konstrukció a 2011–2013. években nem indul. emberi erőforrások 
minisztere  

7. 4.3.1. Oktatásfejlesztés 2,0000 7,4854 0,0000 

A konstrukció célja a közoktatási 
infrastruktúra fejlesztése, energiatakarékos és 
korszerű közoktatási intézmények kialakítása, 
meglévő intézmények akadálymentes 
felújítása, bővítése, modernizációja, 
többfunkcióssá és energiatakarékossá tétele. 

emberi erőforrások 
minisztere 

Miniszterelnökséget 
vezető miniszter 

8. 4.3.2. 

Térségi közigazgatási 
és közszolgálati 

rendszerek informatikai 
fejlesztése 

0,0000 0,0000 0,5000 
A konstrukció célja a térségi közigazgatási és 
közszolgálati rendszerek informatikai 
fejlesztése. 

nemzeti fejlesztési 
miniszter 

Miniszterelnökséget 
vezető miniszter 

9. 4. prioritás összesen 9,0260 16,6697 1,5006    
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5. Az 5. prioritás: Térségi közlekedés fejlesztése 
 
5.1. A prioritás tartalma: A prioritás célja a jelentős gazdasági potenciállal rendelkező területek és 
turisztikai attrakciós célpontok, a kistérségek központi települései és a gyorsforgalmi utak 
elérhetőségének javítása, ami hozzájárulhat a munkahelyek és a közszolgáltatások jobb 
elérhetőségéhez. 
 
5.2. A prioritás ütemezése 
 
5.2.1. A kiírások kerete 
 

 A B C D 

1. Indikatív forrásallokáció 
(Mrd Ft) 

2. 2011. 2012. 2013. Összesen 
3. 13,4460 0,0000 0,0000 13,4460 

4. Az Európai Szociális Alapból történő finanszírozás tervezett aránya a prioritás keretéből: 
legfeljebb 10 % 

 
5.2.2. A kötelezettségvállalás 
 
 A B C D E F 

1. Indikatív forrásallokáció 
(Mrd Ft) 

2. 2007-2010. 2011. 2012. 2013. 2014-2015. Összesen 
3. 18,1108 1,2100 10,0940 1,4520 0,4613 31,3281 
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5.3. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (2011–2013) 
 
5.3.1. A konstrukciók 
 
 A B C D E F G H 

1. 
Konstrukció 

kódja Konstrukció neve 

Pályázatok, kiemelt projektek 
meghirdethető kerete 

(Mrd Ft) A konstrukció célja 

A konstrukció 
szakmai 

tartalmáért 
felelős miniszter 

A konstrukció 
szakmai tartalma 

tekintetében 
feladatkörrel 
rendelkező 

további miniszter 
2. 2011. 2012. 2013. 

3. 5.1.1. Közúti elérhetőség 
javítása 12,7462 0,0000 0,0000 

A konstrukció célja a négy és öt számjegyű, 
településeket összekötő, országos 
mellékúthálózat minősége fejlesztésén 
keresztül a kistelepüléseken élők és a 
hátrányos helyzetű társadalmi csoportok 
közszolgáltatásokhoz való hozzáférésének 
javítása, valamint a közlekedés okozta 
környezeti károk csökkentése. 

nemzeti fejlesztési 
miniszter  

4. 5.1.2. Közösségi közlekedés 
fejlesztése 0,0000 0,0000 0,0000 

A konstrukció célja térségi alapú 
infrastrukturális fejlesztések megvalósítása a 
közösségi közlekedés alapfeltétel-
rendszerének 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 fejlesztése 
támogatásával a konstrukció kiemelt célja a 
jelenleg közösségi közlekedést választó utasok 
számának megtartása (esetenként 
csökkenésének fékezése), a negatív tendencia 
megfordítása, és a távlati utasszám-növekedés 
elősegítése. 

nemzeti fejlesztési 
miniszter  
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5. 5.1.3. Kerékpár-forgalmi 
hálózat fejlesztése 0,6998 0,0000 0,0000 

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. 

nemzeti fejlesztési 
miniszter  

6. 5. prioritás összesen 13,4460 0,0000 0,0000    
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A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM 2011–2013. ÉVEKRE SZÓLÓ 
AKCIÓTERVE 

 
1. Az 1. prioritás: Gazdaságfejlesztés 
 
1.1. A prioritás 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 és a már működő klaszterek, 
együttműködések. A prioritás keretében az innováció terjedése, fejlesztése érdekében innováció 
menedzsment szolgáltatások nyújtására igényelhető támogatás. 
 
1.2. A prioritás ütemezése 
 
1.2.1. A kiírások kerete 
 

 A B C D 

1. Indikatív forrásallokáció 
(Mrd Ft) 

2. 2011. 2012. 2013. Összesen 
3. 8,5100 0,3358 7,3103 16,1561 

4. Az Európai Szociális Alapból történő finanszírozás tervezett aránya a prioritás keretéből: 
legfeljebb 10 % 

 
1.2.2. A kötelezettségvállalás 
 
 A B C D E F 

1. Indikatív forrásallokáció 
(Mrd Ft) 

2. 2007-2010. 2011. 2012. 2013. 2014-2015. Összesen 
3. 11,0960 0,0000 6,6000 9,5497 3,4603 30,7060 
 

5. melléklet az 1179/2015. (III. 25.) Korm. határozathoz
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1.3. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (2011–2013) 
 
1.3.1. A konstrukciók 
 
 A B C D E F G H 

1. 
Konstrukció 

kódja Konstrukció neve 

Pályázatok, kiemelt projektek 
meghirdethető kerete 

(Mrd Ft) A konstrukció célja 

A konstrukció 
szakmai 

tartalmáért 
felelős miniszter 

A konstrukció 
szakmai tartalma 

tekintetében 
feladatkörrel 
rendelkező 

további miniszter 
2. 2011. 2012. 2013. 

3. 1.1.1. 

Regionálisan 
kiegyensúlyozott, 
vonzó telephelyi, 

iparterületi 
infrastruktúra 

kialakítása 

8,5100 0,3358 7,3103 

A konstrukció célja: 
1. ipari park címmel rendelkező ipari parkok 
fejlesztése, 
2. inkubátorházak – szolgáltatás-fejlesztéssel 
egybekötött – építése, bővítése és fejlesztése, 
3. barnamezős területek fejlesztése, 
4. munkahelyteremtéssel egybekötött 
telephelyfejlesztés támogatása, 
5. Széchenyi Tőkealap-kezelő működtetése a 
helyi foglalkoztatás szempontjából jelentős, de 
forráshiánnyal küzdő vállalkozások 
fejlesztésére. 

nemzetgazdasági 
miniszter  

4. 1.2.1. 
Klaszterek létrejöttének 

és fejlődésének 
ösztönzése 

0,0000 0,0000 0,0000 

A konstrukció célja a vállalkozások más 
vállalkozásokkal, valamint oktatási 
intézményekkel, K+F intézményekkel és 
egyéb helyi gazdasági szereplőkkel klaszter 
formában megvalósuló együttműködéseinek 
fejlesztése, illetve létrejöttének előmozdítása, 
szem előtt tartva a versenyképesség növelését 
és az innováció-orientált fejlesztések 
elősegítését. 

nemzetgazdasági 
miniszter  

5. 1.3.1. 

Technológia-transzfer 
és helyi 

kezdeményezések 
támogatása 

A konstrukció a 2011–2013. években nem indul. nemzetgazdasági 
miniszter  
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6. 1.4.1. Vállalkozói tanácsadás 
támogatása 0,0000 0,0000 0,0000 

A konstrukció célja a vállalkozás fejlesztését 
szolgáló alap- és emeltszintű tanácsadás 
igénybevételének támogatása kis- és 
középvállalkozások számára. 

nemzetgazdasági 
miniszter  

7. 1. prioritás összesen 8,5100 0,3358 7,3103    
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2. A 2. prioritás: Turizmusfejlesztés 
 
2.1. A prioritás tartalma: A prioritás egyrészt a régió turisztikai kínálati portfoliójának komplex és 
integrált fejlesztését, valamint a turisztikai és szabadidős szolgáltatások minőségi és mennyiségi 
fejlesztését célozza meg, másrészt magába foglalja a turisztikai szereplők együttműködésén alapuló 
fejlesztéseket, továbbá a közös, helyi és térségi szintű desztináció-marketing folyamatos ellátásához 
szükséges háttér biztosítását. 
 
2.2. A prioritás ütemezése 
 
2.2.1. A kiírások kerete 
 

 A B C D 

1. Indikatív forrásallokáció 
(Mrd Ft) 

2. 2011. 2012. 2013. Összesen 
3. 1,7900 13,1565 3,4089 18,3554 

4. Az Európai Szociális Alapból történő finanszírozás tervezett aránya a prioritás keretéből: 
legfeljebb 10 % 

 
2.2.2. A kötelezettségvállalás 
 
 A B C D E F 

1. Indikatív forrásallokáció 
(Mrd Ft) 

2. 2007-2010. 2011. 2012. 2013. 2014-2015. Összesen 
3. 25,1900 0,9219 2,2000 13,9100 2,1660 44,3879 
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2.3. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (2011–2013) 
 
2.3.1. A konstrukciók 
 
 A B C D E F G H 

1. 
Konstrukció 

kódja Konstrukció neve 

Pályázatok, kiemelt projektek 
meghirdethető kerete 

(Mrd Ft) A konstrukció célja 

A konstrukció 
szakmai 

tartalmáért 
felelős miniszter 

A konstrukció 
szakmai tartalma 

tekintetében 
feladatkörrel 
rendelkező 

további miniszter 
2. 2011. 2012. 2013. 

3. 2.1.1. 

Kiemelt és integrált 
vonzerő-, termék- és 

infrastruktúra-
fejlesztések támogatása 

1,4000 12,8930 1,8089 

A konstrukció célja a turisztikai vonzerők, 
illetve attrakciók létrehozásán, meglévők 
fejlesztésén, valamint turisztikai 
szolgáltatások kialakításán és fejlesztésén 
keresztül a hazai turizmusszektor 
versenyképességének erősítése, a turizmusból 
származó jövedelmek növelése és 
munkahelyek teremtése. 

nemzetgazdasági 
miniszter 

emberi erőforrások 
minisztere 

4. 2.1.2. 

Szálláshelyek és a 
turisztikai 

termékkínálat értékét 
növelő egyéb 
szolgáltatások 

infrastrukturális és 
minőségi fejlesztése 

0,0000 0,0000 1,6000 

A konstrukció célja a régió vendégfogadó-
kapacitásának fejlesztése, illetve a 
szálláshelyekhez kapcsolódó szolgáltatások 
fejlesztése a piacbővítési célú 
termékfejlesztéssel összhangban, a látogatók 
tartózkodási idejének növelése és turisztikai 
kiadásainak ösztönzése érdekében. 

nemzetgazdasági 
miniszter  

5. 2.2.1. 

Térségi és helyi 
turisztikai 

együttműködési 
rendszerek fejlesztése 

0,3900 0,2635 0,0000 

A konstrukció célja a helyi és térségi 
turisztikai desztináció menedzsment 
szervezetek fejlesztése, ezen keresztül a 
turizmus versenyképességének növelése. 

nemzetgazdasági 
miniszter  

6. 2. prioritás összesen 1,7900 13,1565 3,4089    
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3. A 3. prioritás: Fenntartható településfejlesztés 
 
3.1. A prioritás tartalma: A prioritás fő célja a régió településeinek hálózatszerű fejlesztése, elsősorban 
azok gazdasági és közösségi célú, valamint szociális szempontokat is figyelembe vevő fizikai és 
funkcionális megújítása révén. A prioritás feladata az elsődleges térségi dinamizáló tényezőként 
felfogható város és térségére gyakorolt hatás ösztönzése, a város és térsége közötti kiegyensúlyozott, 
harmonikus kapcsolat elérése, egészségesebb lakókörnyezet megteremtése, a városok belső 
problémáinak kezelése. 
 
3.2. A prioritás ütemezése 
 
3.2.1. A kiírások kerete 
 

 A B C D 

1. Indikatív forrásallokáció 
(Mrd Ft) 

2. 2011. 2012. 2013. Összesen 
3. 1,1000 6,8510 2,5996 10,5506 

4. Az Európai Szociális Alapból történő finanszírozás tervezett aránya a prioritás keretéből: 
legfeljebb 10 % 

 
3.2.2. A kötelezettségvállalás 
 
 A B C D E F 

1. Indikatív forrásallokáció 
(Mrd Ft) 

2. 2007-2010. 2011. 2012. 2013. 2014-2015. Összesen 
3. 16,3300 0,0000 0,6800 7,2700 2,5713 26,8513 
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3.3. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (2011–2013) 
 
3.3.1. A konstrukciók 
 

 A B C D E F G H 

1. 
Konstrukció 

kódja Konstrukció neve 

Pályázatok, kiemelt projektek 
meghirdethető kerete 

(Mrd Ft) A konstrukció célja 

A konstrukció 
szakmai 

tartalmáért 
felelős miniszter 

A konstrukció 
szakmai tartalma 

tekintetében 
feladatkörrel 

rendelkező további 
miniszter 

2. 2011. 2012. 2013. 

3. 3.1.1. 

Település 
(al)központok 

kialakítása, 
értékmegőrző 
rehabilitációja 

1,1000 6,8510 2,5996 

A konstrukció célja a városközpontok és 
városi alközpontok értékmegőrző fejlesztése, a 
kistelepülések tudatos fejlesztése, élhető és 
örökségvezérelt települési környezet 
kialakítása. 

belügyminiszter emberi erőforrások 
minisztere 

4. 3.2.1. 

Leromlott vagy 
leromlással 

veszélyeztetett 
városrészek 

rehabilitációja (20 000 
fő feletti városok, 

megyei jogú városok 
kivételével) 

0,0000 0,0000 0,0000 

A konstrukció célja a szociálisan leromlott 
lakóterületek és szegregátumok akcióterületi 
alapú megújítása a fizikai környezet és a 
társadalmi kohézió együttes erősítése által. 

belügyminiszter emberi erőforrások 
minisztere 

5. 3. prioritás összesen 1,1000 6,8510 2,5996    
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4. A 4. prioritás: Közlekedés- és környezetfejlesztés 
 
4.1. A prioritás tartalma: A prioritás különböző infrastrukturális elemek fejlesztésének együttes 
kezelésével a régió társadalmi és gazdasági kohézióját, környezeti fenntarthatóságát szolgálja a 
megközelíthetőség javításával mind az egyéni, mind a közösségi közlekedés terén, továbbá a lakossági 
eredetű környezeti terhelés csökkentésével, a sürgős beavatkozást igénylő magaspartfalak 
stabilizációjával, a bel- és csapadékvízzel való gazdálkodás fejlesztésével, belterületeken a bel- és 
csapadékvizek okozta károk csökkentésével. 
 
4.2. A prioritás ütemezése 
 
4.2.1. A kiírások kerete 
 

 A B C D 

1. Indikatív forrásallokáció 
(Mrd Ft) 

2. 2011. 2012. 2013. Összesen 
3. 20,8690 8,0264 0,0000 28,8954 

4. Az Európai Szociális Alapból történő finanszírozás tervezett aránya a prioritás keretéből: 
legfeljebb 10 % 

 
4.2.2. A kötelezettségvállalás 
 
 A B C D E F 

1. Indikatív forrásallokáció 
(Mrd Ft) 

2. 2007-2010. 2011. 2012. 2013. 2014-2015. Összesen 
3. 23,8681 4,5693 10,7404 14,4050 1,2650 54,8478 
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4.3. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (2011–2013) 
 
4.3.1. A konstrukciók 
 

 A B C D E F G H 

1. 
Konstrukció 

kódja Konstrukció neve 

Pályázatok, kiemelt projektek 
meghirdethető kerete 

(Mrd Ft) A konstrukció célja 

A konstrukció 
szakmai 

tartalmáért felelős 
miniszter 

A konstrukció 
szakmai tartalma 

tekintetében 
feladatkörrel 
rendelkező 

további miniszter 
2. 2011. 2012. 2013. 

3. 4.1.1. 

Környezeti értékek 
védelme, 

környezetbiztonság 
növelése 

1,3800 4,7360 0,0000 

A konstrukción belül kialakított komponensek 
célja a 2000 LE alatti kistelepülések 
szennyvízelvezetésének és -kezelésének 
fejlesztése, a balatoni és Duna-menti omlás- és 
csúszásveszélyes partfalak állékonyságának 
biztosítása, a helyi és térségi jelentőségű 
vízvédelmi rendszerek rekonstrukciója, 
valamint a környezetvédelemmel foglalkozó 
civil szervezetek és az önkormányzatok 
összehangolt, fenntarthatósággal kapcsolatos 
fejlesztéseinek támogatása. 

belügyminiszter 

4.1.1/F 
konstrukció esetén 

az emberi 
erőforrások 
minisztere 

4. 4.2.1. Kül- és belterületi utak 
fejlesztése 18,4890 2,3407 0,0000 

A konstrukció célja a négy és öt számjegyű, 
településeket összekötő, országos 
mellékúthálózat minősége fejlesztésén 
keresztül a kistelepüléseken élők és a 
hátrányos helyzetű társadalmi csoportok 
közszolgáltatásokhoz való hozzáférésének 
javítása, valamint a közlekedés okozta 
környezeti károk csökkentése. A konstrukció 
célja továbbá önkormányzati tulajdonú és 
kezelésű belterületi útszakaszok, belső 
tehermentesítő utak építése, fejlesztése, 
közlekedésbiztonsági célú átépítése, meglévő 
kiszolgáló utak gyűjtőúttá fejlesztése a 
közszolgáltatások könnyebb és gyorsabb 
elérése, valamint a központi lakott területek 
tehermentesítése érdekében. 

nemzeti fejlesztési 
miniszter  
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5. 4.2.2. Kerékpárforgalmi 
hálózat fejlesztése 1,0000 0,5287 0,0000 

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. 

nemzeti fejlesztési 
miniszter  

6. 4.2.3. Közösségi közlekedés 
fejlesztése 0,0000 0,4210 0,0000 

A konstrukció célja térségi alapú 
infrastrukturális fejlesztések megvalósítása a 
közösségi közlekedés alapfeltétel-
rendszerének 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 fejlesztése 
támogatásával a konstrukció kiemelt célja a 
jelenleg közösségi közlekedést választó utasok 
számának megtartása (esetenként 
csökkenésének fékezése), a negatív tendencia 
megfordítása, és a távlati utasszám-növekedés 
elősegítése. 

nemzeti fejlesztési 
miniszter  

7. 4. prioritás összesen 20,8690 8,0264 0,0000    
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5. Az 5. prioritás: Humán-infrastruktúra fejlesztés 
 
5.1. A prioritás tartalma: A prioritás célja a közoktatás fejlesztése, az alapvető tudáselemek 
megszerezhetőségében meglévő minőségi és területi egyenlőtlenségek oldása, korszerű és hatékony 
egészségügyi és szociális ellátórendszer kialakítása, az egészségügyi rehabilitáció 
intézményrendszerének fejlesztése, közszolgáltatások – költséghatékony és fenntartható módon 
történő – hozzáférhetővé tétele a régió településein, akadálymentesítés az önkormányzati 
szolgáltatások elérhetősége érdekében. 
 
5.2. A prioritás ütemezése 
 
5.2.1. A kiírások kerete 
 

 A B C D 

1. Indikatív forrásallokáció 
(Mrd Ft) 

2. 2011. 2012. 2013. Összesen 
3. 2,0700 0,3114 0,0000 2,3814 

4. Az Európai Szociális Alapból történő finanszírozás tervezett aránya a prioritás keretéből: 
legfeljebb 10 % 

 
5.2.2. A kötelezettségvállalás 
 
 A B C D E F 

1. Indikatív forrásallokáció 
(Mrd Ft) 

2. 2007-2010. 2011. 2012. 2013. 2014-2015. Összesen 
3. 20,9791 0,0000 1,3969 0,1400 0,0000 22,5160 
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5.3. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (2011–2013) 
 
5.3.1. A konstrukciók 
 
 A B C D E F G H 

1. 
Konstrukció 

kódja Konstrukció neve 

Pályázatok, kiemelt projektek 
meghirdethető kerete 

(Mrd Ft) A konstrukció célja 

A konstrukció 
szakmai 

tartalmáért 
felelős miniszter 

A konstrukció 
szakmai tartalma 

tekintetében 
feladatkörrel 
rendelkező 

további miniszter 
2. 2011. 2012. 2013. 

3. 5.1.1. 
Közoktatási 

infrastrukturális 
fejlesztés 

A konstrukció a 2011–2013. években nem indul. 
emberi 

erőforrások 
minisztere 

 

4. 5.2.1. 

Az egészségügyi 
ellátórendszer 

fejlesztése, 
hatékonyságának 

növelése 

2,0700 0,3114 0,0000 

A konstrukció célja a rehabilitációs ellátás 
fejlesztése a lakossági hozzáférés növelése és 
a földrajzi-regionális és szakmai-tartalmi 
egyenlőtlenségeinek csökkentése érdekében. 

emberi 
erőforrások 
minisztere 

 

5. 5.2.2. 
Kistérségi szinten 
elérhető szociális 
alapszolgáltatások 

A konstrukció a 2011–2013. években nem indul. 
emberi 

erőforrások 
minisztere 

 

6. 5.3.1. 
Közszolgáltatások 

elérését segítő 
informatikai rendszerek 

0,0000 0,0000 0,0000 
A konstrukció célja a közszolgáltatások 
elérését segítő informatikai rendszerek 
fejlesztése. 

emberi 
erőforrások 
minisztere 

 

7. 5.3.2. Utólagos 
akadálymentesítés A konstrukció a 2011–2013. években nem indul. 

emberi 
erőforrások 
minisztere 

 

8. 5. prioritás összesen 2,0700 0,3114 0,0000    
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A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM 2011–2013. ÉVEKRE SZÓLÓ 
AKCIÓTERVE 

 
1. Az 1. prioritás: A tudásalapú gazdaság innováció- és vállalkozásorientált fejlesztése 
 
1.1. A prioritás tartalma: A prioritás a versenyképesség, elsősorban a tudásalapú társadalom 
innováció- és vállalkozásorientált fejlesztéséhez járul hozzá. Elősegíti a régión belüli kohézió 
erősítését a vállalati K+F és innovációs aktivitás növelése, a vállalkozások fejlesztése, a helyi üzleti 
környezet támogatása, valamint a visszatérítendő pénzügyi eszközök alkalmazása következtében. 
 
1.2. A prioritás ütemezése 
 
1.2.1. A kiírások kerete 
 

 A B C D 

1. Indikatív forrásallokáció 
(Mrd Ft) 

2. 2011. 2012. 2013. Összesen 
3. 27,8396 24,0535 14,5914 66,4845 

4. Az Európai Szociális Alapból történő finanszírozás tervezett aránya a prioritás keretéből: 
legfeljebb 10 % 

 
1.2.2. A kötelezettségvállalás 
 
 A B C D E F 

1. Indikatív forrásallokáció 
(Mrd Ft) 

2. 2007-2010. 2011. 2012. 2013. 2014-2015. Összesen 
3. 107,1097 27,9526 24,3594 14,4935 3,3954 177,3106 
 

6. melléklet az 1179/2015. (III. 25.) Korm. határozathoz
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1.3. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (2011–2013) 
 
1.3.1. A konstrukciók 
 

 A B C D E F G H 

1. 
Konstrukció 

kódja Konstrukció neve 

Pályázatok, kiemelt projektek 
meghirdethető kerete 

(Mrd Ft) A konstrukció célja 

A konstrukció 
szakmai 

tartalmáért felelős 
miniszter 

A konstrukció 
szakmai tartalma 

tekintetében 
feladatkörrel 
rendelkező 

további miniszter 
2. 2011. 2012. 2013. 

3. 1.1.1. 

Piacorientált kutatás-
fejlesztési tevékenység, 

valamint a K+F és 
technológiai 

együttműködések 
fejlesztése 

A konstrukció a 2011–2013. években nem indul. nemzetgazdasági 
miniszter  

4. 1.1.2. Kutatási központok 
fejlesztése, megerősítése A konstrukció a 2011–2013. években nem indul. nemzetgazdasági 

miniszter  

5. 1.1.3. 

Innovációs és 
technológia parkok 
támogatása, pólus 

innovációs klaszterek 
támogatása 

A konstrukció a 2011–2013. években nem indul. nemzetgazdasági 
miniszter  

6. 1.1.4. Vállalati innováció 
ösztönzése 6,9000 9,5725 0,0000 

A konstrukció célja: 
1. a vállalkozások technológiai innovációs 
tevékenységeinek támogatása meglévő, 
piacképes termékek (beleértve az alkatrészt, 
illetve részegységet), szolgáltatások, 
technológiák továbbfejlesztésével, 
2. a vállalati K+F tevékenységek dinamikus 
növekedésének biztosítása a konstrukció 
keretein belül, 
3. innováció-menedzsment szakértők és 
tanácsadók képzése. 

nemzetgazdasági 
miniszter  

7. 1.1.5. 
Vállalati kutatás-
fejlesztési profil 

erősítése 
A konstrukció a 2011–2013. években nem indul. nemzetgazdasági 

miniszter  
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8. 1.1.6. 

Vállalkozások beszállítói 
és technológiai 

innovációs 
együttműködésének 

fejlesztése 

A konstrukció a 2011–2013. években nem indul. nemzetgazdasági 
miniszter  

9. 1.2.1. Vállalati technológia 
fejlesztés 11,2810 13,8010 11,8895 

A konstrukció célja a mikro-, kis- és 
középvállalkozások különféle belső 
fejlesztéseinek (pl. eszközvásárlás, ingatlan-
beruházás, marketing) támogatása új 
munkavállalók foglalkoztatásával és új piacok 
szerzésével, amelynek keretében előnyben 
részesülnek az Új Széchenyi Tervhez 
kapcsolódó fejlesztések. 

nemzetgazdasági 
miniszter  

10. 1.2.2. 

Munkalehetőségteremtő 
beruházások támogatása 

a leghátrányosabb 
kistérségben 

A konstrukció a 2011–2013. években nem indul. emberi erőforrások 
minisztere 

nemzetgazdasági 
miniszter 

11. 1.2.3. 
Nemzetközi 

szolgáltatóközpontok 
létrehozása, fejlesztése 

A konstrukció a 2011–2013. években nem indul. nemzetgazdasági 
miniszter  

12. 1.2.4. 
Környezetvédelmi 

szempontú 
technológiafejlesztés 

A konstrukció a 2011–2013. években nem indul. Miniszterelnökséget 
vezető miniszter 

nemzetgazdasági 
miniszter 

13. 1.2.5. 

Vállalati 
folyamatmenedzsment és 

elektronikus 
kereskedelem 

támogatása 

1,5586 0,0000 0,0000 

A konstrukció célja a mikro-, kis- és 
középvállalkozások jövedelemtermelő 
képességének erősítése az információs és 
kommunikációs technológiai megoldások 
hatékony alkalmazásával a belső vállalati és a 
vállalatközi üzleti folyamatokban, a hazai kis- 
és középvállalkozás szektor 
versenyképességének növekedésével. 

nemzeti fejlesztési 
miniszter 

nemzetgazdasági 
miniszter 

14. 1.2.6. 

Minőség-, környezet és 
egyéb irányítási 

rendszerek, szabványok 
bevezetésének 

támogatása 

A konstrukció a 2011–2013. években nem indul. nemzetgazdasági 
miniszter  

15. 1.2.7. 
E-kereskedelem, és 

egyéb e-szolgáltatások 
támogatása 

A konstrukció a 2011–2013. években nem indul. nemzetgazdasági 
miniszter  
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16. 1.4.1. 
Szélessávú 

körzethálózati 
fejlesztések támogatása 

A konstrukció a 2011–2013. években nem indul. nemzetgazdasági 
miniszter  

17. 1.4.2. Logisztikai központok és 
szolgáltatások fejlesztése A konstrukció a 2011–2013. években nem indul. nemzetgazdasági 

miniszter  

18. 1.4.3. Üzleti környezet 
tanácsadás A konstrukció a 2011–2013. években nem indul. nemzetgazdasági 

miniszter  

19. 1.4.4. 
Esélyegyenlőségi 

célcsoportok támogatása 
a foglalkoztatásban 

0,0000 0,0000 0,0000 

A konstrukció célja a munkahelyi 
körülmények megteremtése, illetve olyan 
szolgáltatások bevezetése, amelyek biztosítják 
a hátrányos helyzetben lévő munkavállalók 
számára az egyenlő esélyeket. További cél az 
innováció-menedzsment szakértők és 
tanácsadók képzése. 

emberi erőforrások 
minisztere 

nemzetgazdasági 
miniszter 

20. 1.5.1. 

KKV-k részére 
vállalkozás-, üzlet és 

piacfejlesztési 
(tanácsadói) 

szolgáltatások 
igénybevételének 

támogatása 

0,0000 0,0000 0,0000 

A konstrukció célja a vállalkozás fejlesztését 
szolgáló alap- és emeltszintű tanácsadás 
igénybevételének támogatása kis- és 
középvállalkozások számára. 

nemzetgazdasági 
miniszter  

21. 1.5.2. 
Gazdasági 

együttműködések és 
hálózatok fejlesztése 

0,0000 0,0000 0,0000 

A konstrukció célja a vállalkozások más 
vállalkozásokkal, valamint oktatási 
intézményekkel, K+F intézményekkel és 
egyéb helyi gazdasági szereplőkkel klaszter 
formában megvalósuló együttműködéseinek 
fejlesztése, illetve létrejöttének előmozdítása, 
szem előtt tartva a versenyképesség növelését 
és az innováció-orientált fejlesztések 
elősegítését. 

nemzetgazdasági 
miniszter  
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22. 1.5.3. 

Vállalkozásfejlesztési 
létesítmények 

infrastruktúra és 
szolgáltatás fejlesztése 

8,1000 0,6800 2,7019 

A konstrukció célja: 
1. ipari park címmel rendelkező ipari parkok 
fejlesztése, 
2. inkubátorházak – szolgáltatás-fejlesztéssel 
egybekötött – építése, bővítése és fejlesztése, 
3. barnamezős területek fejlesztése, 
4. munkahelyteremtéssel egybekötött 
telephelyfejlesztés támogatása, 
5. Széchenyi Tőkealap-kezelő működtetése a 
helyi foglalkoztatás szempontjából jelentős, de 
forráshiánnyal küzdő vállalkozások 
fejlesztésére. 

nemzetgazdasági 
miniszter  

23. 1. prioritás összesen (pénzügyi eszközök 
nélkül) 27,8396 24,0535 14,5914    

 
1.3.2. A pénzügyi eszközök 
 

 A B C D E F 

1. 
Konstrukció 

kódja Konstrukció neve 

Pályázatok, kiemelt projektek 
meghirdethető kerete 

(Mrd Ft) A konstrukció célja 

A konstrukció 
szakmai 

tartalmáért felelős 
miniszter 

A konstrukció 
szakmai tartalma 

tekintetében 
feladatkörrel 
rendelkező 

további miniszter 
2. 2007–2013. 

3. 1.3.1. 

Hitel program 
mikrofinanszírozó 

szervezetek és 
hitelintézetek és 

pénzügyi vállalkozások 
részvételével 

33,1940 

A konstrukció célja a kereskedelmi banki 
módszerekkel nem, vagy nem a kívánt 
mértékben finanszírozott mikro-, kis- és 
középvállalkozások fejlesztése kedvezményes 
kamatozású hitelek nyújtásával. 

nemzetgazdasági 
miniszter  

4. 1.3.2. 

Garancia program 
hitelintézetek és 

pénzügyi vállalkozások 
részvételével 

3,1620 
A konstrukció célja a mikro-, kis- és 
középvállalkozások hitelei mögé garancia 
nyújtása. 

nemzetgazdasági 
miniszter  
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5. 1.3.3. Közösen létrehozott 
kockázati tőkealapok 4,0360 

A konstrukció célja a korai (magvető és 
induló), valamint növekedési életszakaszban 
lévő innovatív mikro-, kis- és 
középvállalkozások tartós forráshoz juttatása. 

nemzetgazdasági 
miniszter  

6. Pénzügyi eszközök összesen 40,3920    
 
1.3.3. A pénzügyi eszközök esetén a támogatási konstrukciók tartalmazzák a holding alap működésére felhasználható költségtérítést. Az uniós előírások 
alapján a forráskezelő szervezet részére nyújtható költségtérítés mértéke a mindenkori pénzügyi eszközök finanszírozási keretéből (hitel programok, garancia 
programok és kockázati tőke programok kereteiből) a programszámlákra összesen lehívott összegek legfeljebb 2%-a lehet. A programszámlákra lehívott 
összegek alatt kizárólag az Európai Unió felé elszámolt kiadások értendők. A költségtérítés összege a hatályos finanszírozási szerződésben kerül 
meghatározásra. 
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2. A 2. prioritás: A versenyképesség keretfeltételeinek fejlesztése 
 
2.1. A prioritás tartalma: A prioritás elsősorban a régió versenyképességének fejlesztését segíti elő az 
elérhetőség, a közlekedési kapcsolatok mennyiségi és minőségi javításával, szem előtt tartva a 
környezetileg fenntartható közlekedési módok térnyerését és a közlekedésbiztonságot. A prioritás a fő- 
és mellékúthálózat fejlesztése mellett támogatja a kerékpáros, vízi és közösségi közlekedési módok 
térnyerését. 
 
2.2. A prioritás ütemezése 
 
2.2.1. A kiírások kerete 
 

 A B C D 

1. Indikatív forrásallokáció 
(Mrd Ft) 

2. 2011. 2012. 2013. Összesen 
3. 0,0000 13,6700 3,0489 16,7189 

4. Az Európai Szociális Alapból történő finanszírozás tervezett aránya a prioritás keretéből: 
legfeljebb 10 % 

 
2.2.2. A kötelezettségvállalás 
 
 A B C D E F 

1. Indikatív forrásallokáció 
(Mrd Ft) 

2. 2007-2010. 2011. 2012. 2013. 2014-2015. Összesen 
3. 67,9749 0,0000 13,6700 5,2227 0,0000 86,8676 
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2.3. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (2011–2013) 
 
2.3.1. A konstrukciók 
 
 A B C D E F G H 

1. 
Konstrukció 

kódja Konstrukció neve 

Pályázatok, kiemelt projektek 
meghirdethető kerete 

(Mrd Ft) A konstrukció célja 

A konstrukció 
szakmai 

tartalmáért 
felelős miniszter 

A konstrukció 
szakmai tartalma 

tekintetében 
feladatkörrel 
rendelkező 

további miniszter 
2. 2011. 2012. 2013. 

3. 2.1.1. Közúti elérhetőség 
javítása 0,0000 13,6700 3,0489 

A konstrukció célja a négy és öt számjegyű, 
településeket összekötő, országos 
mellékúthálózat minősége fejlesztésén 
keresztül a kistelepüléseken élők és a 
hátrányos helyzetű társadalmi csoportok 
közszolgáltatásokhoz való hozzáférésének 
javítása, valamint a közlekedés okozta 
környezeti károk csökkentése. 

nemzeti fejlesztési 
miniszter  

4. 2.1.2. 
Regionális 

kerékpárforgalmi 
hálózat fejlesztése 

A konstrukció a 2011–2013. években nem indul. nemzeti fejlesztési 
miniszter  

5. 2.2.1. 

A régió külső 
elérhetőségét javító 

közlekedési 
infrastruktúra 

fejlesztése 

A konstrukció a 2011–2013. években nem indul. nemzeti fejlesztési 
miniszter  

6. 2.3.1. Közösségi közlekedés 
fejlesztése A konstrukció a 2011–2013. években nem indul. nemzeti fejlesztési 

miniszter  

7. 2. prioritás összesen 0,0000 13,6700 3,0489    
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3. A 3. prioritás: A régió vonzerejének fejlesztése 
 
3.1. A prioritás tartalma: A régió vonzerejének komplex fejlesztését célzó prioritás turisztikai, 
természetvédelmi és környezetvédelmi fejlesztéseket fogalmaz meg. A turisztikai vonzerő 
fejlesztésével megjeleníthetővé válnak olyan fejlesztések, melyek komplex módon egyesítik egy 
természeti, kulturális érték turisztikai célú hasznosítását. 
 
3.2. A prioritás ütemezése 
 
3.2.1. A kiírások kerete 
 

 A B C D 

1. Indikatív forrásallokáció 
(Mrd Ft) 

2. 2011. 2012. 2013. Összesen 
3. 3,6489 7,4800 4,2849 15,4138 

4. Az Európai Szociális Alapból történő finanszírozás tervezett aránya a prioritás keretéből: 
legfeljebb 10 % 

 
3.2.2. A kötelezettségvállalás 
 
 A B C D E F 

1. Indikatív forrásallokáció 
(Mrd Ft) 

2. 2007-2010. 2011. 2012. 2013. 2014-2015. Összesen 
3. 43,5788 3,6490 7,4800 3,6450 0,9468 59,2996 
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3.3. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (2011–2013) 
 
3.3.1. A konstrukciók 
 

 A B C D E F G H 

1. 
Konstrukció 

kódja Konstrukció neve 

Pályázatok, kiemelt projektek 
meghirdethető kerete 

(Mrd Ft) A konstrukció célja 

A konstrukció 
szakmai 

tartalmáért felelős 
miniszter 

A konstrukció 
szakmai tartalma 

tekintetében 
feladatkörrel 

rendelkező további 
miniszter 

2. 2011. 2012. 2013. 

3. 3.1.1. 
Versenyképes 

turisztikai termék- és 
attrakciófejlesztés 

1,3740 7,1000 0,7599 

A konstrukció célja a turisztikai vonzerők, 
illetve attrakciók létrehozásán, meglévők 
fejlesztésén, valamint turisztikai 
szolgáltatások kialakításán és fejlesztésén 
keresztül a hazai turizmusszektor 
versenyképességének erősítése, a turizmusból 
származó jövedelmek növelése és 
munkahelyek teremtése. 

nemzetgazdasági 
miniszter 

emberi erőforrások 
minisztere 

4. 3.1.2. 
Turisztikai 

fogadóképesség 
fejlesztése 

0,0899 0,0000 0,0000 

A konstrukció célja a helyi és térségi 
turisztikai desztináció menedzsment 
szervezetek fejlesztése, ezen keresztül a 
turizmus versenyképességének növelése. 

nemzetgazdasági 
miniszter  

5. 3.2.1. Természeti értékek 
védelme A konstrukció a 2011–2013. években nem indul. Miniszterelnökséget 

vezető miniszter  

6. 3.2.2. 

Élőhely-megőrző 
mező- és 

erdőgazdálkodás 
infrastrukturális 

alapjainak 
megteremtése 

A konstrukció a 2011–2013. években nem indul. Miniszterelnökséget 
vezető miniszter  

7. 3.2.3. 

Az erdei iskola és erdei 
óvoda hálózat 

infrastrukturális 
fejlesztése 

A konstrukció a 2011–2013. években nem indul. Miniszterelnökséget 
vezető miniszter  

8. 3.3.1. Vízgazdálkodási 
tevékenységek A konstrukció a 2011–2013. években nem indul. belügyminiszter  
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9. 3.3.2. 
Települési 

hulladéklerakók 
rekultivációja 

A konstrukció a 2011–2013. években nem indul. Miniszterelnökséget 
vezető miniszter  

10. 3.3.3. 
Megújuló energia-

hordozó felhasználás 
növelése 

2,1850 0,3800 3,5250 

A konstrukció célja a kisebb környezeti 
terheléssel járó, megújuló energia alapú 
energiatermelés elterjesztése, ezen belül a 
megújuló energiaforrásokon alapuló hő- és 
villamosenergia szerepének növelése az 
összenergia felhasználáson belül és ezen 
keresztül a széndioxid-kibocsátás csökkentése. 
A konstrukció elsősorban az együttműködő 
villamosenergia-hálózatba termelő 
kapacitások kiépítését, másodsorban a sziget 
üzemmódban működő villamosenergia-
termelő kapacitások kiépítését, tovább a 
földgáz hálózatba táplálható biometán 
termelést támogatja. 

nemzeti fejlesztési 
miniszter 

Miniszterelnökséget 
vezető miniszter 

11. 3.3.4. Fenntartható életmód 
és fogyasztás A konstrukció a 2011–2013. években nem indul. Miniszterelnökséget 

vezető miniszter  

12. 3. prioritás összesen 3,6489 7,4800 4,2849    
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4. A 4. prioritás: A humán közszolgáltatások intézményrendszerének fejlesztése 
 
4.1. A prioritás tartalma: A prioritás célja a régió közszolgáltatási szektorának, intézményrendszerének 
fejlesztése a munkaerő-piaci szervezetek működési hatékonyságának javításával, a humán erőforrások 
minőségi erősödéséhez hozzájáruló közoktatási-művelődési, szakképzési, felsőoktatási, egészségügyi 
és szociális szolgáltatási infrastruktúra, valamint az e-közigazgatás fejlesztése révén. Az intézkedések 
egyúttal figyelemmel vannak a környezet védelmére, az elért eredményekkel arányos 
környezetterhelésre, energiahatékonyságra. 
 
4.2. A prioritás ütemezése 
 
4.2.1. A kiírások kerete 
 

 A B C D 

1. Indikatív forrásallokáció 
(Mrd Ft) 

2. 2011. 2012. 2013. Összesen 
3. 7,8119 8,2910 2,1420 18,2449 

4. Az Európai Szociális Alapból történő finanszírozás tervezett aránya a prioritás keretéből: 
legfeljebb 10 % 

 
4.2.2. A kötelezettségvállalás 
 
 A B C D E F 

1. Indikatív forrásallokáció 
(Mrd Ft) 

2. 2007-2010. 2011. 2012. 2013. 2014-2015. Összesen 
3. 93,0855 7,8050 8,2160 0,2260 2,9118 112,2443 
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4.3. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (2011–2013) 
 
4.3.1. A konstrukciók 
 

 A B C D E F G H 

1. 
Konstrukció 

kódja Konstrukció neve 

Pályázatok, kiemelt projektek 
meghirdethető kerete 

(Mrd Ft) A konstrukció célja 

A konstrukció 
szakmai 

tartalmáért felelős 
miniszter 

A konstrukció 
szakmai tartalma 

tekintetében 
feladatkörrel 

rendelkező további 
miniszter 

2. 2011. 2012. 2013. 

3. 4.1.1. 

A szakképzés és 
felnőttképzés 

infrastruktúrájának 
fejlesztése 

A konstrukció a 2011–2013. években nem indul. emberi erőforrások 
minisztere  

4. 4.1.2. 

Az integrált 
foglalkoztatási és 

szociális szolgáltató 
rendszer kialakítása 

A konstrukció a 2011–2013. években nem indul. emberi erőforrások 
minisztere  

5. 4.2.1. A felsőoktatási 
kapacitások fejlesztése A konstrukció a 2011–2013. években nem indul. emberi erőforrások 

minisztere  

6. 4.3.1. 

Közép-magyarországi 
régió fekvőbeteg-

szakellátási 
intézményrendszerének 

fejlesztése 

1,1019 0,0000 0,0000 

A konstrukció alapvető célja a koraszülött és 
intenzív ellátásra szoruló újszülött csecsemők 
életesélyeinek növelése a Perinatális Intenzív 
Centrumok (PIC III.) informatikai és orvos 
technológiai eszközeinek fejlesztésével, nem 
engedélyköteles építési beruházások 
támogatásával. 

emberi erőforrások 
minisztere  

7. 4.3.2. 

Egészségügyi 
szolgáltatások, 

járóbeteg szakellátás 
fejlesztése a Közép-

magyarországi 
régióban 

0,0000 0,0000 1,3853 
A konstrukció célja az egészségügyi 
intézmények infrastrukturális beruházásainak 
támogatása. 

emberi erőforrások 
minisztere  

8. 4.3.3. 

A Közép-
magyarországi régió 

egészségügyi 
informatikájának 

0,0000 0,6300 0,0000 

A konstrukció célja az egészségügyi ágazat 
közhiteles nyilvántartásainak létrehozása és 
publikálása, ehhez az adatkörök fenntartása 
intézményi szerepköreinek és felelősségi 

emberi erőforrások 
minisztere 

nemzeti fejlesztési 
miniszter 
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fejlesztése szabályrendszerének létrehozása. 

9. 4.4.1. 

Bentlakásos 
intézmények 

korszerűsítése, 
kiváltása 

A konstrukció a 2011–2013. években nem indul. emberi erőforrások 
minisztere  

10. 4.4.2. 
Állami fenntartású 
közintézmények 

akadálymentesítése 
A konstrukció a 2011–2013. években nem indul. emberi erőforrások 

minisztere  

11. 4.5.1. 

Szociális 
alapszolgáltatások és 

gyermekjóléti 
alapellátások 

infrastrukturális 
fejlesztése 

A konstrukció a 2011–2013. években nem indul. emberi erőforrások 
minisztere  

12. 4.5.2. 

Bölcsődei ellátást 
nyújtó intézmények 

infrastrukturális 
fejlesztése és 

kapacitásának bővítése 

3,0700 2,7950 0,0000 

A konstrukció célja új bölcsődék létrehozása, 
és már működő bölcsődéket érintő 
infrastrukturális fejlesztések megvalósítása, ha 
a fejlesztés kapacitásbővülést eredményez. 

emberi erőforrások 
minisztere  

13. 4.5.3. 

Önkormányzatok 
illetőleg önkormányzati 
feladatellátást biztosító 

egyes 
közszolgáltatások 

akadálymentesítése 

A konstrukció a 2011–2013. években nem indul. emberi erőforrások 
minisztere  

14. 4.6.1. 

Közoktatási 
intézmények 

beruházásainak 
támogatása 

3,6400 4,8660 0,2574 
A konstrukció célja a közoktatási intézmények 
– ezen belül óvodai feladat-ellátási helyek – 
fejlesztése. 

emberi erőforrások 
minisztere, a 4.6.1/D 
konstrukció esetén a 
nemzeti fejlesztési 

miniszter 

 

15. 4.7.1. 

Elektronikus helyi 
közigazgatási 
infrastruktúra 

fejlesztése 

0,0000 0,0000 0,4993 
A konstrukció célja a közszolgáltatások 
elérését segítő informatikai rendszerek 
támogatása. 

nemzeti fejlesztési 
miniszter 

Miniszterelnökséget 
vezető miniszter 

16. 4. prioritás összesen 7,8119 8,2910 2,1420    
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5. Az 5. prioritás: Települési területek megújítása 
 
5.1. A prioritás tartalma: A prioritás támogatja a leromlott vagy leszakadó városrészeken integrált 
település-rehabilitációs akciók végrehajtását, a városközpontok és barnamezős területek fizikai 
megújítását és a városi funkciók (gazdasági, közösségi, közfunkciók) bővítését, továbbá a kisvárosok 
és az 5000 főnél népesebb falvak esetén helyi településfejlesztési akciók végrehajtását. 
 
5.2. A prioritás ütemezése 
 
5.2.1. A kiírások kerete 
 

 A B C D 

1. Indikatív forrásallokáció 
(Mrd Ft) 

2. 2011. 2012. 2013. Összesen 
3. 0,0000 10,7650 1,9911 12,7561 

4. Az Európai Szociális Alapból történő finanszírozás tervezett aránya a prioritás keretéből: 
legfeljebb 10 % 

 
5.2.2. A kötelezettségvállalás 
 
 A B C D E F 

1. Indikatív forrásallokáció 
(Mrd Ft) 

2. 2007-2010. 2011. 2012. 2013. 2014-2015. Összesen 
3. 68,9657 0,0000 10,7650 3,1040 0,0000 82,8347 
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5.3. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (2011–2013) 
 
5.3.1. A konstrukciók 
 

 A B C D E F G H 

1. 
Konstrukció 

kódja Konstrukció neve 

Pályázatok, kiemelt projektek 
meghirdethető kerete 

(Mrd Ft) A konstrukció célja 

A konstrukció 
szakmai 

tartalmáért felelős 
miniszter 

A konstrukció 
szakmai tartalma 

tekintetében 
feladatkörrel 
rendelkező 

további miniszter 
2. 2011. 2012. 2013. 

3. 5.1.1. Szociális célú 
városrehabilitáció 0,0000 10,7650 0,1633 

A konstrukció célja a leértékelődő városi 
területek fenntartható társadalmi, környezeti 
megújulásának elősegítése közösségi és 
szociális funkciók megjelenésének 
támogatásával. 

Miniszterelnökséget 
vezető miniszter 

emberi erőforrások 
minisztere 

4. 5.2.1. Pest megyei település-
központok fejlesztése A konstrukció a 2011–2013. években nem indul. Miniszterelnökséget 

vezető miniszter 
emberi erőforrások 

minisztere 

5. 5.2.2. 
Budapesti integrált 

városfejlesztési 
program 

0,0000 0,0000 1,8278 

A konstrukció célja Budapest 
kerületközpontjainak integrált, szinergikus 
hatásokat felmutató akcióterületi 
beavatkozások révén történő megújítása. 

Miniszterelnökséget 
vezető miniszter 

emberi erőforrások 
minisztere 

6. 5.2.3. 
Gazdaságélénkítő 

városfejlesztés 
(JESSICA konstrukció) 

0,0000 0,0000 0,0000 

A konstrukció célja a városi szövet átalakítása 
kereskedelmi banki módszerekkel nem, vagy 
nem a kívánt mértékben finanszírozott, 
megtérülést eredményező beruházások 
segítségével. 

Miniszterelnökséget 
vezető miniszter 

nemzeti fejlesztési 
miniszter 

7. 5. prioritás összesen 0,0000 10,7650 1,9911    
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A NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM 2011–2013. ÉVEKRE SZÓLÓ 
AKCIÓTERVE 

 
1. Az 1. prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés 
 
1.1. A prioritás 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 és a már működő klaszterek, 
együttműködések. A prioritás keretében az innováció terjedése, fejlesztése érdekében technológia 
transzfer irodák kerülnek támogatásra. 
 
1.2. A prioritás ütemezése 
 
1.2.1. A kiírások kerete 
 

 A B C D 

1. Indikatív forrásallokáció 
(Mrd Ft) 

2. 2011. 2012. 2013. Összesen 
3. 7,4400 1,6617 2,5790 11,6807 

4. Az Európai Szociális Alapból történő finanszírozás tervezett aránya a prioritás keretéből: 
legfeljebb 10 % 

 
1.2.2. A kötelezettségvállalás 
 
 A B C D E F 

1. Indikatív forrásallokáció 
(Mrd Ft) 

2. 2007-2010. 2011. 2012. 2013. 2014-2015. Összesen 
3. 13,3700 1,4060 6,6820 3,5400 0,1478 25,1458 
 

7. melléklet az 1179/2015. (III. 25.) Korm. határozathoz
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1.3. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (2011–2013) 
 
1.3.1. A konstrukciók 
 
 A B C D E F G H 

1. 
Konstrukció 

kódja Konstrukció neve 

Pályázatok, kiemelt projektek 
meghirdethető kerete 

(Mrd Ft) A konstrukció célja 

A konstrukció 
szakmai 

tartalmáért 
felelős miniszter 

A konstrukció 
szakmai tartalma 

tekintetében 
feladatkörrel 
rendelkező 

további miniszter 
2. 2011. 2012. 2013. 

3. 1.1.1. 
Vállalati 

együttműködések és 
klaszterek támogatása 

0,0000 0,1727 0,0000 

A konstrukció célja a vállalkozások más 
vállalkozásokkal, valamint oktatási 
intézményekkel, K+F intézményekkel és 
egyéb helyi gazdasági szereplőkkel klaszter 
formában megvalósuló együttműködéseinek 
fejlesztése, illetve létrejöttének előmozdítása, 
szem előtt tartva a versenyképesség növelését 
és az innováció-orientált fejlesztések 
elősegítését. 

nemzetgazdasági 
miniszter  

4. 1.2.1. Vállalati tanácsadás 0,0000 0,0000 0,0000 

A konstrukció célja a vállalkozás fejlesztését 
szolgáló alap- és emeltszintű tanácsadás 
igénybevételének támogatása kis- és 
középvállalkozások számára. 

nemzetgazdasági 
miniszter  

5. 1.3.1. Befektetési környezet 
fejlesztése 7,4400 1,4890 2,5790 

A konstrukció célja: 
1. ipari park címmel rendelkező ipari parkok 
fejlesztése, 
2. inkubátorházak – szolgáltatás-fejlesztéssel 
egybekötött – építése, bővítése és fejlesztése, 
3. barnamezős területek fejlesztése, 
4. munkahelyteremtéssel egybekötött 
telephelyfejlesztés támogatása, 
5. Széchenyi Tőkealap-kezelő működtetése a 
helyi foglalkoztatás szempontjából jelentős, de 
forráshiánnyal küzdő vállalkozások 
fejlesztésére. 

nemzetgazdasági 
miniszter  

6. 1. prioritás összesen 7,4400 1,6617 2,5790    
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2. A 2. prioritás: Turizmusfejlesztés 
 
2.1. A prioritás tartalma: A prioritás célja a Nyugat-Dunántúl természeti, történelmi-kulturális 
örökségének értéktudatos, komplex megőrzése, klaszter jellegű együttműködésben megvalósuló új, 
egyedi arculatú, magas minőségű fejlesztése, mely tartalmazza a termálvízkincsre alapozott 
egészségturisztikai-rekreációs fejlesztéseket, a történelmi emlékek, kulturális értékek integrált 
fejlesztését, a tájegységekre jellemző ökoturisztikai, kistérségi alapon szervezett tematikus 
szolgáltatások támogatását, továbbá a régió turisztikai intézményrendszerének megújítását. 
 
2.2. A prioritás ütemezése 
 
2.2.1. A kiírások kerete 
 

 A B C D 

1. Indikatív forrásallokáció 
(Mrd Ft) 

2. 2011. 2012. 2013. Összesen 
3. 5,5227 10,5165 4,3573 20,3965 

4. Az Európai Szociális Alapból történő finanszírozás tervezett aránya a prioritás keretéből: 
legfeljebb 10 % 

 
2.2.2. A kötelezettségvállalás 
 
 A B C D E F 

1. Indikatív forrásallokáció 
(Mrd Ft) 

2. 2007-2010. 2011. 2012. 2013. 2014-2015. Összesen 
3. 21,0400 3,4770 6,4878 9,0600 1,2686 41,3334 
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2.3. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (2011–2013) 
 
2.3.1. A konstrukciók 
 
 A B C D E F G H 

1. 
Konstrukció 

kódja Konstrukció neve 

Pályázatok, kiemelt projektek 
meghirdethető kerete 

(Mrd Ft) A konstrukció célja 

A konstrukció 
szakmai 

tartalmáért 
felelős miniszter 

A konstrukció 
szakmai tartalma 

tekintetében 
feladatkörrel 
rendelkező 

további miniszter 
2. 2011. 2012. 2013. 

3. 2.1.1. 

A régió történelmi és 
kulturális örökségének 

fenntartható 
hasznosítása, valamint 
a természeti értékeken 

alapuló aktív turisztikai 
programok fejlesztése 

4,7587 10,2995 4,3573 

A konstrukció célja a turisztikai vonzerők, 
illetve attrakciók létrehozása, meglévők 
fejlesztése, valamint turisztikai szolgáltatások 
kialakítása és fejlesztése. 

nemzetgazdasági 
miniszter 

emberi erőforrások 
minisztere 

4. 2.2.1. 
Szálláshelyek bővítése 

és szolgáltatásainak 
minőségi fejlesztése 

A konstrukció a 2011–2013. években nem indul. nemzetgazdasági 
miniszter  

5. 2.3.1. 

Helyi, térségi 
desztináció 

menedzsment 
szervezetek 

létrehozása, fejlesztése 

0,7640 0,2170 0,0000 

A konstrukció célja helyi és térségi turisztikai 
desztináció menedzsment szervezetek 
fejlesztése, továbbá balatoni helyi és térségi 
turisztikai desztináció menedzsment 
szervezetek fejlesztése. 

nemzetgazdasági 
miniszter  

6. 2. prioritás összesen 5,5227 10,5165 4,3573    
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3. A 3. prioritás: Városfejlesztés 
 
3.1. A prioritás tartalma: A prioritás támogatja a leromlott vagy leszakadó városrészeken integrált 
település-rehabilitációs akciók végrehajtását, a városközpontok és barnamezős területek fizikai 
megújítását és a városi funkciók (gazdasági, közösségi, közfunkciók) bővítését, továbbá a kisvárosok 
és az 5000 főnél népesebb falvak esetén helyi településfejlesztési akciók végrehajtását. 
 
3.2. A prioritás ütemezése 
 
3.2.1. A kiírások kerete 
 

 A B C D 

1. Indikatív forrásallokáció 
(Mrd Ft) 

2. 2011. 2012. 2013. Összesen 
3. 0,0000 7,9545 0,0861 8,0406 
4. Az Európai Szociális Alapból történő finanszírozás tervezett aránya a prioritás keretéből: 10 % 

 
3.2.2. A kötelezettségvállalás 
 
 A B C D E F 

1. Indikatív forrásallokáció 
(Mrd Ft) 

2. 2007-2010. 2011. 2012. 2013. 2014-2015. Összesen 
3. 22,9100 2,2160 7,9545 0,3978 0,0000 33,4783 
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3.3. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (2011–2013) 
 
3.3.1. A konstrukciók 
 

 A B C D E F G H 

1. 
Konstrukció 

kódja Konstrukció neve 

Pályázatok, kiemelt projektek 
meghirdethető kerete 

(Mrd Ft) A konstrukció célja 

A konstrukció 
szakmai 

tartalmáért felelős 
miniszter 

A konstrukció 
szakmai tartalma 

tekintetében 
feladatkörrel 

rendelkező további 
miniszter 

2. 2011. 2012. 2013. 

3. 3.1.1. 
Városközponti 

területek és leromlott 
városrészek fejlesztése 

0,0000 5,7195 0,0861 

A konstrukció célja a városközpontok, 
leromlott városi lakóterületek integrált 
rehabilitációja. További cél a hátrányos 
helyzetű lakosság életkörülményeinek javítása 
települési infrastruktúrafejlesztések révén, 
valamint a városi közösségi közlekedési 
rendszerek fejlesztése. 

Miniszterelnökséget 
vezető miniszter 

emberi erőforrások 
minisztere 

4. 3.2.1. 

Helyi és helyközi 
közösségi közlekedés 

infrastrukturális 
feltételeinek javítása 

0,0000 2,2350 0,0000 

A konstrukció célja infrastrukturális 
fejlesztések megvalósítása a közösségi 
közlekedés alapfeltétel-rendszerének 
fejlesztése érdekében. További cél a helyi és 
városi közösségi közlekedés biztonságosabbá, 
gyorsabbá és színvonalasabbá tétele 
érdekében közlekedésbiztonsági, 
forgalomtechnikai, irányítási, utas-
tájékoztatási rendszerek fejlesztése, 
kialakítása. 

nemzeti fejlesztési 
miniszter  

5. 3. prioritás összesen 0,0000 7,9545 0,0861    
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4. A 4. prioritás: Környezetvédelmi és közlekedési infrastruktúra 
 
4.1. A prioritás tartalma: A prioritás célja a településszerkezethez és a tájhoz illeszkedő környezetbarát 
rendszerek alkalmazásának elősegítése, környezeti tudatosság növelése, biztonságos, jó állapotú 
felszíni vizek az EU Víz Keretirányelvnek megfelelően, továbbá az alsóbbrendű közúthálózat és a 
kerékpárút-hálózat fejlesztésével a települések, térségek belső elérhetőségi viszonyainak javítása. 
 
4.2. A prioritás ütemezése 
 
4.2.1. A kiírások kerete 
 

 A B C D 

1. Indikatív forrásallokáció 
(Mrd Ft) 

2. 2011. 2012. 2013. Összesen 
3. 8,8340 1,1984 0,0000 10,0324 
4. Az Európai Szociális Alapból történő finanszírozás tervezett aránya a prioritás keretéből: 10 % 

 
4.2.2. A kötelezettségvállalás 
 
 A B C D E F 

1. Indikatív forrásallokáció 
(Mrd Ft) 

2. 2007-2010. 2011. 2012. 2013. 2014-2015. Összesen 
3. 21,4400 2,9100 5,9000 1,3700 0,1136 31,7336 
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4.3. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (2011–2013) 
 
4.3.1. A konstrukciók 
 

 A B C D E F G H 

1. 
Konstrukció 

kódja Konstrukció neve 

Pályázatok, kiemelt projektek 
meghirdethető kerete 

(Mrd Ft) A konstrukció célja 

A konstrukció 
szakmai 

tartalmáért felelős 
miniszter 

A konstrukció 
szakmai tartalma 

tekintetében 
feladatkörrel 
rendelkező 

további miniszter 
2. 2011. 2012. 2013. 

3. 4.1.1. 

Környezetvédelmi 
infrastruktúra és 
szolgáltatások 

fejlesztése 

2,5190 0,9428 0,0000 

A konstrukció célja: 
1. 2000 LE alatti kistelepülések 
szennyvízkezelésének fejlesztése, a 
környezetbiztonság növelése, 
2. helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi 
rendszerek fejlesztése, 
3. települési szilárd- és folyékonyhulladék-
lerakók rekultivációja, 
4. a fenntarthatósággal foglalkozó civil 
szervezetek programjainak támogatása. 

Miniszterelnökséget 
vezető miniszter  

4. 4.2.1. 

Felszíni vizek 
minőségének javítása 

és felszíni vizek okozta 
kockázatok 
csökkentése 

A konstrukció a 2011–2013. években nem indul. Miniszterelnökséget 
vezető miniszter 

nemzeti fejlesztési 
miniszter 

5. 4.3.1. Térségi közlekedési 
kapcsolatok fejlesztése 6,3150 0,2556 0,0000 

A konstrukció célja a négy és öt számjegyű, 
településeket összekötő, országos 
mellékúthálózat minősége fejlesztésén 
keresztül a kistelepüléseken élők és a 
hátrányos helyzetű társadalmi csoportok 
közszolgáltatásokhoz való hozzáférésének 
javítása, valamint a közlekedés okozta 
környezeti károk csökkentése. A konstrukció 
további célja olyan komplex projektek 
támogatása, majd megvalósítása, amelyek 
eredményeként egy teljes település vagy egy 
szerves, funkcionális egységnek tekinthető 

nemzeti fejlesztési 
miniszter  
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településrész, illetve kettő vagy több település 
közötti távolság válik biztonságosan, 
kényelmesen, közvetlenül elérhetővé és 
kerékpározhatóvá. 

6. 4. prioritás összesen 8,8340 1,1984 0,0000    
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5. Az 5. prioritás: Helyi és térségi közszolgáltatások fejlesztése 
 
5.1. A prioritás tartalma: A prioritás kiterjed az egészségügyi alapellátást, járóbeteg-szakellátást, 
rehabilitációt, hosszú idejű ápolási ellátást, szociális alapszolgáltatást és gyermekjóléti alapellátást 
biztosító intézmények, óvodák, valamint alap- és középfokú oktatási intézmények infrastrukturális, a 
régió sajátos településszerkezetét figyelembe vevő fejlesztésére. A prioritás hozzájárul a 
közszolgáltatásokhoz való akadálymentes hozzáféréshez szükséges infrastruktúra és az e-közigazgatás 
fejlesztéséhez. 
 
5.2. A prioritás ütemezése 
 
5.2.1. A kiírások kerete 
 

 A B C D 

1. Indikatív forrásallokáció 
(Mrd Ft) 

2. 2011. 2012. 2013. Összesen 
3. 2,1490 4,4002 1,0930 7,6422 
4. Az Európai Szociális Alapból történő finanszírozás tervezett aránya a prioritás keretéből: 10 % 

 
5.2.2. A kötelezettségvállalás 
 
 A B C D E F 

1. Indikatív forrásallokáció 
(Mrd Ft) 

2. 2007-2010. 2011. 2012. 2013. 2014-2015. Összesen 
3. 20,9200 3,4120 1,8900 3,5647 0,0000 29,7867 
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5.3. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (2011–2013) 
 
5.3.1. A konstrukciók 
 

 A B C D E F G H 

1. 
Konstrukció 

kódja Konstrukció neve 

Pályázatok, kiemelt projektek 
meghirdethető kerete 

(Mrd Ft) A konstrukció célja 

A konstrukció 
szakmai 

tartalmáért 
felelős miniszter 

A konstrukció 
szakmai tartalma 

tekintetében 
feladatkörrel 

rendelkező további 
miniszter 

2. 2011. 2012. 2013. 

3. 5.1.1. 
Szociális infrastruktúra 

és szolgáltatások 
fejlesztése 

0,2600 0,0050 0,0000 A konstrukció célja bölcsődék fejlesztése. 
emberi 

erőforrások 
minisztere 

 

4. 5.2.1. 
Egészségügyi 
szolgáltatások 

fejlesztése 
1,8890 0,6812 0,0000 

A konstrukció célja: 
1. az alapellátás fejlesztése, helyi 
egészségházak kialakítása, 
2. kistérségi járóbeteg-ellátó központok 
fejlesztése, 
3. egészségügyi rehabilitációs ellátási 
központok kialakítása, rehabilitációs 
szolgáltatások fejlesztése a lakossági 
hozzáférés növelése és a földrajzi-regionális 
és szakmai-tartalmi egyenlőtlenségeinek 
csökkentése érdekében. 

emberi 
erőforrások 
minisztere 

 

5. 5.3.1. 
Kis- és mikrotérségi 
oktatási hálózatok és 

központjaik fejlesztése 
0,0000 3,7140 1,0930 A konstrukció célja a közoktatási intézmények 

fejlesztése. 

emberi 
erőforrások 
minisztere 

Miniszterelnökséget 
vezető miniszter 

6. 5.4.1. 
A regionális 

információs társadalom 
kiteljesítése 

0,0000 0,0000 0,0000 
A konstrukció célja a térségi közigazgatási és 
közszolgáltatási rendszerek informatikai 
fejlesztése. 

emberi 
erőforrások 
minisztere 

Miniszterelnökséget 
vezető miniszter 

7. 5. prioritás összesen 2,1490 4,4002 1,0930    
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 A B C D E F G H 

1. 
Projekt 

azonosító 
száma 

Projekt 
megnevezése 

Támogatást 
igénylő neve 

A támogatási 
szerződésben 

szereplő 
elszámolható 

közkiadás 
(Ft) 

A 
költségnövekmény 

(Ft) 

A 
költségnövekmény 

elfogadásával a 
támogatási 
szerződés 

módosításában 
szerepeltethető 
elszámolható 

közkiadás 
(Ft) 

Projekt rövid bemutatása Támogathatóság feltételei 

2. 

ÉAOP-
5.1.1/B1-

12-k-
2012-
0001 

Debrecen Belváros 
funkcióbővítő 

városrehabilitációja – 
II. ütem 

Debrecen Megyei 
Jogú Város 

Önkormányzata 
2 208 833 314 545 708 367 2 754 541 681 

A tervezett beavatkozások megvalósítása révén javul az 
akcióterület megközelíthetősége, csökkenthető forgalmi 
terheltsége (Nyugati kiskörút 2. üteme), a városi 
funkciók fejlesztése által olyan minőségi közterületek 
létrehozása valósul meg (Simonffy utca díszburkolása, 
Ady park rekonstrukciója), amely a helyi lakosok és a 
városba látogatók számára egyaránt tartalmas 
kikapcsolódási lehetőséget, esztétikus környezetet 
teremt. Fontos cél a közszféra által nyújtott 
szolgáltatások minőségének javítása és elérhetőségének 
megkönnyítése is (Régi Városháza külső 
rekonstrukciója és akadálymentesítése, ügyfélirányító 
és -fogadó tér kialakításával), továbbá a belváros 
településképének fejlesztése, amelyhez valamennyi 
tevékenység számottevően hozzájárul. 

 

3. 

ÉAOP-
2.1.1/E-
12-k2-
2012-
0001 

Komplex 
gyógyhelyfejlesztés a 
debreceni Nagyerdő 

parkerdejében 

Debrecen Megyei 
Jogú Város 

Önkormányzata 
2 381 780 385 121 718 356 2 503 498 741 

A beavatkozás eredményeként a gyógyfürdőt körülvevő 
Parkerdőben megvalósul az erősen leromlott állapotú 
Szabadtéri Színpad rekonstrukciója az épület 
modernizációja és komfortos nézőtér kialakításával, a 
Parkerdő rendezvényterének fejlesztése a térszín 
újraburkolásával és esőbeálló építésével. Megújul a 
játszótér, kondi-park kerül kialakítása. Szociális blokk 
épül a Szabadtéri Színpad, a rendezvénytér és a 
játszótér kiszolgálására. Megvalósul a vízhiánnyal 
küzdő Békás-tó revitalizációja új kút fúrásával, a tó 
medrének kotrásával és újrabélelésével. Kialakításra 
kerül a „Virágerdő” díszpark, általános parkrekonstruk-
ció valósul meg: a 19 hektáros zöldfelület növényvilá-
gának, a gyalogutak burkolatának és a közvilágítás 
megújítása, kamerarendszer kiépítése, sövénykerítés 
kiépítése a park zárhatóvá tétele érdekében, Ködszínház 
– vízi attrakció a Csónakázó-tó helyén. 

 

8. melléklet az 1179/2015. (III. 25.) Korm. határozathoz
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4. 

ÉAOP-
5.1.1/B1-

12-k-
2013-
0001 

A Széchenyi 
lakóváros 

rehabilitációja 
funkcióbővítéssel 

Szolnok Megyei 
Jogú Város 

Önkormányzata 
1 372 277 942 49 862 599 1 422 140 541 

A projekt keretében 
1. a tervek szerint 9 db hurokút felújítására, 
2. a hurokutak mentén 104 db parkolóhely felújítására, 
3. a hurokutak mellett a járdák aszfaltburkolattal 
történő ellátására, 
4. két darab - a gyűjtőút északi és déli oldalán egy-egy - 
"fórum" kialakítására, 
5. a vállalkozói környezet és a lakossági ellátás 
minőségének javítása érdekében napkollektor-mező 
kialakítására, 
6. a Zöld Ház felújítására, látványjavítására, energia-
racionalizálására, 
7. a Széchenyi István Gimnázium külső felújítására és 
energia-racionalizálására, 
8. a közbiztonság javítása érdekében térfigyelő 
kamerarendszer kiépítésére 
kerül sor. 

 

5. 

ÉAOP-
2.1.1/E-
12-k2-
2012-
0005 

”In asperis et 
prosperis” 800 év 
Magyarország és 
Szabolcs megye 
szolgálatában a 
Kállay-Kúria 
versenyképes 

turisztikai 
attrakciófejlesztése 

Kállósemjén 
Nagyközség 

Önkormányzata 
1 088 904 362 62 639 000 1 151 543 362 

A projekt keretében a Kállósemjén 
településközpontjában álló, funkcióvesztett Kállay-
kúria és a kúriát övező park rekonstrukciója, turisztikai 
célú fejlesztése, valamint a kúria mellett álló, szintén 
funkcióvesztett Wolkenstein kastély műemléki 
helyreállítása és turisztikai célú fejlesztése valósul meg. 
A beruházás része a kastély melletti terület 
rehabilitálása, a településközpont turisztikai 
funkcióinak erősítése. 

 

6. 

ÉAOP-
2.1.1/E-
12-k2-
2012-
0007 

Tisza-tó és 
Hortobágy közötti 

kerékpárút kiépítése, 
komplex kerékpáros 
turisztikai fejlesztés 

megvalósítása, a 
Tisza-tó kerékpáros 

körgyűrű Észak-
Alföldi szakaszának 

megvalósítása 

Tisza-tavi 
Turizmus 
Fejlesztő 
Egyesület 

konzorciumi 
partnerek: 

NIF Nemzeti 
Infrastruktúra 

Fejlesztő 
zártkörűen 

működő 
Részvénytársaság, 

Tisza-tó 
Fejlesztési 
Korlátolt 

Felelősségű 
Társaság 

954 898 595 209 533 694 1 164 432 289 

A projekt célja, hogy az egyedi természeti és kulturális 
vonzerejükre alapozva a Tisza-tó és a Hortobágy 
térsége váljon nemzetközi ismertségre számot tartó, 
országos szinten is meghatározó turisztikai 
vendégforgalmat generáló, a kiépítettség következtében 
fenntartható, általánosan ismert és elismert turisztikai 
célterületté. A projekt egy integrált turisztikai vonzerő-
fejlesztést tűzött ki céljául, amely egy komplex és több 
részből álló kerékpáros turisztikai attrakciót kíván 
megvalósítani a Tisza-tó és a Hortobágy között, 
továbbá a Tisza-tó körül. A fejlesztés növeli a 
kerékpáros turizmus színvonalát, mely ezáltal felveszi a 
versenyt a nemzetközi versenytársakkal. A kerékpárút 
nyomvonala a Poroszló és Tiszafüred közötti szakaszon 
a Tisza folyón átívelő híd déli hídfőjétől Tiszafüredig 
vezet, majd ott az EuroVelo 11-hez való csatlakozás 
után a nemzeti parkon át, az Ohati- és Gyökérkúti 
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halastavak között halad tovább. A kerékpárút innen a 
vasúti sínek mellett folytatódik egészen a Hortobágyig. 

7. 

ÉAOP-
5.1.1/I-

13-2013-
0001 

Új városközpont 
létrehozása 
Kemecsén 

Kemecse Város 
Önkormányzata 300 000 000 61 009 613 361 009 613 

Kemecse 2013. január 1-jén járási székhellyé vált, a 
projekt keretében az ehhez szükséges települési 
funkciók és a közösségi térként működő városközpont 
kerülnek kialakításra. A fejlesztés során 
1. létrejön egy új városmag, amelyen belül egy új 
multifunkcionális igazgatási épület felépítésére kerül 
sor 634 m2 hasznos alapterülettel, és a hozzá 
kapcsolódó szükséges infrastruktúrával (parkolók, 
közműfejlesztés, csatlakozó útfejlesztés), valamint 
városi rendezvények befogadására alkalmas 
multifunkcionális rendezvényterem kialakításával, 
2. megújul a főtér közösségi terekkel, 
3. az új főtér közbiztonságának megőrzése érdekében 
térfigyelő-kamerarendszer kerül kiépítésre. 

 

8. 

ÉMOP-
2.1.1/A-
09-2f-
2011-
0002 

Diósgyőr-Lillafüred 
komplex kulturális és 

ökoturisztikai 
fejlesztése 

Miskolc Megyei 
Jogú Város 

Önkormányzata 
2 714 459 160 393 372 724 3 107 831 884 

A projekt a diósgyőri vár és Lillafüred komplex 
fejlesztését célozza meg a vár, mint kulturális örökségi 
helyszín és Lillafüred, mint ökoturisztikai célpont 
kompetenciáira alapozva. A program magját a 
diósgyőri vár részleges rekonstrukciója és az ahhoz 
kapcsolt, új funkciókat létrehozó projektelemek 
alkotják, mint a lillafüredi függőkert, egy tematikus 
park létesítése, a belső vár rekonstrukciója, interaktív, 
kulturális kiállító tér létrehozása, a Lovagi tornák tere 
és a Vásártér projektelemben közösségi- és fogadótér, 
lovagitorna-pálya kiépítése. 

A támogatást igénylő köteles 
alátámasztani 
1. 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 61. § (1) és (2) 
bekezdése alapján azt, hogy csak 
olyan tevékenységek utólagos 
finanszírozására kerül sor, 
amelyek esetén a beavatkozás a 
projekt eredeti műszaki 
tartalmának megvalósítása 
érdekében indokolt, továbbá, 
hogy a költségnövekmény-igény 
a támogatást igénylő érdekkörén 
kívül, előre nem látható ok miatt 
merült fel, 
2. azt, hogy a felmerült 
többletköltségek az irányadó 
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kiemelt tervezési felhívás és 
útmutató elszámolható 
költségekre vonatkozó pontja 
alapján elszámolhatóak. 

9. 

ÉMOP-
2.1.1/A-
12-k2-
2012-
0002 

Az Országos Kéktúra 
(OKT) Észak-
Magyarországi 
Régiót érintő 
gyalogos és 
kerékpáros 

úthálózata, valamint 
a kapcsolódó 
szolgáltatások 
fejlesztése, a 

regionális 
túraútvonalak téradat 

alapú felmérése és 
nyilvántartási 
rendszerének 

kialakítása 

Magyar 
Természetjáró 

Szövetség 
871 857 941 102 537 150 974 395 091 

A kiemelt projekt az Országos Kékkör nyomvonalának 
és attrakcióinak multifunkciós fejlesztése országos 
projekt részeként tartalmazza az Országos Kéktúra 
(OKT) kerékpáros nyomvonalának feltárását, 
kijelölését, kitáblázását, az útvonallal érintett illegális 
szemétlerakók felszámolását, az elhasználódott, 
megrongált pihenőhelyek, hidak helyreállítását, 
pótlását. A fejlesztéssel megtörténik az ellenőrző 
pontok (pecsételő helyek) felújítása, egyes kilátók 
helyreállítása. A projekt többek között a fenntartási és 
karbantartási eszközök beszerzését, az arculattervezést, 
a honlap fejlesztését, turistaatlasz és útikönyv készítését 
is tartalmazza. A fejlesztés részeként a galyatetői kilátó 
átépítése és OKT Turista Centrum – 
Zarándokszálláshely létrehozása is megtörténik az 
ehhez kapcsolódó eszközök beszerzésével együtt. 

A támogatást igénylő köteles 
alátámasztani 
1. 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 61. § (1) és (2) 
bekezdése alapján azt, hogy csak 
olyan tevékenységek utólagos 
finanszírozására kerül sor, 
amelyek esetén a beavatkozás a 
projekt eredeti műszaki 
tartalmának megvalósítása 
érdekében indokolt, továbbá, 
hogy a költségnövekmény-igény 
a támogatást igénylő érdekkörén 
kívül, előre nem látható ok miatt 
merült fel, 
2. azt, hogy a felmerült 
többletköltségek az irányadó 
kiemelt tervezési felhívás és 
útmutató elszámolható 
költségekre vonatkozó pontja 
alapján elszámolhatóak. 

10. 

DDOP-
5.1.3/A-

2008-
0001 

Lulla Balatonendréd 
összekötő út építése 

NIF Nemzeti 
Infrastruktúra 

Fejlesztő 
zártkörűen 

működő 
Részvénytársaság 

2 789 296 367 95 788 009 2 885 084 376 

A Lulla–Balatonendréd összekötő út hálózati 
jelentőségű, 9650 m hosszon megépülő út, 23 helyen 
egy- vagy kétoldali útcsatlakozással. A projekt része a 
csapadékvíz-elvezetés, továbbá a szükséges 
forgalomtechnikai és biztonsági elemek kiépítése, négy 
helyen vízfolyás keresztezéssel ellátva.  
Közműkiváltás, továbbá védelembehelyezés történik az 
elektromos-, gáz-, távközlési- és vízvezeték 
tekintetében, továbbá három pár autóbuszmegálló épül 
ki a szakaszon. 

 



M
A

G
Y

A
R

 K
Ö

Z
L

Ö
N

Y
 • 2015. évi 39. szám

 
3139

	  
	  

	  

11. 

ÉMOP-
4.1.2/A-
11-2012-

0001 

A rehabilitációs 
ellátórendszer 

fejlesztése az Észak-
magyarországi 

régióban 

Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei 

Kórház és 
Egyetemi Oktató 

Kórház 

4 673 914 115 67 832 219 4 741 746 334 

A projekt az észak-magyarországi régió rehabilitációs 
központjaiban (Miskolc, Sátoraljaújhely, Edelény, 
Kazincbarcika, Ózd, Eger, Hatvan, Pásztó, Salgótarján 
és Balassagyarmat) valósul meg. A projekt célja a 
rehabilitációs ellátásokhoz való hozzáférés javítása, a 
földrajzi és szakmai egyenlőtlenségek csökkentése, a 
rehabilitációs szolgáltatások infrastruktúrájának és 
műszerezettségének fejlesztése révén a szolgáltatások 
színvonalának javítása, az ambuláns rehabilitációs 
szolgáltatások szélesítése, a rehabilitációs szolgáltatók 
szakmai együttműködéseinek javítása, a betegút-
szervezés kereteinek kialakítása, továbbá beteg-
edukációs anyagok fejlesztése. A projekt keretében a 
következő szakterületek fejlesztésére kerül sor: fekvő 
és ambuláns pszichiátriai, addiktológiai rehabilitáció, 
ambuláns kardiológiai rehabilitáció, fekvő és ambuláns 
neuromuszkuloszkeletális rehabilitáció. 
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A Kormány 1180/2015. (III. 25.) Korm. határozata
a Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 2. prioritásának 
módosításáról, valamint egyes Környezet és Energia Operatív Program keretében megvalósuló projektek 
támogatásának növeléséről, és szakaszolásának jóváhagyásáról

 1. A Kormány
a) jóváhagyja

aa) a KEOP-2.2.1/2F/09-2010-0003 azonosító számú, „Mosoni-Duna és Lajta folyó térségi vízgazdálkodási 
rehabilitációja” című projekt, és

ab) a  KEOP-2.1.1/2F/09-2009-0006 azonosító számú, „Tisza hullámtér: Nagyvízi meder vízszállító 
képességének helyreállítása a Szolnoki vasúti híd és Kisköre közötti szakaszon” című projekt

 támogatásának növelését az 1. melléklet szerint,
b) hozzájárul az a) pont szerinti projektek támogatási szerződésének 1. melléklet szerinti módosításához,

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal

c) egyetért
ca) a KEOP-2.1.2/2F/09-11-2012-0006 azonosító számú, „Hatékony árvízvédelem Vácon” című projekt, és
cb) a  KEOP-2.1.1/2F/09-2009-0006 azonosító számú, „Tisza hullámtér: Nagyvízi meder vízszállító 

képességének helyreállítása a Szolnoki vasúti híd és Kisköre közötti szakaszon” című projekt
 – 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 2. § (1) bekezdés 25b. pontja szerinti – szakaszolásával,

d) hozzájárul a  c)  pontban meghatározott projektek első szakasza tekintetében a  támogatási szerződések 
módosításához a 2. melléklet szerint,
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal

e) egyetért a c) pontban meghatározott projektek forrásszerkezetének 2. melléklet szerinti módosításával,
f ) hozzájárul a c) pontban meghatározott projektek első szakaszának megvalósításához szükséges vállalkozási 

szerződések 2. mellékletben meghatározott kedvezményezett általi megkötéséhez, illetve – szükség esetén – 
a már megkötött szerződések módosításához,

g) hozzájárul a  c)  pontban meghatározott projektek második szakaszára vonatkozó támogatási szerződések 
megkötéséhez,
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal

h) felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a  Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programmal 
összefüggő tervezési dokumentumok előkészítése során vegye figyelembe a  c)  pontban meghatározott 
projektek 2. mellékletben meghatározott költségeit.
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: folyamatos

 2. A Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének megállapításáról szóló 
1125/2015. (III. 6.) Korm. határozat (a továbbiakban: határozat) 1. mellékletének 2.3.1. pontjában foglalt táblázat
a) C:3–C:4 mezőjében az „56,87” szövegrész helyébe a „65,45” szöveg,
b) E:7 mezőjében a „0,00” szövegrész helyébe a „0,76” szöveg,
c) C:13 mezőjében az „1,86” szövegrész helyébe a „6,86” szöveg
lép.

 3. A határozat 1. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
 4. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1180/2015. (III. 25.) Korm. határozathoz

A B C D E F G

1.
Projekt azonosító 

száma
Projekt megnevezése

Támogatást igénylő 

neve

Projekt támogatása

(Ft)

Többlettámogatás

(Ft)

Projekt megnövelt 

támogatása

(Ft)

Projekt rövid bemutatása

2.
KEOP-2.2.1/2F/09-

2010-0003

Mosoni-Duna és 
Lajta folyó térségi 
vízgazdálkodási 
rehabilitációja

Észak-dunántúli 
Vízügyi 

Igazgatóság
6 289 331 360 483 900 747 6 773 232 107

A projekt célja a Duna vizének a bősi vízlépcső 
ellátása érdekében történt átkormányzása miatt 
a Szigetközben és a Mosoni-Duna térségében 
kialakult vízhiány pótlása, a természetvédelmi 
területeken kialakult kedvezőtlen hatások 
csökkentése.

3.
KEOP-2.1.1/2F/09-

2009-0006

Tisza hullámtér: 
Nagyvízi meder 

vízszállító 
képességének 
helyreállítása 

a Szolnoki vasúti híd 
és Kisköre közötti 

szakaszon

Országos Vízügyi 
Főigazgatóság

11 504 925 896 2 835 348 899 14 340 274 795

A projekt elsődleges célja az árvízi biztonság 
növelése és az árvízi kockázatok csökkentése 
a Tisza nagyvízi medrében a szűkületek 
feloldása, a nagyvízi lefolyási viszonyokat 
jelentősen befolyásoló kiemelkedések 
magasságának csökkentése és az árvízi levezető 
sáv területhasználatából adódó érdességi 
viszonyainak javítása által.
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2. melléklet az 1180/2015. (III. 25.) Korm. határozathoz

A B C D E F G

1.

Projekt azonosító száma Projekt megnevezése
Támogatást igénylő 

neve

Szakaszolás előtti 

forrásszerkezet
Forrásszerkezet a szakaszolást követően

Projekt rövid bemutatása

2.

Környezet és Energia 

Operatív Program 

(bruttó, Ft)

Környezet és Energia 

Operatív Program 

(bruttó, Ft)

Finanszírozás forrása 

(Környezeti és 

Energiahatékonysági 

Operatív Program) 

(bruttó, Ft)

3.
KEOP-2.1.2/2F/09-

11-2012-0006

Hatékony 
árvízvédelem

Vácon

Vác Város 
Önkormányzat

2 220 000 000 589 632 000 1 630 368 000

A projekt alapvető célja Vác belterületén 
az árvízi biztonság előírt szintre történő 
növelése és az árvízi kockázatok csökkentése 
a jogszabályi előírásoknak megfelelő 
árvízvédelmi vonal kiépítésével. A projekt 
eredményeként közel kétezer fővel nő 
a nagyobb árvízi biztonságba kerülő 
állandó lakosság száma, valamint több mint 
2 km hosszú új, az előírásoknak megfelelő 
árvízvédelmi vonal épül.

4.
KEOP-2.1.1/2F/09-

2009-0006

Tisza hullámtér: 
Nagyvízi meder 

vízszállító 
képességének 
helyreállítása 

a Szolnoki vasúti 
híd és Kisköre 

közötti szakaszon

Országos Vízügyi 
Főigazgatóság

14 340 274 795 2 925 775 047 11 414 499 748

A projekt elsődleges célja az árvízi biztonság 
növelése és az árvízi kockázatok csökkentése 
a Tisza nagyvízi medrében a szűkületek 
feloldása, a nagyvízi lefolyási viszonyokat 
jelentősen befolyásoló kiemelkedések 
magasságának csökkentése, és az árvízi 
levezető sáv területhasználatából adódó 
érdességi viszonyainak javítása által.
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3. melléklet az 1180/2015. (III. 25.) Korm. határozathoz

A határozat 1. melléklet 2.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2.2. A prioritás ütemezése
2.2.1. A kiírások kerete

A B C D

1.
Indikatív forrásallokáció 

(Mrd Ft, folyó áron, 307,9 forint/euró árfolyamon)

2. 2011. 2012. 2013. Összesen

3. 136,75 1,26 19,35 157,36

4. Többletkötelezettség-vállalás: 14,57 Mrd Ft

5. Az Európai Szociális Alapból történő finanszírozás tervezett aránya a prioritás keretéből: 0%

2.2.2. A kötelezettségvállalás
A B C D

1.
Indikatív forrásallokáció 

(Mrd Ft, folyó áron, 307,9 forint/euró árfolyamon)

2. 2007–2015. 2015. hátralévő Összesen

3. 411,11 25,73 436,84
”

A Kormány 1181/2015. (III. 25.) Korm. határozata
a Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének megállapításáról szóló 
1125/2015. (III. 6.) Korm. határozat módosításáról

 1.  A Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének megállapításáról szóló 1125/2015. 
(III. 6.) Korm. határozat (a továbbiakban: határozat) 1. pontja a következő d) és e) alponttal egészül ki:
(A Kormány)
„d) felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy tegye meg, illetve kezdeményezze a Környezet és Energia Operatív 
Program 2007–2013. évi akciótervi kerete 353 millió forinttal történő csökkentéséhez szükséges intézkedéseket,

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: a Környezet és Energia Operatív Program soron következő módosítási javaslatának 

benyújtásával egyidejűleg
e) felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon a  Környezet és Energia Operatív Program 
prioritásai közötti forrás-átcsoportosításához szükséges módosításának előkészítéséről, ha az  5. prioritás esetében 
a forrásfelhasználás várható mértéke a 110%-os korlátot meghaladja.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2015. június 30.”

 2.  A határozat 1. melléklet
a) 5.2.1 pontjában foglalt táblázat

aa) B:3 mezőjében a „61,78” szövegrész helyébe a „62,14” szöveg,
ab) D:3 mezőjében a „110,61” szövegrész helyébe a „110,97” szöveg,
ac) A:4–D:4 mezőjében a „16,88” szövegrész helyébe a „17,24” szöveg,

b) 5.2.2 pontjában foglalt táblázat
ba) B:3 mezőjében a „14,82” szövegrész helyébe a „15,17” szöveg,
bb) D:3 mezőjében a „172,24” szövegrész helyébe a „172,59” szöveg,
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c) 5.3.1 pontjában foglalt táblázat
ca) D:4 mezőjében a „61,78” szövegrész helyébe a „62,14” szöveg,
cb) E:4 mezőjében a „0,0” szövegrész helyébe a „0,50” szöveg,
cc) E:6 mezőjében az „1,00” szövegrész helyébe a „0,50” szöveg,

d) 5.3.3 pontjában a „16,88” szövegrész helyébe a „17,24” szöveg
lép.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1182/2015. (III. 25.) Korm. határozata
a KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0047 azonosító számú („Tárkány-Csép-Ete agglomeráció szennyvízelvezetési és 
tisztítási problémájának megoldása” című) és a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0005 azonosító számú („Nyíregyháza 
települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerének eszközpark-fejlesztése, informatikai korszerűsítése” 
című) projektek támogatásának növeléséről

A Kormány
 1. jóváhagyja az 1. melléklet szerint az ott felsorolt projektek (a továbbiakban: projektek) támogatásának növelését,
 2. hozzájárul a projektek támogatási szerződésének 1. melléklet szerinti módosításához.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1182/2015. (III. 25.) Korm. határozathoz

A B C D E F G H

1.
Projekt azonosító 

száma
Projekt megnevezése

Támogatást igénylő 

neve

Projekt támogatása

(Ft)

Többlettámogatás

(Ft)

Projekt megnövelt 

támogatása

(Ft)

Projekt rövid bemutatása Támogathatóság feltételei 

2.
KEOP-1.2.0/2F/09-

2010-0047

Tárkány-Csép-Ete 
agglomeráció 

szennyvízelvezetési 
és tisztítási 

problémájának 
megoldása

Tárkány Község 
Önkormányzata

1 134 268 648 78 516 142 1 212 784 790

A projekt keretében 
Csép, Ete és Tárkány 
településeken elválasztott 
rendszerű, gravitációs 
szennyvízgyűjtő-hálózat épül 
ki. A települések szennyvizét 
egy-egy átemelő juttatja 
a csépi szennyvíztisztító 
telepre, amelynek 
biológiai kapacitása 
2781 lakosegyenérték 
(a továbbiakban: LE), 
hidraulikai kapacitása 
242 m3/d. A nem csatornázott 
településrészeken zárt 
gyűjtőmedence épül, innen 
szervezett, menetrendszerű 
tartálykocsis szállítással 
jut a szippantott 
szennyvíz (239 LE) 
a csépi szennyvíztisztító 
előkezelőjére. A tervezett 
bekötések száma 1031 db.

Kifizetési feltételek:  
1. A támogatást igénylőnek 
a közbeszerzési eljárást 
eredményesen le kell zárnia. 
2. A támogatást igénylőnek 
el kell fogadnia, hogy ha 
a közbeszerzési eljárás során 
alacsonyabb árajánlat kerül 
nyertesként kihirdetésre, 
akkor a támogató jogosult 
a támogatási szerződés 
módosítása során ezen 
alacsonyabb összegnek 
megfelelően csökkentett 
támogatás támogatási 
szerződésben történő 
rögzítésére.  
3. A kivitelezés tárgyában 
kiírt közbeszerzési eljárás 
vonatkozásában rendelkezésre 
kell állnia a központi 
koordinációs szerv által 
kiállított szabályossági 
tanúsítványnak.  
4. A többletforrással arányos 
önerő rendelkezésre állását 
igazolni kell.
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3.
KEOP-1.1.1/C/13-

2013-0005

Nyíregyháza 
települési 

szilárdhulladék-
gazdálkodási 
rendszerének 
eszközpark-
fejlesztése, 

informatikai 
korszerűsítése

Nyíregyháza 
Megyei 

Jogú Város 
Önkormányzata

1 140 625 100 24 367 975 1 164 993 075

A projekt célja a házhoz 
menő szelektív gyűjtés 
korszerűsítése, valamint 
a vegyes hulladék gyűjtési 
rendszerének fejlesztése 
csökkentve a lerakóra 
kerülő, még hasznosításra 
alkalmas és a lerakással 
ártalmatlanított összes 
hulladék mennyiségét. 
A projekt keretében 
beszerzésre kerül egy 
speciális rézsűjáró 
a rekultivált és bezárt 
nyíregyházi hulladéklerakó 
kezelése érdekében. 
A projekt céljainak elérését és 
az új rendszer üzemeltetését 
új járművek és célgépek 
beszerzésével segítik elő.

Kifizetési feltételek:  
1. A támogatást igénylőnek 
a közbeszerzési eljárást 
eredményesen le kell zárnia.  
2. A támogatást igénylőnek 
el kell fogadnia, hogy ha 
a közbeszerzési eljárás során 
alacsonyabb árajánlat kerül 
nyertesként kihirdetésre, 
akkor a támogató 
jogosult a támogatási 
szerződés módosítása 
során ezen alacsonyabb 
összegnek megfelelően 
csökkentett támogatás 
támogatási szerződésben 
történő rögzítésére. 
3. Az eszközbeszerzés 
tárgyában kiírt közbeszerzési 
eljárás vonatkozásában 
rendelkezésre kell állnia 
a központi koordinációs szerv 
által kiállított szabályossági 
tanúsítványnak.  
4. A többletforrással arányos 
önerő rendelkezésre állását 
igazolni kell.
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A Kormány 1183/2015. (III. 25.) Korm. határozata
a KÖZOP-5.2.0-07-2008-0001 azonosító számú [„Debrecen városi villamoshálózat fejlesztése (2-es vonal)” 
című] nagyprojekt pénzügyi, finanszírozási tranzakciókon realizált árfolyamveszteségének ismételt 
kompenzálásáról

A Kormány
 1. jóváhagyja a  KÖZOP-5.2.0-07-2008-0001 azonosító számú, „Debrecen városi villamoshálózat fejlesztése (2-es 

vonal)” című nagyprojekt (a továbbiakban: nagyprojekt) támogatásának 147 955 430 forinttal történő növelését 
a  Magyarország 2015. évi központi költségvetésről szóló 2014. évi C. törvény 1.  melléklet XIX. Uniós fejlesztések 
fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 4. Nemzeti Stratégiai Referenciakeret alcím, 2. Közlekedés Operatív 
Program jogcímcsoport hazai társfinanszírozása terhére,

 2. hozzájárul a nagyprojekt támogatási szerződésének 1. pont szerinti módosításához.
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1184/2015. (III. 25.) Korm. határozata
a KÖZOP-5.5.0-09-11-2012-0009 azonosító számú („Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés I. ütem” 
című) nagyprojekt költségeinek átütemezéséről

A Kormány
 1. egyetért a KÖZOP-5.5.0-09-11-2012-0009 azonosító számú, „Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés I. ütem” 

című nagyprojekt (a továbbiakban: nagyprojekt) forrásszerkezetének 1. melléklet szerinti módosításával,
 2. hozzájárul a nagyprojekt támogatási szerződésének módosításához.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1184/2015. (III. 25.) Korm. határozathoz

A B C D E F G H I J

1.
Projekt 

azonosító 

száma

Projekt 

megnevezése

Támogatást igénylő 

neve

Módosítás előtti forrásszerkezet Módosított forrásszerkezet

Projekt rövid bemutatása
2.

Közlekedés 

Operatív Program 

(nettó, Ft)

Integrált 

Közlekedésfejlesztési 

Operatív Program 

(nettó, Ft)

Támogatási 

intenzitás

Közlekedés 

Operatív Program 

(nettó, Ft)

Integrált 

Közlekedésfejlesztési 

Operatív Program 

(nettó, Ft)

Támogatási 

intenzitás

3.
KÖZOP- 

5.5.0-09-11- 
2012-0009

Budapesti 
villamos és 

trolibusz 
jármű- 

fejlesztés 
I. ütem

BKK Budapesti 
Közlekedési 

Központ 
Zártkörűen 

Működő 
Részvénytársaság

31 928 115 000 14 310 000 000 99,33% 22 594 646 413 23 703 983 587 99,46%

A projekt célja 47 db 
alacsonypadlós 
villamos  
(12 db hosszú, 35 db 
rövid) és 24 db 
alacsonypadlós 
trolibusz (10 db 
csuklós, 14 db 
szóló) beszerzése, 
kapcsolódó 
kocsiszíni munkák 
kivitelezése, valamint 
akadálymentesítési 
feladatok elvégzése 
az érintett 
vonalszakaszokon.
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A Kormány 1185/2015. (III. 25.) Korm. határozata
a KÖZOP-2015-4.7 azonosító számú („Közlekedés Operatív Program Kikötői alapinfrastruktúra fejlesztése, 
korszerűsítése” című) pályázati felhívás meghirdetéséhez történő hozzájárulásról

A Kormány
 1. hozzájárul a KÖZOP-2015-4.7 azonosító számú, „Közlekedés Operatív Program Kikötői alapinfrastruktúra fejlesztése, 

korszerűsítése” című pályázati felhívás (a továbbiakban: pályázati felhívás) meghirdetéséhez a  2007–2013 közötti 
programozási időszak operatív programjai eredményes zárásával összefüggő 2015. évi feladatokra vonatkozó 
cselekvési tervről és a  Nemzeti Stratégiai Referencia Keret 2014. évi munkatervéről szóló 1051/2014. (II. 7.) 
Korm. határozat módosításáról szóló 1014/2015. (I. 22.) Korm. határozat I.7. pontja alapján,

 2. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon a pályázati felhívás meghirdetéséről.
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: az egységes működési kézikönyvről szóló 547/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet szerinti 

egyeztetések lefolytatását követően azonnal

  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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