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Kormányrendeletek

A Kormány 135/2015. (VI. 2.) Korm. rendelete
a 2014–2020 közötti programozási időszakban a Belső Biztonsági Alapból és a Menekültügyi, Migrációs
és Integrációs Alapból származó támogatások felhasználásáról
A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet alkalmazási köre
1. §		
E rendelet hatálya a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 1. melléklet
XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 20. Belügyi Alapok alcím alá tartozó fejezeti
kezelésű előirányzatok felhasználására terjed ki.

2. Értelmező rendelkezések
2. §		
E rendelet alkalmazásában
1.
audit hatóság: a Menekültügyi, a Migrációs és az Integrációs alapra, valamint a rendőrségi együttműködés,
a bűnmegelőzés és a bűnözés elleni küzdelem, valamint a válságkezelés pénzügyi támogatására szolgáló
eszközre vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló, az Európai Parlament és a Tanács
2014. április 16-i 514/2014/EU rendelet (a továbbiakban: horizontális rendelet) 25. cikk (1) bekezdés b) pontja
szerinti szerv;
2.
Belső Biztonsági Alap: a Belső Biztonsági Alap részét képező, a rendőri együttműködés, a bűnmegelőzés és
a bűnözés elleni küzdelem, valamint a válságkezelés pénzügyi támogatására szolgáló eszköz létrehozásáról
és a 2007/125/IB tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács
2014. április 16-i 513/2014/EU rendeletével, valamint a Belső Biztonsági Alap részét képező, a külső határok
és a vízumügy pénzügyi támogatására szolgáló eszköz létrehozásáról és az 574/2007/EK határozat hatályon
kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2014. április 16-i 515/2014/EU rendeletével
létrehozott alap;
3.
Belügyi Alapok: a Belső Biztonsági Alap, a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap, valamint a Belügyi
Alapok technikai költségkeretének összefoglaló elnevezése;
4.
Felelős Hatóság: a horizontális rendelet 25. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerinti szerv;
5.
Felelős Személy: a Felelős Hatóság irányítására a miniszter által kijelölt személy;
6.
indikátor: jogszabály által meghatározott, eredményt vagy teljesülést mérő számszerűsített mutató;
7.
intézkedés: a Belügyi Alapokat létrehozó rendeletekben meghatározott konkrét és nemzeti célkitűzések
eléréséhez szükséges tevékenységek;
8.
kijelölés: a Felelős Hatóság kijelölésének tevékenysége a horizontális rendelet 26. cikkében foglaltakkal
összhangban;
9.
Kijelölő Személy: a kijelölés feladatát ellátó, a Kormány által felhatalmazott személy;
10.
kiválasztási eljárás: a Nemzeti Programban megjelölt célkitűzések elérése érdekében, a munkaprogramban
rögzítetteknek megfelelő forráselosztás;
11.
Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap: a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap létrehozásáról,
a 2008/381/EK tanácsi határozat módosításáról, valamint az 573/2007/EK és az 575/2007/EK európai
parlamenti és tanácsi határozatok és a 2007/435/EK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló,
az Európai Parlament és a Tanács 2014. április 16-i 516/2014/EU rendeletével létrehozott alap;
12.
monitoring és információs rendszer: a támogatásból megvalósuló fejlesztések központi monitoringjáról és
nyilvántartásáról szóló 60/2014. (III. 6.) Korm. rendelet szerinti Fejlesztéspolitikai Adatbázis és Informatikai
Rendszer;
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13.

14.

15.

16.

munkaprogram: a Nemzeti Programok lebonyolítása érdekében a rendelkezésre álló források
felhasználásának ütemezését, valamint a közvetlen kijelölésű projektek megjelölését tartalmazó
dokumentum;
Nemzeti Program: a 2014–2020 közötti pénzügyi ciklusra a Belső Biztonsági Alap, vagy a Menekültügyi,
Migrációs és Integrációs Alap forrásainak terhére meghatározott stratégiai célkitűzéseket, elérendő
eredményeket rögzítő dokumentum;
szabálytalanság: az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló, 1995. december 18-i
2988/95/EK, EURATOM rendelet 1. cikk (2) bekezdésében foglaltak, továbbá a jogszabályok előírásainak,
a támogatási szerződésben a felek által vállalt kötelezettségeknek a megsértése, amelyek eredményeképpen
az Európai Unió vagy Magyarország pénzügyi érdekei sérülnek vagy sérülhetnek;
szabálytalansági gyanú: bármilyen adat vagy információ, amely szabálytalanság elkövetésére utal.

3. Intézményrendszer
3. §		
A központi költségvetés XIV. fejezetét irányító szerv vezetője (a továbbiakban: miniszter)
a)
gondoskodik a Belügyi Alapok forrásainak felhasználásához szükséges szervezetrendszer kialakításáról és
működtetéséről,
b)
ellátja a Kijelölő Személy feladatait, ennek keretében gondoskodik a Felelős Hatóság és a Felelős Személy
kijelöléséről, valamint az audit hatóság által lefolytatott vizsgálatokról készült jelentéseken keresztül
folyamatosan figyelemmel kíséri a Felelős Hatóság tevékenységét,
c)
jóváhagyja a munkaprogramokat és azok módosításait,
d)
jogorvoslati feladatai körében elbírálja a szabálytalansági eljárásban hozott döntések ellen benyújtott
jogorvoslati kérelmeket,
e)
kijelöli a Monitoring Bizottság elnökét és tagjait.
4. §

(1) A Felelős Hatóság a miniszter által vezetett minisztérium – miniszter által kijelölt – szervezeti egységeiből áll.
(2) A Felelős Hatóság feladatait európai uniós jogi aktusok határozzák meg.
(3) A Felelős Személy a pénzügyi évet követően, az éves egyenleg kifizetése iránti kérelem Európai Bizottság részére
történő benyújtásával egyidejűleg a Kijelölő Személy részére nyilatkozik az általa működtetett irányítási és
kontrollrendszerek megfelelő és megbízható működéséről.
(4) Ha év közben változás történik a Felelős Személy személyében, továbbá szervezeti átalakulás vagy megszűnés
esetén, a távozó Felelős Személy köteles a nyilatkozatot az addig eltelt időszak vonatkozásában kitölteni,
a nyilatkozatot a tisztséget betöltő személynek átadni, aki köteles azt az éves beszámolóhoz mellékelni saját
nyilatkozatával együtt.

5. §

(1) Az audit hatóság feladatait jogszabályban meghatározott szervezet látja el.
(2) Az audit hatóság az Európai Bizottság és az államháztartásért felelős miniszter iránymutatásai, valamint
a nemzetközileg elfogadott auditálási standardok alapján
a)
a horizontális rendelet 26. cikk (3) bekezdésének megfelelően értékeli a Felelős Hatóság kijelölési
kritériumoknak való megfelelését, az értékelésről jelentést és véleményt készít;
b)
a Nemzeti Programokra vonatkozóan ellenőrzési stratégiát, valamint éves ellenőrzési tervet készít;
c)
elvégzi a rendszerellenőrzéseket;
d)
az Európai Bizottság részére elküldendő éves elszámolás alátámasztása érdekében pénzügyi ellenőrzést
végez;
e)
az a), c) és d) pont szerinti ellenőrzések megállapításairól készített jelentéseket megküldi a Kijelölő
Személynek;
f)
a c) és d) pont szerinti ellenőrzések eredményei alapján éves véleményt bocsát ki;
g)
közreműködik az éves összefoglaló c) és d) pont szerinti ellenőrzésekre vonatkozó részei összeállításában;
h)
nyomon követi az ellenőrzési jelentések megállapításait, javaslatai hasznosulását, az intézkedési tervek
végrehajtását;
i)
feladatkörét illetően véleményezi az Európai Bizottság ellenőrzéseiben felvetett kérdésekre adandó tagállami
választervezeteket, részt vesz a szükséges tárgyalások lefolytatásában;
j)
gondoskodik az Európai Bizottság által az audit hatósági tevékenység hatékonyságát vizsgáló ellenőrzések
által felvetett kérdésekre adandó tagállami válaszok kialakításáról, a szükséges tárgyalások lefolytatásáról.
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(3) A (2) bekezdésben meghatározott ellenőrzések végrehajtása érdekében az audit hatóság részére korlátlan
betekintést és hozzáférést kell biztosítani a monitoring és információs rendszerhez, lehetővé téve azt, hogy
az arra felhatalmazott, megbízólevéllel ellátott ellenőrök a támogatásra vonatkozó valamennyi információt
megszerezhessék, és azok valódiságáról meggyőződhessenek.
(4) A Felelős Személy az audit hatóság megállapításai alapján – ha abban rá vonatkozó, intézkedést igénylő
megállapítás, ajánlás vagy javaslat szerepel – intézkedési tervet készít, és azt az audit hatóságnak megküldi.
(5) A Felelős Személy gondoskodik az intézkedési tervek megvalósításáról, illetve azok folyamatos nyomon követéséről,
amelyről félévente, minden év május 15-ei és november 15-ei zárónappal beszámolót készít és a zárónapot követő
15 napon belül tájékoztatja az audit hatóságot a megvalósítást alátámasztó dokumentumok mellékelésével.

4. Munkaprogram
6. §

(1) A Felelős Hatóság a Nemzeti Programok lebonyolítása érdekében két- vagy hároméves tervezési időszakokra
vonatkozó munkaprogramokat készít a tervezési időszakot megelőző év december 31-éig.
(2) A Felelős Hatóság felelős a Nemzeti Program és a munkaprogramok összhangjának biztosításáért.
A munkaprogramokban kizárólag olyan tevékenységek szerepelhetnek, amelyek a Nemzeti Programban
jóváhagyásra kerültek.
(3) A munkaprogram a nyílt és korlátozott eljárással meghirdetésre kerülő pályázati kiírásokra vonatkozóan tartalmazza
legalább
a)
a meghatározott konkrét és nemzeti célkitűzéseket és intézkedéseket,
b)
a nemzeti célkitűzésre bontott keretösszeget,
c)
a pályázati kiírás meghirdetésének tervezett időpontját,
d)
a kedvezményezetti kört,
e)
az elérendő indikátorokat,
f)
a kiválasztásra kerülő projektek megvalósítására meghatározott határidőket,
g)
az abszorpcióhoz kapcsolódó határidőket.
(4) A munkaprogram a közvetlen kijelölésű projektek támogatására vonatkozóan tartalmazza:
a)
a Felelős Hatóság által meghatározott konkrét és nemzeti célkitűzéseket és intézkedéseket,
b)
a meghatározott projektet,
c)
a projektszinten rendelkezésre álló indikatív támogatási keretet,
d)
a támogatási jogosultságnak a Felelős Hatóság által meghatározott feltételeit,
e)
az adott közvetlen kijelölésű projektre vonatkozó támogatható tevékenységek felsorolását,
f)
az abszorpcióhoz kapcsolódó határidőket.
(5) A Felelős Hatóság a partnerség elvével összhangban gondoskodik a munkaprogramok egyeztetéséről.
(6) Ha a munkaprogram költségkereteit érintő változás mértéke meghaladja a 10%-ot, vagy új intézkedés beemelése
válik indokolttá, a Felelős Hatóság kezdeményezi a munkaprogram módosítását.
(7) Közvetlen kijelölésű kiválasztási eljárásrend keretében, ha a támogatást igénylő a jogosultsági feltételeket nem
teljesítette és emiatt a támogatási kérelmet elutasították, a Felelős Hatóság kezdeményezi a munkaprogram
módosításával a közvetlen kijelölés visszavonását.

5. Monitoring Bizottság
7. §

(1) A Monitoring Bizottság elnökét és tagjait a miniszter nevezi ki.
(2) A Monitoring Bizottság ellátja a Nemzeti Programok teljesülésének nyomon követését, véleményezi
a munkaprogramokat, és javaslatot tesz az Európai Bizottság részére megküldendő jelentések tartalmára.
(3) A Monitoring Bizottság tagja a Felelős Személy által erre felkért minisztérium és nemzetközi szervezet által delegált
személy. A Monitoring Bizottságban megfigyelőként részt vehet az audit hatóság által delegált személy és a Felelős
Hatóság által meghívott más szervezet képviselője. Az Európai Bizottság képviselői megfigyelőként részt vehetnek
a Monitoring Bizottság ülésein.
(4) A Monitoring Bizottság az általa elfogadott ügyrend alapján működik.
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6. A támogatás elszámolásának szabályai
8. §		
A Belső Biztonsági Alapból és a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alapból származó költségvetési támogatások
terhére az 1. mellékletben meghatározott költségek számolhatók el.

7. Szabálytalanságok kezelése
9. §		
A Felelős Hatóság szabálytalansági eljárást kezdeményez, ha a támogatás felhasználásának ellenőrzésében részt
vevő személy, szerv szabálytalansági gyanút észlel.
10. §		
A szabálytalansági vizsgálat vezetését, a szabálytalanságok nyilvántartását és jelentését a – Felelős Személy által
kijelölt – szabálytalanság-felelős végzi.
11. §

(1) A támogatás felhasználásának ellenőrzésében részt vevő személy, szerv az általa észlelt szabálytalansági gyanúról
értesíti a Felelős Hatóságot. A Felelős Hatóság az értesítés alapján szabálytalansági vizsgálatot folytat le, vagy
vizsgálat nélkül megállapítja a szabálytalanságot. Szabálytalansági vizsgálat lefolytatása nélkül kell megállapítani
a szabálytalanságot:
a)
más hatóság előzetes döntése alapján, illetve
b)
ha a gyanúban foglaltak alapján egyértelműen megállapítható a szabálytalanság.
(2) A szabálytalansági vizsgálat tényéről és a szabálytalansági gyanút megalapozó körülményekről, kapcsolódó
álláspontjáról és az ügy kivizsgálására vagy mellőzésére tett javaslatáról a Felelős Hatóság tájékoztatja a Felelős
Személyt, aki kijelöli a szabálytalansági vizsgálat vezetőjét és a vizsgálatba bevont szakértőket. A Felelős
Hatóság a szabálytalansági vizsgálat megindításáról és a szabálytalansági gyanút megalapozó körülményekről
a kedvezményezettet értesíti. A tájékoztatást követően a szabálytalansági gyanút 5 munkanapon belül rögzíti
a szabálytalansági elektronikus nyilvántartó rendszerben.
(3) A Felelős Személy dönt a szabálytalansági vizsgálat elindításáról vagy az arra irányuló javaslat elutasításáról.
(4) A szabálytalansági eljárás időtartama, a Felelős Személy (3) bekezdés szerinti döntésétől számított 45 nap, amely
indokolt esetben legfeljebb 15 nappal meghosszabbítható. A szabálytalansági eljárás időtartamába nem számít
bele a kedvezményezett észrevételezésére biztosított időtartam. Ha a szabálytalanság megállapításához valamely
hatóság előzetes döntése szükséges, a szabálytalansági eljárást mindaddig fel kell függeszteni, amíg a hatáskörrel
rendelkező hatóság a döntését meg nem hozta. A felfüggesztés időtartama az elintézési határidőbe nem számít
bele.
(5) A Felelős Hatóság a szabálytalansági eljárás felfüggesztésével egyidejűleg dönthet a kifizetések felfüggesztésének
elrendeléséről. A kifizetések felfüggesztésének elrendeléséről és megszüntetéséről a kedvezményezettet
tájékoztatni kell.

12. §

(1) A szabálytalansági vizsgálat eredményéről – szabálytalanság megállapításának hiányában is – a szabálytalanságfelelős szabálytalanság-vizsgálati jelentést készít, amely tartalmazza
a)
az érintett projekt megnevezését, a kedvezményezett adatait;
b)
a szabálytalansággal érintett összeg nagyságát finanszírozási forrásonként;
c)
a szabálytalansági gyanúról való tudomásszerzés módját és idejét;
d)
a szabálytalansági gyanú rövid összefoglalását;
e)
a vizsgálatban közreműködők megnevezését;
f)
a megvizsgált dokumentumok, körülmények és tények felsorolását;
g)
a meghallgatott személyek megnevezését, a meghallgatás és a helyszíni vizsgálat során készült
jegyzőkönyvnek a vizsgálatot végző, a meghallgatott, valamint a helyszíni vizsgálat során jelenlévő
személyek aláírásával ellátott példányát;
h)
a meghallgatott, valamint a helyszíni vizsgálat során jelenlévő személynek a g) pont szerinti jegyzőkönyv
tartalmával kapcsolatos egyet nem értése esetén az erre utaló záradékot;
i)
a vizsgálat során megállapított következtetéseket és az azt alátámasztó dokumentumoknak a vizsgálatvezető
által hitelesített másolatát;
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j)

(2)

(3)
(4)
(5)

(6)

(7)

13. §

a szabálytalanság tényének megállapítása esetén
ja)
a megsértett rendelkezések pontos hivatkozását,
jb)
azt, hogy a szabálytalanság Európai Bizottság által meghatározott jelentéstételi kötelezettség alá
tartozik-e,
jc)
a további intézkedésekre tett javaslatot; valamint
k)
költségvetési csalás bűncselekményének gyanúja esetén az erre való utalást, valamint azt, hogy ezzel
összefüggésben feljelentést tettek-e.
Ha a szabálytalansági vizsgálat során tartott meghallgatás lefolytatásával egyidejűleg nem készül jegyzőkönyv,
a szabálytalanság-vizsgálati jelentéshez csatolni kell
a)
a jegyzőkönyvtervezetnek a vizsgálatot végző személy aláírásával ellátott példányát és
a jegyzőkönyvtervezetnek a meghallgatott személy részére történő megküldését igazoló dokumentumot,
továbbá
b)
a meghallgatott személynek a jegyzőkönyvtervezet tartalmának megismerésére és egyetértésére vonatkozó,
valamint egyet nem értése esetén az erre történő utalást és észrevételeit is tartalmazó, aláírással ellátott
nyilatkozatát.
A (2) bekezdés szerinti esetben a jegyzőkönyvtervezet és a meghallgatott személy nyilatkozata együttesen alkotja
a jegyzőkönyv végleges tartalmát.
A szabálytalansági vizsgálat lezárásáról és a szabálytalanság jellegére és súlyára tekintettel alkalmazandó
jogkövetkezményekről a Felelős Személy a szabálytalanság-vizsgálati jelentés alapján dönt.
A szabálytalansági vizsgálat lezárulhat
a)
a szabálytalanság hiányának megállapításával és a szabálytalansági eljárás intézkedés nélküli
megszüntetésével;
b)
– ha a szabálytalansági vizsgálat hibát tár fel – a hiba megtörténtének megállapításával, szükség esetén
a hiba megszüntetésére irányuló intézkedés elrendelésével;
c)
a szabálytalanság megtörténtét megállapító és intézkedést elrendelő döntéssel.
A szabálytalanság megállapítása során elrendelt – együttesen is alkalmazható – intézkedés lehet
a)
a szabálytalanság következményeinek enyhítésére vagy megszüntetésére vonatkozó intézkedés elrendelése;
b)
pénzügyi korrekció megállapítása.
A szabálytalansági vizsgálat eredményét a Felelős Hatóság közli a kedvezményezettel, és szabálytalanság
megállapítása esetén a döntést – a hozzájárulással nem érintett személyes adatok kivételével – a Felelős Hatóság
honlapján, a kedvezményezett nevének, a projekt címének, a megsértett rendelkezések pontos hivatkozásával,
a szabálytalanság következményének és a szabálytalanság eredményeként megállapított pénzügyi korrekció
összegének, valamint az alkalmazott további intézkedések megjelölésével közzéteszi.

(1) A kedvezményezett, akire nézve a szabálytalansági döntés a támogatási jogviszonyt érintő hátrányos
jogkövetkezményt állapít meg, a szabálytalansági döntéssel szemben jogorvoslattal élhet, ha a szabálytalansági
döntés jogszabálysértő vagy a támogatási szerződésbe ütközik.
(2) A jogorvoslati kérelmet a szabálytalansági döntés közlésétől számított 5 napon belül az indokok megjelölésével
írásban kell előterjeszteni a Felelős Személynél, aki azt 25 napon belül továbbítja a miniszter részére véleményével
és a szabálytalansági eljárás irataival együtt.
(3) A szabálytalansági döntésben meghatározott intézkedések végrehajtását a jogorvoslati eljárás lezárásáig, illetve
megszüntetéséig a miniszter felfüggesztheti.
(4) A jogorvoslati kérelemben meg kell jelölni a megsértett jogszabályi vagy a támogatási szerződésben meghatározott
rendelkezést, a kérelem indokoltságát alátámasztó egyéb tényeket, illetve körülményeket. A kérelemben új
– a szabálytalansági eljárás során nem vizsgált – tényekre és körülményekre is lehet hivatkozni.
(5) Az elkésett, a nem jogosulttól származó, valamint a kedvezményezett által a szabálytalansági döntés ellen
ismételten előterjesztett jogorvoslati kérelmet a Felelős Személy érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.
(6) A jogorvoslati kérelemről a miniszter a kérelem hozzá beérkezésétől számított 45 napon belül dönt.
(7) A miniszter a sérelmezett szabálytalansági döntést, valamint az azt megelőző eljárást is megvizsgálja, amelynek
során nincs kötve a jogorvoslati kérelemben foglaltakhoz.
(8) Ha a szabálytalansági gyanúval kapcsolatos tényállás tisztázásához, illetve a kérelem elbírálásához szükséges,
a miniszter legfeljebb 15 napos határidő tűzésével a kérelem kiegészítésére szólítja fel a kérelmezőt. A kérelem
kiegészítésére meghatározott határidő a jogorvoslati kérelem elbírálásának határidejébe nem számít be, amelyre
a kérelmezőt a kiegészítésre történő felszólítás alkalmával figyelmeztetni kell.
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(9) A miniszter az eljárás során bármikor a kérelmezőtől további – a szabálytalansági gyanúval kapcsolatos tényállás
tisztázásához, illetve a kérelem elbírálásához szükséges – tájékoztatást kérhet, amelyet a kérelmező haladéktalanul
köteles teljesíteni.
(10) A miniszter jogosult a kifizetés felfüggesztésére vagy a felfüggesztés megszüntetésére, amelyről haladéktalanul
tájékoztatni kell a végső kedvezményezettet.
(11) Ha a szabálytalanság megállapításához hatóság előzetes döntése szükséges, a szabálytalansági eljárást mindaddig
fel kell függeszteni, amíg a hatáskörrel rendelkező hatóság döntést nem hozott. A felfüggesztés időtartama
az elintézési határidőbe nem számít be.
14. §

(1) A miniszter a jogorvoslati kérelem tárgyában a következő döntéseket hozhatja:
a)
a szabálytalansági döntést helybenhagyja,
b)
a szabálytalansági döntést megváltoztatja,
c)
a szabálytalansági döntést megsemmisíti, vagy
d)
a szabálytalansági döntést megsemmisíti, és új szabálytalansági eljárás lefolytatására utasítja
a szabálytalansági eljárás során eljáró szervezetet, ha a jogorvoslati döntés meghozatalához nincs elég adat,
a jogorvoslati eljárás alatt új tény merült fel, vagy egyébként a tényállás további tisztázása szükséges, és
arra a jogorvoslati kérelem kiegészítése keretében nincs lehetőség, feltéve, hogy a szabálytalansági gyanú
továbbra is fennáll.
(2) Ha a miniszter a szabálytalansági döntésben foglaltakhoz képest új szabálytalansági gyanút állapít meg, ennek
kivizsgálása érdekében új szabálytalansági eljárás lefolytatására utasítja a szabálytalansági eljárás során eljáró
szervezetet.
(3) A jogorvoslati eljárás eredményéről a Felelős Hatóság tájékoztatja a szabálytalansági eljárással érintett
kedvezményezettet.
(4) A miniszter jogorvoslati kérelem tárgyában hozott döntése ellen további jogorvoslati kérelmet a miniszter részére
előterjeszteni nem lehet.

15. §		
A Felelős Hatóság köteles minden intézkedést megtenni a már kifizetett, de szabálytalanul felhasznált támogatási
összegeknek a kedvezményezettől történő behajtására, továbbá köteles gondoskodni az érintett összegek
nyilvántartásáról.

8. Záró rendelkezések
16. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
17. §

(1) A 2014–2016. évekre vonatkozó munkaprogram az e rendelet hatálybalépését követően készül el, összhangban
a 6. § (1) bekezdésével.
(2) Ez a rendelet a következő rendeletek végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg:
a)
az Unió általános költségvetésére vonatkozó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi
rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és
tanácsi rendelet;
b)
a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alapra, valamint a rendőrségi együttműködés, a bűnmegelőzés és
a bűnözés elleni küzdelem, valamint a válságkezelés pénzügyi támogatására szolgáló eszközre vonatkozó
általános rendelkezések megállapításáról szóló, 2014. április 16-i 514/2014/EU európai parlamenti és tanácsi
rendelet;
c)
a Menekültügyi, a Migrációs és Integrációs Alap létrehozásáról, a 2000/381/EK tanácsi határozat
módosításáról, valamint az 573/2007/EK és az 575/2007/EK európai parlamenti és tanácsi határozatok és
a 2007/435/EK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. április 16-i 516/2014/EU európai
parlamenti és tanácsi rendelet;
d)
a Belső Biztonsági Alap részét képező, a rendőrségi együttműködés, a bűnmegelőzés és a bűnözés elleni
küzdelem, valamint a válságkezelés pénzügyi támogatására szolgáló eszköz létrehozásáról és a 2007/125/IB tanácsi
határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. április 16-i 513/2014/EU európai parlamenti és tanácsi
rendelet;
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e)

a Belső Biztonsági Alap részét képező, a külső határok és a vízumügy pénzügyi támogatására szolgáló eszköz
létrehozásáról és az 574/2007/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. április 16-i 515/2014/EU
európai parlamenti és tanácsi rendelet.

		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a 135/2015. (VI. 2.) Korm. rendelethez
ÚTMUTATÓ AZ ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEKRŐL
2014–2020-as programozási időszak – Belügyi Alapok
Bevezetés
Jelen Útmutató (a továbbiakban: Útmutató) a rendelet 1. §-a hatálya alá tartozó európai uniós források felhasználása
kapcsán felmerülő költségek elszámolhatóságának szabályait határozza meg, a 2014–2020 programozási
időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014.
(XI. 5.) Korm. rendelettel összhangban.
A költségek a Belügyi Alapokra vonatkozóan meghatározott el nem számolható költségek kivételével a tagállam
döntésétől függően számolhatók el, ezáltal az Európai Bizottság a tagállamok számára nagy mozgásteret biztosít
a költségek elszámolhatósága kapcsán. Ugyanakkor ez nem jelenti azt, hogy minden, a „negatív listába” nem tartozó
költség elszámolható lenne.
Az Útmutató célja az elszámolhatósági elvek rögzítése, konkrétan meghatározva az el nem számolható költségek
körét, valamint azt, hogy egyes költségek milyen feltételek mellett számolhatóak el.
Az elszámolható költségek meghatározásakor a cél az, hogy az Útmutató azonos támogatási terület tekintetében
azonos elszámolhatósági kritériumokat adjon meg.
1. Az elszámolhatóság általános szabályai
1.1. Fogalom-meghatározások
Beruházási jellegű projekt: azon projekt, amelynek fő célja eszközbeszerzés, ingatlan-beruházás vagy informatikai
fejlesztés.
Bevétel: a projekt által a projekt támogathatósági időszaka során elért jövedelem.
Célcsoport: a projekt eredményeiben részesülők személyi köre.
Egyszerűsített elszámolási módok: a horizontális rendelet 18. cikk (1) bekezdés b)–d) pontjai szerinti támogatási
formák (egységköltség-alapú térítés, egyösszegű átalány, százalékban meghatározott átalányalapú finanszírozás).
Elszámolható költség: az Útmutató által elszámolhatónak minősített költség, amely
–
a támogatási szerződésben rögzítésre került, és közvetlenül a támogatás céljával összefüggésben merült fel;
–
az Útmutató 1.2. pontja szerinti elszámolhatósági időszakban ténylegesen felmerült és a támogatási
szerződés (pályázati kiírás) szerinti elszámoló bizonylattal alátámasztott;
–
a horizontális rendelet nem nevesíti, mint nem elszámolható költséget;
–
megfelel az Útmutatóban rögzített feltételeknek, és
–
a pályázati kiírás elszámolható költségként nevesíti.
Költség: az Útmutató értelmezésében minden olyan tétel, ami a megvalósítani kívánt/megvalósuló projekt
költségvetésében megjelenik, beleértve a projektvégrehajtás során felmerült változásokat is.
Összköltség: a támogatott projekt összes felmerülő, a Felelős Hatóság felé elszámolható és el nem számolható
költsége.
Technikai Segítségnyújtás: a Felelős Hatóság vagy az audit hatóság által az intézményrendszer működtetése
érdekében felhasznált forráskeret.
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Valós költségek: magukban foglalják a tételes költségelszámolással és az egyszerűsített elszámolási módok
valamelyikével (elszámoló bizonylatok nélkül) elszámolt költségeket is.
Tételes, dokumentum alapú elszámolás: a költségek teljesülésének és jogalapjuknak elszámoló bizonylattal történő
elszámolása.
Üzemeltetési kötelezettség időtartama: a projektmegvalósítási és a projektfenntartási időszak együttes időtartama.
1.2. Elszámolhatósági időszak
A horizontális rendelet 17. cikkének (3) bekezdése értelmében a projekttel kapcsolatos költségeknek 2014. január 1.
és 2022. december 31. között kell felmerülniük.
A fenti hivatkozás alapján a költségek csakis abban az esetben finanszírozhatók az alapokból, ha a Felelős Hatóság
2014. január 1. és 2023. június 30. között meg is téríti azokat a kedvezményezettek felé.
Megkezdett projekt abban az esetben részesülhet támogatásban, ha a támogatási kérelem benyújtásakor nem
minősül fizikailag befejezettnek, továbbá a jelen jogszabályban és a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek
megfelel.
A támogatott projektek esetében a pályázati kiírások a jelen pont szerinti általános elszámolhatósági időszakon
belül szűkebb időtartamot is meghatározhatnak.
1.3. Az elszámolhatóság alapelvei és feltételei
1.3.1. Alapelvek:
A pályázati kiírásokban az Útmutatóban foglaltakat kell alkalmazni. Ha a hatékony forrásfelhasználás megköveteli,
a Felelős Hatóság az elszámolhatósági szabályokat az adott pályázati kiírás céljához testre szabva szűkítheti,
a fejlesztés céljától függően részletezheti, specifikálhatja a keret jellegű szabályozáshoz képest (pl. a fejlesztés
jellegéhez igazodva kizárhat egyes költségtételeket, vagy feltételhez kötheti azok elszámolását). Az egyszerűsített
elszámolási módok alapján történő elszámolás alkalmazásának lehetőségét a Felelős Hatóság eseti jelleggel,
pályázati kiírásonként állapítja meg. Így előfordulhat, hogy az Útmutatóban felsorolt költség adott projekt esetében
egyáltalán nem számolható el, vagy csak bizonyos felső korlátig számolható el.
Az Útmutató egyes költségtípusok tekintetében meghatározza azoknak a projektek keretében maximálisan
elszámolható arányát az összes elszámolható költséghez viszonyítva. Ezen arányokat növelni – kivéve, ahol azt
az Útmutató kifejezetten megengedi – nem lehet. Ezen túlmenően a pályázati kiírás határozhat meg további
korlátozásokat.
Kötelező az egyszerűsített költség elszámolási módok alkalmazása azon költségtípusoknál, amelyeknél a pályázati
kiírás erre vonatkozó szabályozást tartalmaz.
Az értékcsökkenés és az önköltség alapú elszámolás kivételével a kifizetést banki átutalással, kivételes esetben
készpénzben kell lebonyolítani.
Közbeszerzés útján beszerzett eszközök és szolgáltatások költségei csak tételes, dokumentumon alapuló
elszámolással finanszírozhatóak.
1.3.2. Az elszámolhatóság általános feltételei:
Csak olyan költségek számolhatóak el, és csak olyan költségekre fizethető ki támogatás, amelyek megfelelnek
a következő feltételeknek:
–
a Nemzeti Program keretében rögzített egyedi és nemzeti célkitűzések megvalósítása érdekében merülnek fel;
–
az alapok specifikus rendeleteiben felsorolt támogatható intézkedések1 megvalósítása érdekében merülnek fel;
–
főszabály szerint a kedvezményezetteknél ténylegesen felmerültek, teljesítettek, tehát valós munkára
alapozottak, és teljesülésük elszámoló bizonylattal, míg jogalapjuk szerződéssel, írásbeli megrendelővel,
közigazgatási határozattal, vagy ezekkel azonos bizonyító erejű dokumentummal igazolhatók (tételes,
dokumentum alapú elszámolás). Előlegek esetében nincs szükség a teljesítés igazolására. Az egyszerűsített
elszámolási módok alapján történő támogatás kifizetése teljesíthető, ha az így elszámolt költségek az Európai
Bizottság által – vagy szükség szerint nemzeti szinten – elfogadott módszertant és a számviteli szabályozást is
magukban foglaló nemzeti szabályokkal összhangban merültek fel;

Jogszabályi hivatkozások: 513/2014/EU rendelet (BBA rendőri együttműködés) 4. cikke, 515/2014/EU (BBA külső határok és vízumügy) 4. cikke,
516/2014/EU (MMIA) II., III. és IV. fejezete cikkei.

1
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teljes összegben az 1.2. pontban rögzített elszámolhatósági időszak során kerültek kifizetésre.
Kifizetett költségnek minősül a 2.2.8. alpontja szerinti értékcsökkenési leírás, valamint az állammal vagy
önkormányzattal szemben adó- vagy járulék-elszámolás keretében beszámításra került kötelezettség.
Kifizetett költségnek minősül továbbá a szállítói finanszírozású számlának a projekt megvalósításához
igénybe vett harmadik személlyel kötött szerződés alapján a megrendelőnek járó kötbér vagy késedelmi
kamat beszámítása miatt pénzügyileg nem rendezett része. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi
V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:49. §-a szerinti beszámítás alapján történő kompenzáció kizárólag
e nevesített esetekben fogadható el;
a támogatott projekt kapcsán merültek fel, a projekt céljainak eléréséhez, illetve végrehajtásához
szükséges, és a projekt elfogadott költségvetésében, valamint annak hatályos módosításában betervezésre
kerültek. A költségek csak olyan mértékben számolhatók el, amilyen mértékben a támogatott projekthez
kapcsolódnak, ill. amilyen mértékben annak célját szolgálják, ennek alátámasztása a kedvezményezett
kötelezettsége;
ésszerűek, és megfelelnek a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elvének, különös tekintettel
az ár-érték arányra és a költséghatékonyságra;
a költségszámítás alapjául szolgáló egységárak nem haladják meg a szokásos piaci árat (pl. a közbeszerzési
eljárás alapján megkötött szerződésben rögzített árat, több potenciális ajánlattevőtől történő ajánlatkérés
keretében beérkezett ajánlatok alapján kialakult árat, vagy a Felelős Hatóság által előzetesen meghatározott
fajlagos mutatókat). A projekt költségvetésének megfelelően részletezettnek és ily módon ellenőrizhetőnek
kell lennie ahhoz, hogy meghatározható legyen az elszámolható költség beazonosítása. Az egyes költségek
elszámolása alkalmával nem kerülhet sor kettős finanszírozásra;
a projekt előkészítése, végrehajtása érdekében merültek fel;
az adott projektben elszámolható költségek körét a pályázati kiírás tartalmazza, és a költségek nem
szerepelnek az Útmutató, valamint a pályázati kiírás által nem elszámolhatónak minősített költségek között;
az elszámolhatóság időszakában, ezen belül a támogatási szerződésben rögzített projekt fizikai befejezés
határidejéig merültek fel. Ha a felek részletfizetésben vagy határozott időre szóló elszámolásban állapodtak
meg, és az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény alapján a teljesítés napja későbbi, mint
a projekt fizikai befejezése, a számla kiállítási dátumának a támogatási szerződés szerinti projekt megvalósítás
időszakán belül kell lennie;
a kiadás az alapok specifikus rendeleteiben meghatározott célcsoporthoz kapcsolódik;
a pályázati kiírásban meghatározott földrajzi területen a projekt előkészítése, végrehajtása érdekében
merültek fel;
egyéb uniós szintű horizontális politikák feltételeit teljesítik, tehát a projekt végrehajtása során
a kedvezményezett betartotta pl. a közbeszerzési, versenyjogi, környezetvédelmi, esélyegyenlőségi
szabályokat.

1.3.3. A projektek finanszírozási forrásai
A támogatott projektek finanszírozása uniós hozzájárulás, nemzeti költségvetési forrásból nyújtott támogatás
(együtt: nyújtott támogatás), a kedvezményezett elszámolható és nem elszámolható hozzájárulásai, valamint
a projekt keretében keletkezett – tervezett és nem tervezett – bevételek által történik.
1.3.4. A bevétel és a nonprofit elv
A projekt jóváhagyásának időpontjában figyelembe nem vett, a projekt végrehajtása során közvetlenül keletkezett
nettó jövedelmet legkésőbb a kedvezményezett által benyújtott végső kifizetési kérelemben le kell vonni a projekt
támogatható kiadásaiból.
1.3.5. A piaci ár igazolása
Az elszámolásra kerülő egységárak nem haladhatják meg a szokásos piaci árat. A piaci ár bizonyítása
a kedvezményezett feladata és felelőssége.
A piaci ár igazolására főszabály szerint közbeszerzési eljárásban, vagy más eljárástípus keretében beszerzett javak és
szolgáltatások esetén maga az eljárás dokumentumai szolgálnak.
Közbeszerzési kötelezettség hiányában nettó 1 000 000 Ft feletti beszerzés esetén a vállalkozó kiválasztásához,
a piaci árnak való megfelelés biztosításához a kedvezményezettnek legalább három, azonos tárgyú, és azonos
igényeket/feltételeket megszabó, írásos ajánlatot kell kérnie. Az ajánlatok nem lehetnek a szerződéskötés
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időpontjához képest hat hónapnál régebbiek. A beérkezett ajánlatok alapján azt a gazdasági szereplőt
kell nyertesnek nyilvánítani, aki az ajánlattételi pályázati kiírásban feltüntetett értékelési szempont szerint
a legkedvezőbb érvényes ajánlatot nyújtotta be.
A kiválasztás során a kedvezményezettnek a versenyt és a költséghatékonysági szempontokat megfelelően
biztosítania kell.
A fenti összeghatár alatti beszerzés esetén a Felelős Hatóság részére csupán egy árajánlat bemutatása szükséges.
A nyílt kereskedelmi forgalomban kapható eszközök esetén az írásos ajánlat kiváltható a beszerzés időpontjában fél
évnél nem régebbi árlista bemutatásával (pl. forgalmazó cégek honlapja).
A piaci árat megfelelően támasztja alá különösen
a)
közbeszerzési eljárásban vagy a hatályos közbeszerzésekről szóló törvény felhatalmazása alapján kiadott
jogszabályban meghatározott eljárás keretében történő beszerzés esetén az eljárás dokumentációja;
b)
közbeszerzési értékhatár alatti eljárások esetén írásos ajánlat bekérése legalább három független gazdasági
szereplőtől, piackutatás a beszerzés tárgyának értékére vonatkozóan.
A piaci ár alátámasztásaként nem fogadható el nem valódi verseny eredményeként született árajánlat, amely
esetében pl. az ajánlattevő és a kedvezményezett, valamint azok tagjai között függőségi viszony áll fent (pl. rokoni
kapcsolat mutatható ki az ajánlatkérő és az ajánlattevő között, tulajdonosi viszonyok összefonódása) vagy nem
potenciális ajánlattevőktől kér a kedvezményezett ajánlatot.
Az árajánlatok benyújtásától eltérni csak a Felelős Hatóság egyedi engedélye alapján, a beszerzendő eszköz vagy
szolgáltatás egyedi jellegének alátámasztásával lehet (pl. hatósági monopólium, közüzemi szolgáltatás).
Az elszámolható személyi jellegű költség mértéke nem haladhatja meg az adott intézményben
– a kedvezményezett nyilatkozata alapján – szokásos mértéket, valamint igazodnia kell az alkalmazásban állók
esetén a szokásos jövedelmi viszonyokhoz.
1.3.6. Elkülönített nyilvántartások vezetése
A számviteli nyilvántartásokat zárt informatikai rendszerben, kettős könyveléssel kell vezetni. A kedvezményezett
köteles olyan számviteli nyilvántartást vezetni, amely elkülönített módon (pl. elkülönített ügyletkódon) tartalmazza
a projekt keretében felmerült valamennyi, tételes, dokumentum alapú elszámolással érintett költséget és
keletkezett bevételt, beleértve a Felelős Hatóság által biztosított támogatási összegeket is.
A kiadásnak azonosíthatónak és ellenőrizhetőnek kell lennie. Különösen
a)
meg kell felelnie a hatályos számviteli, adó és társadalombiztosítási szabályoknak;
b)
továbbá a kedvezményezett szokásos költségszámítási módszereivel összhangban kell lennie.
Ha az egyszerűsített elszámolásra a Felelős Hatóság lehetőséget biztosít, azt a kedvezményezett a saját számviteli
szabályozásának megfelelően köteles könyvelni, azonban elkülönített számviteli nyilvántartás vezetése ezen tételek
esetén nem előírás.
Ha a projekt során tárgyi eszköz, immateriális javak vagy készlet beszerzése történik, azok kapcsán nyilvántartás
vezetése szükséges.
Devizában megvalósuló kifizetések esetében devizaanalitika vezetése szükséges az elszámolás és az ellenőrzés
megkönnyítése érdekében.
1.4. Tartalék, előre nem tervezett többletköltségek
1.4.1. Általános tartalék képzése
Az építési beruházások (ideértve a felújítást is), működési célú támogatások és a Belső Biztonsági Alap szerinti közös
műveletek vonatkozásában a projektben általános tartalék képezhető.
A tervezett általános tartalék az előre nem látható, elvárható gondos tervezés mellett nem tervezhető, de
elszámolható költséget jelentő kiadások fedezetére szolgál. Az előre nem látható, és elvárható gondos tervezés
mellett nem tervezhető kiadások fedezetén túlmenően csak abban az esetben használható fel a tartalék, ha
a projekt alapvető céljainak teljesülését elősegítő, ésszerűsítést célzó, valós igényeken alapuló módosítások miatt
pótlólagos műszaki tartalom megvalósítása válik szükségessé, melynek eredményeként a projekt keretében
létrehozott szakmai tartalom kedvezőbb paraméterekkel bír (pl. tartósság, funkció, élettartam, terhelhetőség,
kapacitás), ezáltal működtetése, fenntartása hatékonyabbá, költségtakarékosabbá válik.
Nem számolhatóak el a projekt céljához nem kapcsolódó a kivitelezés során felmerülő túlzott többletigények,
melyek nem elengedhetetlenül szükségesek a projekt megvalósításához és nem járulnak hozzá a pályázati kiírás
céljainak megvalósításához.
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A tartaléknak a projekt összes elszámolható költségéhez viszonyított maximális arányát a pályázati kiírásban kell
meghatározni, de az nem lehet több mint a projekt támogatási szerződésben meghatározott összes elszámolható
költségének 10%-a.
Ha a kedvezményezett kétséget kizáróan bizonyítani tudja, hogy a projekt biztonságos megvalósítása szükségessé
teszi a magasabb tartalékösszeg képzését, a Felelős Hatóság egyedileg engedélyezheti.
A tartalék csak a Felelős Hatóság előzetes engedélyével a projekt költségvetésén belül átcsoportosítással
használható fel, a felhasználásra vonatkozó igényt a költségvetés módosítására vonatkozó bejelentéssel kell
kezdeményezni.
A tartalék felhasználása során figyelembe kell venni a vonatkozó jogszabályokat (pl. a közbeszerzésekről szóló
törvény, illetve a Ptk. szerződésmódosításra vonatkozó előírásait), továbbá az Útmutatóban vagy a pályázati
kiírásban rögzített százalékos vagy összegszerű korlátokat.
A módosítás következtében a támogatási szerződésben rögzített támogatási összeg, valamint jogszabály eltérő
rendelkezése hiányában a támogatási intenzitás nem növekedhet.
1.4.2. Előre nem tervezett többletköltségek finanszírozása
Ha a projekt megvalósítása során olyan előre nem tervezett, és a kedvezményezett, valamint a vele szerződő,
a projekt megvalósításához igénybe vett harmadik személy által előre nem látható – a szerződéskötés alapjául
szolgáló dokumentációban nem szereplő – tevékenység (pl. pótmunka) költsége merül fel, amely megfelel
az elszámolhatóság feltételeinek, a projekt eredeti célkitűzésének végrehajtásához és fenntarthatóságához
elengedhetetlen, akkor ez a tevékenység támogatható.
Pótmunkaként2 csak olyan munkák költsége számolható el, amelyek nélkül a létesítmény rendeltetésszerűen nem
használható, és amelyek az építési naplóban rögzítésre kerülnek.
Az előre nem tervezett többletköltségek csak előzetes bejelentéssel, az az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben rögzített feltételek teljesülése mellett számolhatók el,
ha a támogatási szerződésben meghatározott műszaki, szakmai tartalom változásából fakad, továbbá ha a projekt
keretében lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeként válik szükségessé.
Közbeszerzési eljárás eredményeként létrejött szerződések esetében a szerződés módosításának szabályait
– a műszaki tartalmat érintő (pl. pótmunka miatti) módosításokat is beleértve – a közbeszerzésekről szóló törvény,
valamint – építési beruházások esetében – az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló
306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 7. §-a határozza meg.
2. Az elszámolható közvetlen költségek részletes ismertetése
Elszámolható közvetlen költség minden olyan, a Belügyi Alapok hozzájárulásából finanszírozható kiadás, amely
a projekt végrehajtásához közvetlenül kapcsolódó sajátos költségként azonosítható.
A közvetlen költségek esetében egyszerűsített elszámolási módon történő elszámolás alkalmazható, feltéve, hogy
az adott költség nem közbeszerzés-köteles tevékenységből származik és ha azt a pályázati kiírás előírja.
Ha a közvetlen költséghez közbeszerzési eljárás kapcsolódik, egyszerűsített elszámolási módon történő elszámolás
nem alkalmazható, ugyanakkor a projekt terhére ebben az esetben sem számolható el közvetlen költség az összes
elszámolható költséghez viszonyítva meghatározott százalékos korlátot meghaladóan. A kedvezményezett köteles
a közvetlen költséghez kapcsolódó közbeszerzési eljárás dokumentumait ellenőrzés céljából benyújtani a Felelős
Hatóság részére.
A projekt összes elszámolható költségének csökkentése esetén az adott projektre megállapított flat rate is
arányosan csökken.

A pótmunka jogi szabályozására: Ptk. 6:244. § (2) bekezdését, az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011.
(XII. 23.) Korm. rendeletet.

2
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2.1. Előkészítés költségei
Projekt előkészítés jogcímén az alábbi költségek számolhatók el:
–
Jogszabály, hatóság, pályázati kiírás által előírt kötelező előzetes tanulmányok elkészítése:
=
megvalósíthatósági tanulmány,
=
környezeti hatásvizsgálat, előzetes vizsgálat, egységes környezethasználati engedélyhez kapcsolódó
vizsgálat,
=
egyéb szükséges háttértanulmányok, szakvélemények.
–
Szükséges engedélyezési dokumentumok, műszaki tervek, kiviteli és tendertervek és ezek hatósági díjának
(illeték, igazgatási szolgáltatási díj, egyéb eljárási költség) költségei (ideértve a művelési ág váltását, művelési
ágból való kivétel adminisztratív költségét is).
–
Tervellenőr költsége, ha alkalmazása jogszabály alapján kötelező.
–
Közbeszerzési költségek (ideértve a közbeszerzési szakértő díját is), mely nem lehet több a projekt összes
elszámolható költségének 1%-ánál.
–
Előzetes igényfelmérés, célcsoport elemzése, piackutatás, szakértői hálózatépítés, szakértői műhelymunkák.
–
Szükségletfelmérés, helyzetfeltárás.
–
Társadalmi partnerek, érintettek bevonásával kapcsolatos költségek (ha a beruházás problémamentes
megkezdéséhez indokolt, pl. helyi népszavazás, közmeghallgatás).
–
Előkészítéshez kapcsolódó egyéb szakértői tanácsadás.
Az előkészítés közbeszerzési költségeken kívüli összes elszámolható költsége nem haladhatja meg a projekt összes
elszámolható költségének 5%-át.
2.2. Beruházások
Az Útmutató értelmezésében beruházás a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben (a továbbiakban: Sztv.)
meghatározottaknak megfelelő tevékenység.
Beruházás költségei alatt az Útmutató a Sztv. hatálya alá tartozó kedvezményezettek esetében az Sztv. 47., 48.
és 51. §-a által meghatározottakat, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban:
Szja. törvény) hatálya alá tartozó kedvezményezettek esetében az Szja. törvény 3. § 54. pontjában
meghatározottakat érti a következő eltéréssel. Az Útmutató 6. címében a nem elszámolható költségek között
felsorolt, egyébként az Sztv. szerint a beruházás bekerülési értékébe, illetve az Szja. törvény szerint a beruházási
költségbe beletartozó költségek nem elszámolhatóak.
Az Útmutató alapján elszámolhatósági szempontból a beruházás költségei között kell tervezni, és a monitoring
és információs rendszerben nyilvántartani azokat az Sztv. 47., 48. és 51. §-a szerinti költségeket is, amelyek
az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) számú Korm. rendelet (a továbbiakban: Áhsz.) hatálya alá
tartozó szervezetek esetén az Áhsz. alapján nem képezi a beruházás bekerülési értékének részét.
Beruházási költség idegen tulajdonban lévő tárgyi eszközön (ideértve a földterületet, ingatlant) is elszámolható
lehet, ha a kedvezményezett az idegen tulajdon használatára vonatkozóan jogalappal rendelkezik, és megfelel
a pályázati kiírásban megfogalmazott feltételeknek.
A projekt fenntartási kötelezettséget bérelt vagy idegen tulajdonban lévő eszközön, földterületen, ingatlanon vagy
ingatlanban megvalósított beruházások esetében is teljesíteni kell.
A beruházáshoz (beszerzett eszközhöz stb.) kapcsolódó képzés, betanítás költsége a beruházás bekerülési
értékeként számolandó el.
A lízing, a bérlet és a vásárlás közül mindig a legolcsóbb megoldást kell választani.
2.2.1. Ingatlanvásárlás
Ingatlanvásárlás alatt jelen Útmutatóban az Sztv. szerinti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok
számlacsoportba tartozó tételek értendőek3.

3

A számviteli törvény 26. § (2) és (3) bekezdése.
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Ha a projekt megvalósítása olyan ingatlanokat érint, amelyekhez vagyoni értékű jogok kapcsolódnak
(a földhasználat, az ingatlanon fennálló haszonélvezet és használat, a telki szolgalom, valamint az ingatlan bérleti
joga4) és a projekt nem megvalósítható a vagyoni értékű jogok megváltása nélkül, ezen költségek elszámolhatóak.
Az ingatlan értéke, valamint az ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok megváltásának költsége kizárólag
független árszakértői vagy értékbecslői határozat/szakvélemény vagy jogszabályban meghatalmazott hivatalos
szerv által megállapított összeg erejéig lehet elszámolható. Az adásvétellel kapcsolatos valamennyi költség
– pl. ügyvédi díjak, értékbecslés, kisajátítási terv, kártalanítási költségek – elszámolható.
Az ingatlan vásárlása, építése, felújítása vagy bérlése is elszámolható abban az esetben, ha az ingatlan rendelkezik
a projekthez szükséges műszaki tulajdonságokkal, és megfelel a hatályos jogszabályoknak és előírásoknak.
Ha az ingatlanszerzés elengedhetetlen a projekt végrehajtása szempontjából, és egyértelműen kapcsolódik annak
célkitűzéseihez, már megépített épületek vásárlása vagy ingatlan építése az alább meghatározott feltételekkel
támogatható:
–
Az ingatlant nem a projekt végrehajtását megelőzően nyújtott uniós támogatásból vásárolták/építették.
–
Az ingatlant kizárólag a projektben megnevezett célra használják. Ha ez csak részben teljesül, a felmerülő
költségek csak a projektcélú használat arányában támogathatóak.
Értékcsökkenés alapján történő társfinanszírozás esetén e vagyontárgyak értékcsökkenésének csak a projekt
számára történő felhasználás időtartamának és a tényleges felhasználás arányának megfelelő része jogosult
támogatásra. Az értékcsökkenési leírást a nemzeti számviteli szabályokat5 betartva kell kiszámítani.
Ingatlanbérlet
Akkor támogatható, ha közvetlen kapcsolat áll fenn a bérlet és az érintett projekt célkitűzései között:
–
Az ingatlant nem uniós támogatásból vásárolták/építették.
–
Az ingatlant csak a projekt végrehajtására használják. Ha ez nem teljesül, a költségek csak a projekt céljára
történő felhasználás arányában támogathatók.
Az ingatlanvásárlás összes elszámolható költsége nem haladhatja meg a projekt összes elszámolható költségének
10%-át.
2.2.2. Egyéb, ingatlanhoz kapcsolódó kártalanítási költségek
Egyéb, ingatlanhoz kapcsolódó, tulajdonszerzéssel nem járó kártalanítási költségek, pénzbeli térítések (pl.
vezetékjogi kártalanítás, fennálló bérleti jog és a beruházással érintett ingatlan használatára vonatkozó jogviszony
megszüntetésének költségei) elszámolhatóak, ha a projekt megvalósításához közvetlenül és elengedhetetlenül
kapcsolódnak.
Mivel e költségek nem ingatlan tulajdonszerzéshez kapcsolódnak, ezért ezeket nem kell figyelembe venni
az ingatlanvásárlásra vonatkozó %-os korlát számítása során.
2.2.3. Terület-előkészítés
Elszámolhatók a projekt célkitűzéseihez illeszkedő terület-beruházásra alkalmassá tétele érdekében végzett
előkészítő munkák költségei.
A terület-előkészítés összes elszámolható költsége nem haladhatja meg a projekt összes elszámolható költségének
2%-át.
Kizárólag terület-előkészítési tevékenységet támogató projektekre a százalékos korlátozást nem kell érvényesíteni.
2.2.4. Építés (kivitelezés, átalakítás, bővítés, felújítás)
Építési költség akkor számolható el, ha a projekt végrehajtásához szükséges, vagyis olyan építmények építési és
értéknövelő felújítási, bővítési költségei számolhatók el, amelyhez támogatott tevékenységek köthetők.
Az építési költségek alatt kell érteni az új építésen túl minden, az építmény rendeltetésszerű hasznosítását lehetővé
tevő átalakítást, felújítást, bővítést.

4
5

A számviteli törvény 26. § (3) bekezdése alapján.
2000. évi C. törvény 52–53. §-a alapján.
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Építési költség idegen tulajdonban lévő ingatlanon is elszámolható lehet, ha a kedvezményezett az idegen tulajdon
használatára vonatkozóan jogalappal rendelkezik, és megfelel a pályázati kiírásban megfogalmazott feltételeknek.
Az akadálymentes hozzáférést biztosító átalakítási költségek elszámolhatóak, ha az akadálymentesítés végrehajtása
nélkül az épület nem lenne alkalmas a feladat ellátására. Az akadálymentesítés szükségességét és az átalakítási
terv megfelelőségét szakvéleménnyel kell alátámasztani. A projekt nem irányulhat kizárólag akadálymentesítési
tevékenységre.
2.2.5. Eszközbeszerzések
A beszerzett eszközt a projekt időtartama alatt fizikailag használatba kell venni, és számvitelileg aktiválni kell. Tárgyi
eszközkartont kell vezetni róla, amiről egyértelműen megállapíthatóak a használatbavétel adatai és az eszközre
elszámolt értékcsökkenési leírás összege. Az eszköz használatba vételét követően felmerült, a megvalósítási
időszakon belüli eszköz-biztosítási díj elszámolható a számviteli törvényben és az Áhsz.-ben foglaltak szerint.
A projekt céljához kapcsolódó, a piacon elérhető, a projektcélok megvalósításához szükséges technológiát használó
eszközök beszerzése elszámolható. A projekt céljaival közvetlen összefüggésben, indokolt esetben elszámolható
meglévő eszköz átalakításának, bővítésének, korszerűsítésének, zavartalan és biztonságos üzemeltetését szolgáló
munka költsége is, ha az felújításnak minősül.
Az eszköznek meg kell felelnie a hatályos szabványoknak és normáknak.
Az uniós támogatásból beszerzett tárgyi eszközök után értékcsökkenés nem számolható el a projekt keretében.
Próbaüzem költségei elszámolhatóak, az ez alatt keletkező bevételek kezelésére a projekt-bevételek kezelésére
vonatkozó szabályokat kell alkalmazni (az Útmutató 4.2. pontja).
Főszabály szerint új, kereskedelmi forgalomban, vagy gyártótól beszerezhető, első üzembehelyezésű gépek,
berendezések, eszközök, anyagok beszerzése és beépítése támogatható. Az új jelző csak olyan beruházási jellegű
termékeket illet meg, amelyeknél a kedvezményezett rendelkezik a vétel (a számlakiállítás dátuma) időpontjában
kezdődő termékfelelősségi, garanciális és szavatossági jogainak érvényesíthetőségéhez szükséges, a gyártó és
a forgalmazó által kibocsátott, hiteles dokumentumokkal.
Az üzemeltetési kötelezettség időtartama alatt használatból kivont tárgyi eszközt azonos rendeltetésű, azonos vagy
jobb paraméterekkel rendelkező tárgyi eszközzel a kedvezményezett saját költségen, a Felelős Hatóságnak történő
bejelentéssel kicserélheti. Ha a tárgyi eszköz az üzemeltetési kötelezettség időtartama alatt megrongálódik vagy
megsemmisül, a kedvezményezett köteles azt saját forrásból pótolni, vagy a célhoz kötött üzemeltetést a tárgyi
eszközt helyettesítő más eszközzel biztosítani.
Használt eszköz beszerzése
A főszabálytól eltérően az alábbi feltételek teljesülése esetén elszámolható a használt eszköz beszerzése:
–
Adott eszközt a megelőző hét évben nem EU támogatásból szerezték be vagy állították elő, amit az eladó
igazolni tud, és más megoldás (új eszköz beszerzése, lízing stb.) igénybevétele nem indokolt.
–
Az eszköz eladója igazolja az eszköz eredetét.
–
Értéke nem érheti el a hasonló rendeltetésű, azzal azonos, vagy közel azonos műszaki paraméterekkel
rendelkező új eszköz piaci értékét, kivéve, ha a pályázati kiírás alapján kifejezetten cél a használt (korhű)
eszközök beszerzése. A használt eszköz ára nem haladhatja meg a piaci árat.
–
A használt eszköznek is meg kell felelnie a hatályos szabványoknak, normáknak, technológiai és egyéb
műszaki feltételeknek.
2.2.6. Immateriális javak beszerzése
A projekt megvalósításához szükséges immateriális javak (pl. szellemi termékek felhasználásának joga,
licencek) bekerülési értéke elszámolható.
Az üzemeltetési kötelezettség időszakában érvényesülő, a 2.2.5. alpontban rögzített kicserélési és pótlási
kötelezettség az immateriális javak tekintetében megfelelően alkalmazandó.
2.2.7. Lízing
Kizárólag az Sztv. 3. § (8) bekezdés 13. pontja szerinti pénzügyi lízing számolható el.
Támogatott lízingügylet esetén kizárólag a lízingbe vevőnek nyújtható támogatás, a támogatás kedvezményezettje
tehát közvetlenül a lízingbe vevő.
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A számlával vagy egyéb, azonos bizonyító erejű számviteli bizonylattal igazolt lízingdíj tőkerésze elszámolható,
ha a lízing az eszköz használatának legkedvezőbb módja, ellenkező esetben a többletköltségeket le kell vonni
az elszámolható költségekből.
Zártvégű pénzügyi lízing esetén, ha a legrövidebb lízingelési időszak egyenlő az eszköz hasznos élettartamával,
a támogatás alapjául szolgáló elszámolható költség nem haladhatja meg az eszköz piaci értékét.
Nyíltvégű pénzügyi lízing esetén, ha a legrövidebb lízingelési időszak nem egyenlő az eszköz hasznos
élettartalmával, a lízing díjakra a támogatható projekt megvalósítási időszakának arányában nyújtható uniós
társfinanszírozásával támogatás. Ebben az esetben a lízingbe vevőnek bizonyítania kell, hogy a lízing volt
a legköltséghatékonyabb módszer a berendezés használatának megszerzésére. Ha a költségek egyéb módszer
alkalmazása (például a berendezés bérbevétele) esetén alacsonyabbak lettek volna, a többletköltséget le kell vonni
a támogatható kiadásokból.
A lízingszerződéssel összefüggő egyéb költségek nem elszámolhatók (pl. kamat, árfolyam-különbözet).
Az elszámolás alapját kizárólag a projekt megvalósítás során ténylegesen kifizetett lízing költségek jelentik, tehát
a megvalósítási időszakon túlnyúlóan felmerülő lízingdíjak nem elszámolhatók.
A lízing futamidő azzal a feltétellel áthúzódhat a projekt-fenntartási időszakra, ha a lízingdíj támogatásból
finanszírozott hányada a projekt megvalósítás időszakában teljes egészében (mintegy előtörlesztésként) kifizetésre
kerül, a tulajdonjog átszállása a lízingbe vevőre pedig a fenntartási időszak során megtörténik.
Visszlízing
Az elszámolható költség meghatározása a lízingbe vevőnek nyújtott támogatással kapcsolatban meghatározott
feltételekkel összhangban történik.
2.2.8. Értékcsökkenés
Értékcsökkenés a számviteli szabályozásnak megfelelően, a használatba vett tárgyi eszköz után elszámolható,
ha az eszköz beszerzése a projekt keretében nem indokolt, vagy nem minősül elszámolható költségnek.
Értékcsökkenést kizárólag a nem uniós támogatásból beszerzett, de a projekt megvalósításához közvetlenül
igénybevett eszközökre lehet elszámolni. Értékcsökkenés kizárólag az eszköznek a projekt megvalósítási időszakára
eső tényleges használatának arányában, és a projektre fordított idő arányában számolható el.
Az eszköz hasznos élettartamát, az értékcsökkenés számítási módszerét és az éves értékcsökkenés mértékét
az elszámolás során jelezni kell. Az elszámolható értékcsökkenési leírás nem haladhatja meg a társasági adóról és
az osztalékadóról szóló törvényben meghatározott mértéket.
2.3. Fogyóeszközök, készletek
A fogyóeszközök, készletek költségei elszámolhatóak, feltéve, hogy azonosíthatóak, és a projekt végrehajtása
szempontjából közvetlenül szükségesek, valamint a projekt során a raktárból kiadásra, felhasználásra kerültek.
2.4. Szolgáltatásvásárlások költsége
Harmadik féltől megrendelt, a támogatott tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó, Sztv. 3. § (7) bekezdés
1–2. pontja szerinti igénybe vett szolgáltatások és egyéb szolgáltatások költsége számolható el. Ezen rész szerint
kerülnek elszámolásra azok a szolgáltatások, amelyek nem tartoznak a 2.8. pont szerinti szolgáltatások körébe.
Szolgáltatás költségei alatt az Útmutató az Sztv. 51. § (2) és (3) bekezdése által meghatározottakat érti a következő
eltéréssel: az Útmutató 6. címben a nem elszámolható költségek között felsorolt, egyébként az Sztv. szerint
a szolgáltatás bekerülési értékébe beletartozó költségek nem elszámolhatóak.
Különösen a következő szolgáltatási tevékenységek számolhatók el:
–
Felmérések, kimutatások, adatbázisok, kutatások, tanulmányok készítésének költsége.
–
Műszaki ellenőri szolgáltatás, melynek az összes elszámolható költséghez viszonyított aránya nem lehet több
mint 1%.
–
Egyéb, mérnöki, szakértői díjak, tanácsadás (pl. fordítás, tolmácsolás, lektorálás).
–
Képzéshez kapcsolódó költségek (részletesen lásd a 2.4.1. alpont alatt).
–
Projekttevékenységek hatékonyságának és eredményeinek vizsgálata.
–
Marketingeszközök fejlesztése.
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–
–
–

Piackutatás.
K+F+I szolgáltatások díja.
Minőség-, környezet- és egyéb irányítási rendszerekhez kapcsolódó költségek (pl. minőség- ellenőrzéssel
és tanúsítással kapcsolatos szolgáltatások költsége, minőséget tanúsító címkék használatával kapcsolatos
költségek).
–
Rendezvényszervezés, kapcsolódó ellátási, ún. catering költségek, reprezentációs költségek kapcsolódó
járulékokkal együtt.
–
A projekttevékenységhez kapcsolódó, nem a pályázati kiírás keretében kötelezőként meghatározott
kommunikációs tevékenységek (pl. kiadványok, információs füzetek készítése, elektronikus megjelenés,
képzések meghirdetése, tudatosság növelése, tájékoztatás, kommunikációs kampányok).
–
A megvalósításhoz kötődő és indokolt bérleti díjak.
–
Biztosítékok jogi, közjegyzői, bankköltségei, ha a támogatás folyósításához a biztosítéknyújtás kötelező
(pl. bankgarancia költsége, ingatlan jelzáloghoz kötődő értékbecslés díja).
–
A fejlesztés tárgyára vonatkozó, az üzembe helyezést követően felmerülő vagyonbiztosítás díja (pl. a projekt
keretében beszerzett és használt nagy értékű eszközök külön biztosítása). A biztosítás díja a megvalósítási
időszak végéig számolható el. Az üzembe helyezést megelőzően felmerülő, a beszerzett tárgyi eszközhöz
kötődő, a bekerülési érték részét képező biztosítási díj az eszközbeszerzések között elszámolandó.
–
A javítás, karbantartás költségei, ha az nem minősül felújítási költségnek.
A projekt megvalósításával kapcsolatban közvetve felmerülő, általános szolgáltatások:
–
A pályázati kiírás által előírt nyilvánosság biztosításának költségei, melynek az összes elszámolható
költséghez viszonyított aránya nem lehet több mint 0,5%.
–
A projekt vonatkozásában végzett könyvvizsgálói szolgáltatás, az összes elszámolható költséghez
viszonyított aránya nem lehet több mint 0,5%. A pályázati kiírásban projektszintű könyvvizsgálat előírása
kizárólag az arra vonatkozó elvárás-rendszer jogszabályokkal összhangban történő meghatározása esetén
lehetséges.
–
Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek.
–
Jogi, közjegyzői költségek.
2.4.1. Képzés és képzési anyagok elszámolható költségeire vonatkozó részletes szabályok
A képzési tevékenységek vonatkozásában az elszámolható költségek a következők lehetnek:
–
Az oktatók költségei (szakértői díj, az előadói, illetve szerzői díj).
–
Az oktatók és a képzésben résztvevők utazási és szállásköltségei (tekintettel a 2.7. pontban foglalt
feltételekre).
–
A képzési projekttel kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások költségei.
–
Képzés megszervezése, lebonyolítása.
–
Tananyag fejlesztése, kivitelezése (pl. tankönyv, munkafüzet, CD), segédanyagok bérlése, beszerzése.
–
A projekt keretében végrehajtott (tananyag) fejlesztéshez és képzéshez kapcsolódó minősítési, értékelési,
regisztrációs díjak.
–
A résztvevők (célcsoport) alkalmassági vizsgálata.
–
A résztvevők (célcsoport) biztosításának díja a projekt megvalósítás időszakában.
–
A célcsoport tagjainak fizetett képzési támogatás, illetve egyéb, a képzésük idejére fizetett díjazás
(pl. megélhetési támogatás), képzés ideje alatti munkaidőre fizetendő munkabére, vagy keresetkiegészítés (legfeljebb a képzést megelőzően és az alatt elért átlagkereset különbözete), a vonatkozó hazai
jogszabályok alapján ezen kifizetések után fizetendő adókkal, járulékokkal együtt elszámolható. A vonatkozó
számításoknak tartalmazniuk kell a résztvevők létszámát, a juttatás egy főre és egy képzési időegységre
vonatkozó összegét, és az időtartamot (órákban).
–
Képzési, oktatási, kutatás-fejlesztési projektek esetén a résztvevők, illetve a kutatás-fejlesztésben
közreműködő hallgatók, doktorandusok számára ösztöndíj is elszámolható. Az ösztöndíjra való jogosultság
feltételeit (pl. meghatározott tanulmányi eredmény elérése) a pályázati kiírás vagy a támogatási kérelem
tartalmazza. Ösztöndíj a képzés eredményességét nem befolyásoló, igazolt betegség idejére is kifizethető és
elszámolható.
–
A célcsoport tagjai közül a képzésben részt vevők körében a képzés ideje alatt jelentkező azon költségek,
amelyek gyermekeik vagy más, tőlük függő hozzátartozó gondozása miatt merülnek fel.
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Egyéb kiadások
–
a képzés céljára használt helyiségek, illetve eszközök bérleti díja,
–
képzés részvételi díja,
–
vizsgadíj, kivéve a pótvizsga díja,
–
bizonyítvány kiállításának díja,
–
képzés eredményességének nyomon-követéséhez kapcsolódó költségek,
–
képzők kiválasztásához kapcsolódó költségek,
–
képzési helyszín akadálymentesítése, ha ez kisebb költségű megoldást eredményez, mint eleve
akadálymentesített képzési helyszín választása,
–
képzéshez kapcsolódó egyéb költségek.
Csak a ténylegesen képzésben eltöltött idő vehető számításba. A költségeket résztvevőnként és alkalmanként
vagy időszakonként (óránként, naponként, hetenként) az adott időszakban, adott helyen szokásos díjtételek
figyelembevételével kell tervezni és elszámolni.
A beruházáshoz (beszerzett eszközhöz stb.) kapcsolódó képzés, betanítás költsége a beruházás bekerülési
értékeként számolandó el.
2.5. Saját teljesítés
Saját teljesítés alatt értendő, ha a kedvezményezett bizonyos beruházásokat vagy szolgáltatásokat nem harmadik
személyektől szerez be, hanem saját maga végez. Nem számít saját teljesítésnek a kedvezményezett kapcsolt
vállalkozása által, vagy nem gazdasági társaság kedvezményezett esetén a részben vagy egészben tulajdonában
lévő gazdasági társaság által végzett teljesítés.
E tevékenység elszámolható értéke nem haladhatja meg a szokásos piaci értéket, nem haladhatja meg
a pénzügyileg rendezett tételek alapján kimutatott közvetlen önköltséget, valamint az értékesítés közvetett
költségeit, utóbbiakat kizárólag abban az esetben, ha azok valós költségeken alapulnak, és megfelelően
igazolt, igazságos és méltányos módszer szerint, arányosan történik a tevékenységhez való hozzárendelésük.
Az alátámasztás a kedvezményezett kötelezettsége.
Saját teljesítés vagy saját vállalkozásban végzett beruházás esetében a támogatási kérelem keretében benyújtott
költségvetésnek olyan részletezettségűnek kell lenni, amelyből az önköltség egyértelműen megállapítható, és ami
összhangban van a támogatási kérelem benyújtójának önköltség számítási szabályzatával.
2.5.1. Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak személyi jellegű ráfordításai
A projekt céljának megvalósításában, illetve szakmai felügyeletében közvetlenül közreműködő személyzet
–
bruttó munkabére,
–
személyi jellegű egyéb kifizetései (bérjellegű juttatások, pl. utazási költségtérítés, cafeteria),
–
munkaköri alkalmassági vizsgálat díja [a 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet alapján] és
–
bérjárulékai
elszámolhatók.
Bérként, bérjellegű juttatásként kizárólag a projekt céljainak megvalósításával összefüggésben, a munkaviszony,
kinevezés alapján közvetlenül vagy közvetve nyújtott pénzbeli vagy természetbeni juttatások számolhatók
el. A személyi jellegű egyéb kifizetések és bérjárulékok olyan mértékben elszámolhatóak, amilyen mértékben
a támogatott projekthez kapcsolódnak.
Bérköltség elszámolása két módszerrel történhet:
a)
A bérköltség csak a ténylegesen kifizetett munkabér alapján a projekt keretében való foglalkoztatás
arányában számolható el munkaidő-kimutatás alapján.
b)
Egységköltség-alapú térítés esetén évi legfeljebb 1720, ténylegesen ledolgozott munkaóra elszámolása,
amely a legutóbb dokumentált éves bruttó foglalkoztatási költségek alapján kerül meghatározásra.
Bérköltségek között elszámolható költség a megbízási szerződés keretében történő munkavégzés, valamint
a szellemi alkotásra kötött felhasználási szerződésben rögzített személyes közreműködés díja.
Szintén ebbe a kategóriába tartozik a projekt végrehajtásában közreműködő azon személyek bére, akik számára
a projekt keretében nem kerül munkabér elszámolásra, hanem a munka elvégzése célfeladatok kiírásával vagy
túlszolgálat elrendelésével, illetve többletfeladatot elrendelő megállapodás keretében oldható meg.
Munkaviszony megszűnése vagy megszüntetése esetében a munkaviszonyra, közalkalmazotti jogviszonyra
és a közszolgálati tisztviselői jogviszony megszűnésére/megszüntetésére vonatkozó jogszabályok által előírt,
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kötelezően fizetendő juttatások költsége olyan mértékben elszámolható, amilyen mértékben az a támogatott
projekthez kapcsolódik függetlenül attól, hogy a munkavégzésre vonatkozó szerződés, illetve a kollektív szerződés
az elszámolás arányára vonatkozóan eltérő rendelkezéseket tartalmaz.
Nem elszámolható a jutalom, illetve az olyan jutalom jellegű kifizetés, amely mögött a teljesítés nem igazolható.
2.6. Ún. In-house beszerzések
A közbeszerzésekről szóló törvényben meghatározott in-house beszerzések eredményeként kötött szerződések
alapján felmerült költségek elszámolhatóak, ha azok nem haladják meg a szokásos piaci értéket, valamint
a pénzügyileg rendezett tételek alapján kimutatott közvetlen és közvetett önköltségértékét.
Ezen beszerzéseket olyan részletes, tételes egységárakat is tartalmazó kalkulációval kell alátámasztani, amelyből
a beszerzés költsége egyértelműen megállapítható, és amely kétséget kizáróan igazolja, hogy e teljesítés szolgálja
legjobban a költséghatékonyságot.
2.7. Útiköltség, kiküldetési költség
A projektben részt vevő célcsoportnak, illetve a projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársaknak
a projekt megvalósításához közvetlenül köthető, a támogatott tevékenységekhez kapcsolódó, külső helyszínen
történő munkavégzése, a projekt megvalósításával összefüggő képzése miatt felmerülő utazási és szállásköltségei
elszámolhatóak. Az utazási és napidíj költségek a magyar jogszabályok szerint járulékokkal együtt számolhatóak el.
A napi utazási idő és a bekerülési költségek alapján kell dönteni a naponta való utaztatás, az egyszeri (több
hetes távollét esetén, hetente egyszeri) utaztatás és a helyszínen való elszállásolás között. Ha a napi utazási idő
meghaladja a három órát, akkor célszerű az utóbbit választani, egyéb esetekben a költségek felmérését követően
az alacsonyabb költséggel járó megoldást kell választani. A fogyatékkal élők utazása ez alól kivételt képezhet,
a számukra legalkalmasabb (pl. külön busz) és megfelelően kialakított eszközöket kell igénybe venni.
A következő költségek számolhatóak el:
a)
Utazás költségei
Az útiköltségek (utazás és helybiztosítás költsége) a 2. osztályú tömegközlekedési eszközök, külföldre
repülőgéppel történő utazás esetén turista osztályú repülőjegy igénybevétele alapján számolható el.
Ettől eltérő költség elszámolását – különösen biztonsági szempontból – a Felelős Hatóság egyedileg
engedélyezheti, ha az adott projekt sajátosságaira, vagy a projektmegvalósítás egyedi körülményeire
tekintettel indokolt.
Útiköltségek elszámolása tekintetében a kedvezményezettnek a külön jogszabályokban, közjogi
szervezetszabályozó eszközökben6 szereplő, valamint saját belső szabályzatában rögzített vonatkozó
előírásokra is tekintettel kell lennie.
Hivatali vagy saját gépjármű (ideértve a közeli hozzátartozó tulajdonában álló gépjárművet is) használata
esetén a megtett kilométerek alapján a tényleges üzemanyag-költség vagy az adóhatóság által közzétett
elszámolható üzemanyag-költség és a kilométerenkénti adómentes térítés figyelembe vételével számolhatók
el. Hivatali vagy saját gépkocsi használata esetén elszámolható a parkolási díj és a kiküldetés időtartamára
eső autópálya használati díj.
Repülőgéppel történő utazás esetén elszámolható a reptéri illeték. Az utasbiztosítás költsége elszámolható.
Utazási bérlet költségét olyan arányban lehet figyelembe venni, amilyen arányban az a projekt tevékenységet
szolgálja (pl. ha a képzés két hétig tart, akkor a havi bérlet árának felét).
b)
Szállásköltségek
A szállásköltségek elszámolása esetén vendég-éjszakánként, belföldi szállás esetében legfeljebb – áfa nélkül
számított – 15 000 Ft/éj, külföldi szállás esetében bruttó 150 euró/éj mértékű költség számolható el.
c)
Helyi közlekedés költségei
A kiküldetés helyszínén igénybe vett tömegközlekedési eszközökön történő közlekedés költsége bizonylat
alapján elszámolható. Indokolt taxi költség (pl. a szálláshely és a projekt megvalósításának helye, vagy
a konferencia helye, vagy a projekttel közvetlenül összefüggésbe hozható helyszínek közötti út taxiköltsége)
– ha tömegközlekedési eszköz igénybe vétele nem lehetséges, vagy csak indokolatlanul nagyobb
időráfordítással – szintén elszámolható. Az indokoltság alátámasztása a kedvezményezett kötelezettsége.

6

Például: 60/1992. (IV. 1.) Korm. rendelet, 15/2011. (V. 23.) BM utasítás.
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d)

Napidíj
Célcsoport ellátmány-/napidíj- és szállásköltsége keretében a figyelembe vett létszám projekthez kapcsolódó
ellátmánya, napidíja és szállásköltsége számolható el a vonatkozó hazai jogszabályok alapján.
A b), c) és d) pontok szerinti költségek elszámolása egységköltségek alkalmazásával történik, ha a módszertant
a pályázati kiírás biztosítja.
2.8. Célcsoportot érintő speciális költségek
A Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alapra vonatkozó speciális rendeletekben rögzített személyi kör
tekintetében az alábbi költségek számolhatóak el:
–
A célcsoport számára közvetlenül nyújtott speciális szolgáltatások megvásárlásának költségei (pl. szociális
munka, pszichológia segítségnyújtás, tanácsadás, fordítás, tolmácsolás).
–
Kisösszegű ösztönző.
–
Képzés:
=
A célcsoport tagjai közül a képzésben részt vevők körében a képzés ideje alatt jelentkező azon
költségek, amelyek a tőlük függő, a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 2. pontja szerinti hozzátartozó
gondozása miatt merülnek fel.
=
A célcsoport tagjainak fizetett képzési támogatás – célcsoporthoz kapcsolódó speciális
költségekhez, illetve egyéb, a képzésük idejére fizetett díjazás (pl. megélhetési támogatás),
a képzés ideje alatti munkaidőre fizetendő munkabér vagy kereset-kiegészítés (legfeljebb
a képzést megelőzően és az alatt elért átlagkereset különbözete), a vonatkozó hazai jogszabályok
alapján ezen kifizetések után fizetendő adókkal, járulékokkal együtt elszámolható. A vonatkozó
számításoknak tartalmazniuk kell a résztvevők létszámát, a juttatás egy főre és egy képzési
időegységre vonatkozó összegét, és az időtartamot (órákban).
–
Beszerzés: a célcsoport számára a projekt keretében célzottan beszerzett és kiosztott, illetve a célcsoport
számára megtartott foglalkozásokon felhasznált termékek.
–
A célcsoport számára a projekt keretében célzottan beszerzett egyéb termékek és szolgáltatások
(belépőjegyek, kirándulások költsége, szállás- és ellátási költségek).
2.9. Projektmenedzsment költségek
A projektmenedzsment költségek mértéke, elszámolható költségek
A projektmenedzsment költségek mértéke együttesen nem haladhatja meg
–
beruházási jellegű projekt esetében a projekt összes elszámolható költségének 2,5%-át,
–
nem beruházási jellegű projekt esetében a projekt összes elszámolható költségének 8%-át.
A projektmenedzsment költségeken belül kizárólag a következő tételek számolhatóak el:
a)
bármely kedvezményezett esetén
aa)
a projektjavaslat kidolgozása és a projektmegvalósítás alatti projektmenedzsment személyi jellegű
ráfordításai a 2.5.1. alpontban foglaltaknak megfelelően,
ab)
kifejezetten a projektmenedzsment tevékenységhez kötődő iroda- és eszközbérlet,
ac)
a menedzsment tevékenységhez kapcsolódó anyag – és az Sztv. 80. § (2) bekezdésében, illetve
az Áhsz. hatálya alá tartozó szervezetek esetén az Áhsz. 1. § (4) bekezdése alapján meghatározott
értékhatár alatti, egy összegben leírható tárgyi eszközök – költsége (pl. nyomtató, számológép,
papír, írószer),
ad)
a kiküldetéshez kapcsolódó utazási költség a 2.7. pontban foglaltaknak megfelelően;
b)
kizárólag nem közszféra kedvezményezettek esetén az a) pontban foglaltakon túlmenően a projektjavaslat
kidolgozásához és a projektmegvalósítás alatti projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás
díja;
c)
a %-os korláttól, illetve a közszféra szervezetekre vonatkozó szűkített elszámolhatósági költségkörtől
kizárólag technikai segítségnyújtás keretében támogatott azon projektek esetén lehet eltérni, amelyeknél
a projekt fő tevékenysége a személyi jellegű ráfordítások támogatása.
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2.10. Adók és közterhek, le nem vonható általános forgalmi adó
A visszaigényelhető adók, közterhek nem számolhatóak el. Ha a kedvezményezettnek lenne rá lehetősége, azonban
nem él a visszaigénylés lehetőségével, a visszaigényelhető adók, közterhek nem számolhatóak el.
A le nem vonható áfa elszámolható a projekt keretében, kivéve, ha a kedvezményezett az egyszerűsített vállalkozói
adó (EVA) hatálya alá tartozik, ekkor az áfa nem elszámolható költség.
2.11. Elszámolható költségekre vonatkozó százalékos korlátok
A jelen Útmutató hatálya alá tartozó projektek vonatkozásában egyes költségeknek a projekt összes elszámolható
költségére vetített százalékos arányára a következő táblázatban összefoglalt korlátozásokat szükséges betartani.
A Felelős Hatóság a pályázati kiírás keretében további korlátokat határozhat meg, vagy a táblázatban meghatározott
százalékos mértékeket szűkítheti a felhívás céljának figyelembevételével.
Költségtípus

Mértéke %-ban

Projekt-előkészítés, tervezés (jogszabályban, illetve pályázati kiírásban megkövetelt
környezeti, fenntarthatósági hatástanulmányok, megvalósíthatósági tanulmányok
elkészítésének költsége, beruházást tartalmazó projekteknél műszaki, kivitelezési tervek
elkészítése, hatósági engedélyek megszerzésének költségei stb.) A közbeszerzési eljárások
lefolytatásának költségét a százalékos korlátnak való megfelelés ellenőrzésekor nem kell
figyelembe venni.

5%

Közbeszerzési eljárások lefolytatása

1%

Ingatlanvásárlás (föld, épület stb.)

10%

Terület-előkészítés (régészeti feltárás, lőszermentesítés, földmunkák stb.)

2%

Műszaki ellenőri szolgáltatás

1%

Projektmenedzsment

beruházási jellegű projekt esetében
nem beruházási jellegű projekt esetében

2,5%
8%

Tájékoztatás, nyilvánosság biztosítás

0,5%

Könyvvizsgálat

0,5%

Közvetett költség

beruházási jellegű projekt esetében

1%

nem beruházási jellegű projekt esetében
7%
A táblázatban szereplő százalékos korlát a projekt megvalósításakor – projektszintű megtakarítás eredményeként –
sem léphető át. Uniós jogszabályban vagy az Útmutatóban nem szabályozott százalékos korlát túllépésének
engedélyezése (pl. projektszintű megtakarítás esetén) a Felelős Hatóság hatásköre.
A táblázatban szereplő, százalékos korláttal korlátozott elszámolható költségek százalékban meghatározott
átalányalapú módszerrel számolhatók el, ha a pályázati kiírás azt előírja, vagy lehetővé teszi.
Kizárólag technikai segítségnyújtás keretében támogatott projektek esetén, ha a projekt fő tevékenysége a fenti
táblázatban foglalt költségek elszámolása, a táblázatban foglalt, illetve az egyes címeknél is jelzett százalékos
korlátoktól a Felelős Hatóság eltérhet.
3. Általános (közvetett) költségek
Az általános (közvetett) költségek nem kapcsolhatók teljes mértékben egy adott folyamathoz, vagy
tevékenységhez, azonban elengedhetetlenek a projekt keretében támogatott tevékenység végzéséhez.
Ilyen költségek a következők:
–
közüzemi díjak és szolgáltatások (pl. víz, gáz, elektromos áram, távhő, hulladékgazdálkodási közszolgáltatás,
telefon, fax, internet, telekommunikációs költségek),
–
postaköltségek, ideértve az elektronikus kommunikáció működtetéséhez kapcsolódó költségeket is
(pl. e-aláírás alkalmazásához kapcsolódó tanúsítvány, kriptográfiai eszközök, időbélyegzés költségei),
–
takarítás, hulladékgazdálkodás egyéb, nem közszolgáltatási díja, költsége,
–
őrzés,
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–

állagmegóvás/karbantartás, ideértve az irodatechnikai és informatikai eszközök karbantartását is, kivéve
a működési célú támogatások esetében,
–
biztosítási költség (pl. a kedvezményezett irodájának biztosítása),
–
bankszámlanyitás költsége (ha a pályázati kiírás értelmében kötelező önálló bankszámlát nyitni a projektre),
rendes havi adminisztratív (kezelési) költség és tranzakciós költségek,
–
dokumentációs, irattárazási, archiválási költségek,
–
a vállalatirányítási tevékenységek (úgymint: jogi, adminisztratív, igazgatási, könyvelési, bérszámfejtési,
ellenőrzési, kontrolling és egyéb a projekt megvalósítását közvetetten szolgáló tevékenységek ráfordításai).
A közvetett költségek mértéke együttesen nem haladhatja meg
–
beruházási jellegű projekt esetében a projekt összes elszámolható költségének 1%-át,
–
nem beruházási jellegű projekt esetében a projekt összes elszámolható költségének 7%-át.
Ezek a költségek csak a közvetett költségeken belül számolhatóak el, más költségkategóriákban nincs erre
lehetőség.
4. Elszámolhatósághoz kapcsolódó korlátozások
4.1. Szállítói előleg
A szállítói finanszírozás keretében – a kivitelezés, beszerzés, szolgáltatás keretében – fizetett előleg elszámolható,
a támogatási szerződésben foglalt feltételeknek megfelelően. Szállítói finanszírozású szerződés keretében is csak
olyan tételek támogathatóak, melyek közvetlen kifizetés esetén is elszámolhatóak lennének.
4.2. Bevételek
Annak érdekében, hogy a támogatott projektek a közgazdasági megvalósíthatóság szempontjából szükséges
mértékű társfinanszírozásban részesüljenek, a projektek támogatásának kiszámításakor figyelembe kell venni
mindazon bevételeket, amelyek közvetve vagy közvetlenül a támogatott projekt révén, annak megvalósítása, illetve
fenntartása során keletkeznek, ezáltal a projekt külső finanszírozási igényét csökkentik.
4.2.1. Bevétel, nettó bevétel fogalmának elkülönítése
Jelen Útmutató szóhasználatában a következőképpen határoljuk el e fogalmakat:
Bevétel a projekt megvalósítása és fenntartása során, a projekttevékenységgel összefüggésben keletkezett vagyoni
érték.
Nettó bevétel: a projekt keretében kínált vagy eredményeként létrejövő árukért, szolgáltatásokért közvetlenül
a felhasználók által fizetett ellentételezés (pl. infrastruktúra használatáért közvetlenül a felhasználókat terhelő
díj, a föld vagy épületek eladásából vagy bérbeadásából származó bevétel vagy a szolgáltatásokért kapott
ellentételezés) és működési költségek, valamint az adott időszakban a rövid élettartamú eszközök cseréjére fordított
költségek különbsége. Nettó bevételnek minősül a működési költség-megtakarítás is, ha azt a működtetésre
irányuló támogatások ugyanolyan mértékű csökkentése nem ellentételezi.
4.2.2. Bevételi kategóriák
Különösen az alábbi tételek minősülhetnek bevételnek:
–
támogatásból beszerzett eszköz hasznosításából származó bevétel,
–
támogatásból fejlesztett ingatlan hasznosításából származó bevétel,
–
támogatással kiváltott ingatlan hasznosításából származó bevétel,
–
különböző tagdíjak, regisztrációs díjak befizetéseiből származó bevétel,
–
támogatott képzési díjak megfizetéséből származó bevétel,
–
tanulmányi szerződés keretében támogatott tanulmányok képzési díjának visszafizetéséből származó
bevétel,
–
támogatott rendezvény belépő díjaiból származó bevétel,
–
egyéb támogatott tevékenységből származó bevételek (kivéve a 6. címben jelzett kategóriák),
–
működési költség-csökkenés.
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4.2.3. Levonásra nem kerülő bevételek
Az alábbi, számviteli szempontból bevételként könyvelendő tételek, a jelen szabályozás értelmében nem képezik
a nettó bevétel részét, így nem kerülnek levonásra:
–
kötbér,
–
támogatási előlegen realizált kamat,
–
a közbeszerzési dokumentáció eladásából származó bevétel, ha a dokumentáció ellenértéke megfelel
a közbeszerzésekről szóló törvényben leírtaknak,
–
a foglalkoztatást célzó programok esetében a támogatott célcsoport foglalkoztatása során előállított termék,
szolgáltatás értékesítéséből származó bevétel, ha a kedvezményezett e bevételeket a projekt céljaival
összhangban a projekt megvalósítási időszakában a projekt megvalósításával szoros összefüggésben
felmerült, a projekt költségvetésén kívüli kiadások finanszírozására fordítja, és a projekt céljainak megfelelő
felhasználást igazolja.
4.2.4. Bevételek levonása
A nettó bevételeket teljes összegükben vagy arányosan kell levonni a projekt elszámolható költségéből, attól
függően, hogy
–
a nettó bevétel teljes egészében vagy csak részben származott a támogatott projektből,
–
a támogatott projekt összes költsége vagy csak egy része kerül-e a projekt keretében elszámolásra.
A keletkezett nettó bevétel miatti levonás mértéke az alábbi módon kerül meghatározásra:
1.
A nettó bevétel teljes egészében vagy csak részben származott a támogatott projektből:
a)
ha a teljes nettó bevétel a támogatott projektből származik, a teljes nettó bevétel figyelembevételre
kerül, a 2. pontban foglaltak szerint;
b)
ha csak a nettó bevétel egy része származik a támogatott projektből, akkor az a támogatott
projekthez és az egyéb releváns tevékenységekhez kapcsolódó összes – beruházási és működési –
költség alapján kerül arányosításra.
2.
A támogatott tevékenység összes költsége vagy csak egy része kerül a projekt keretében elszámolásra:
a)
ha a támogatott tevékenység összes költsége elszámolásra kerül a projekt keretében (tehát a projekt
összköltsége azonos a projekt keretében elszámolható költségek összegével), akkor az 1. pont
szerint nettó bevétel teljes összegében beszámításra kerül;
b)
ha a támogatott tevékenység költségeinek csak egy része kerül a projekt keretében elszámolásra
(a kedvezményezett által biztosított nem elszámolható hozzájárulás következtében), akkor
az 1. pont szerinti nettó bevétel a projekt elszámolható költsége és az összes – beruházási és
működési – költsége alapján kerül arányosításra.
A projekt összköltségének részét képezik a pályázati kiírás szerint nem elszámolható költségek és a pályázati
kiírásban meghatározott korlát (fajlagos mutató, belső korlát stb.) miatt teljes mértékben nem elszámolható
költségek is.
A bevételek kezelésekor is biztosítani kell a kettős finanszírozás elkerülését.
Bevételek figyelembevételének időtartama
Bevételként legkésőbb a projekt fizikai befejezéséig számlázott bevételeket kell figyelembe venni. (A fizikai
befejezés időpontja megegyezik az üzembe helyezés időpontjával). Ha a projekt projektelemekre bontható,
amelyek üzembe helyezési időpontja egymástól független, akkor a projektelemek által termelt bevétel csak az adott
projektelem üzembe helyezéséig felmerülten kerül figyelembevételre.
4.3. Jólteljesítési garancia és garanciális visszatartás
A jólteljesítési vagy visszatartási garanciával érintett számla teljes összegben akkor elszámolható, ha a garanciális
időszak teljes egészében a projektmegvalósítási időszakra esik. A visszatartott összeg csak a garanciális időszakot
követően számolható el.
Ha a garanciális időszak a projektmegvalósítási időszakot meghaladja, a Kedvezményezett a garanciával érintett,
visszatartott összeget nem tudja elszámolni. Ilyenkor célszerű más teljesítési biztosítékot kikötni (pl. közös
rendelkezési jog egy elkülönített bankszámlán, bankgarancia, bizonyos összeg vállalkozó általi letétbe helyezése),
mely esetben a garanciával érintett összeg elszámolhatóvá válik.
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5. Speciális elszámolhatósági szabályok
5.1. Kutatás-fejlesztés és innováció
A kutatás-fejlesztési és innovációs támogatás csak abban az esetben nyújtható, ha az a normál működésen
túlmutató kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységre ösztönöz.
Elszámolható költség a programban részt vevő kutatók, fejlesztők, mérnökök, technikusok és egyéb kisegítő
személyzet személyi jellegű ráfordításai, a kutatás-fejlesztési és innovációs célra használt eszközök és immateriális
javak bekerülési értéke, a kizárólag az adott kutatás-fejlesztéshez, innovációhoz igénybe vett anyagfelhasználás és
szolgáltatások költségei, ill. megbízási díj.
A K+F+I tevékenységekkel kapcsolatban felmerülő speciális – az Útmutató 2. címében nem említett – elszámolható
költségek az alábbiak:
–
Eljárási és szervezési innovációhoz nyújtott támogatás esetében a szervezési innováció tekintetében
a költségek kizárólag az infokommunikációs technológia eszközei és felszerelése beszerzési költségeit
jelenthetik.
–
A magasan képzett munkaerő kölcsönzéséhez nyújtott támogatás alkalmazása esetén az elszámolható
költségek körébe tartozik minden, a magasan képzett munkaerő kölcsönzésével és foglalkoztatásával járó,
a KKV-knál felmerülő költség, ideértve a közvetítő ügynökség igénybevételének költségeit, a munkaerőkölcsönzés díját, valamint a kölcsönzött munkaerő mobilitási juttatásaként jelentkező ráfordításokat az Sztv.
szerint, ha e költségek nem haladják meg a piaci árat. A tanácsadás költségei nem számolhatóak el.
6. Nem elszámolható költségek
Bármely alap keretében támogatott projekt esetén nem elszámolható költség
–
levonható áfa;
–
hitelkamat;
–
pénzügyi, finanszírozási tranzakciókon realizált árfolyamveszteség;
–
bírságok és perköltségek7;
–
beépített föld vásárlása a projekt összes elszámolható költségének 10%-át meghaladó mértékben;
–
beépítetlen földterület vásárlása;
–
személyi költségek keretében a jutalom és a sikerdíj összege;
–
olyan alvállalkozásba adott tevékenységek, amelyek anélkül emelik a végrehajtás költségeit, hogy hozzáadott
értékkel rendelkeznének a projekt szempontjából;
–
kormánytisztviselők, közalkalmazottak, a kedvezményezettnél alkalmazásban álló egyéb személyek
elszámolt béren felüli díjazása, ha szokásos napi közigazgatási feladataikhoz és munkakörükhöz kapcsolódik;
–
projektszemélyzetre költött ajándék és reprezentációs költségek, harmadik félnek továbbszámlázott költség;
–
a számviteli nyilvántartásban nem aktivált, valamint a fel nem használt tárgyi eszköz és készlet beszerzési
költsége;
–
az eszközbeszerzésekhez kapcsolódó, a projektmegvalósítás határidejét követően felmerült support
költségek;
–
a valuta átváltásokból származó árfolyamveszteségek, illetve díjak, valamint a kamattartozás kiegyenlítése,
hitelkeret-túllépés költsége, egyéb pénzügyforgalmi költségek stb.
7. Egyszerűsített elszámolási mód
A horizontális rendelet 18. cikke értelmében a 2014–2020-as időszakban felértékelődik az egyszerűsített elszámolási
eszközök szerepe.
A tételes, dokumentum alapú elszámoláson túl alkalmazható – átalány alapú – elszámolási módok a következők:
–
százalékban meghatározott átalány (flat rate),
–
átalányalapú egységköltség (standard scale of unit cost),
–
egyösszegű átalány (lump sum).

A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 75. § (1) bekezdés szerinti perköltség fogalom alapján, függetlenül attól, hogy bíróság által
megítélésre került-e.

7
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A felsorolt elszámolási módok lehetőséget adnak a költségek elszámolására anélkül, hogy a kedvezményezett
a felmerült költségeket a kifizetési igénylésében részletesen bemutatná, alátámasztó dokumentumok
bemutatásával igazolná. A támogatást nyújtó és ellenőrző szervezetek nem kérik sem a dokumentum alapú,
sem a helyszíni ellenőrzés során a felmerülést igazoló dokumentumokat, elszámoló bizonylatokat, könyvelési
nyilvántartást.
Az alkalmazható elszámolási módok kombinálhatók, de egy elszámolható költségre, illetve egy tevékenységre
egyféle elszámolási mód alkalmazható.
Az egyszerűsített elszámolási módok bevezetése módszertani megalapozáshoz kötött, kivéve, ahol a horizontális
rendelet az ettől való eltekintésre lehetőséget ad. A javasolt elszámolási módok bevezetését megalapozó
módszertant, alkalmazási feltételeit, korlátait előzetesen, tisztességes, méltányos és ellenőrizhető számítás alapján
kell megállapítani.
Ha egyszerűsített elszámolási módszertan valamely költségtípus esetén biztosított, és az Útmutató az adott
költségtípus elszámolása során átalány alapú elszámolást ír elő, úgy kötelező a pályázati kiírásban, illetve
a projektmegvalósítás során – a pályázati kiírásban érintett valamennyi kedvezményezettre vonatkozóan – az
átalány alapú elszámolás használata.
7.1. Százalékban meghatározott átalány
7.1.1. Elszámolható költségek maximalizált költségkorlátja – módszertani megalapozással
A Felelős Hatóság a pályázati kiírás keretében bizonyos elszámolható költségekre meghatározhat átalány alapon
elszámolható százalékos korlátokat, ez esetben a módszertani megalapozás a Felelős Hatóság felelőssége.
7.1.2. Az Európai Bizottság által előírt százalékos átalány mértékek alkalmazása – módszertani megalapozás nélkül
A Felelős Hatóság a pályázati kiírás keretében alkalmazhatja az Európai Bizottság által előírt százalékos
átalánymértékeket, anélkül, hogy módszertani előkészítést kellene készítenie.
7.2. Átalány alapú egységköltség
Az átalány alapú elszámolás olyan változata, amellyel az eddigi input-orientált rendszer helyett, egy output-, illetve
folyamatelem-orientált rendszer felé lehet elmozdulni. A módszer szerint a mérhető outputhoz, folyamatelemhez
egységköltségeket kell meghatározni, és az elszámolható költség a teljesített output darabszámának és
a kapcsolódó egységköltségnek a szorzatával egyenlő.
Az átalány alapú egységköltség szerinti elszámolás során kizárólag a mennyiséget kell igazolni, és nem
az egységköltség ténylegesen felmerült költségösszegének alátámasztottságát.
7.2.1. Átalány alapú egységköltség megállapítása – módszertani megalapozással
Az egységköltség megállapításnak lehetséges módszerei:
–
korábbi pénzügyi adatok, kimutatások, statisztikai analízis, tanulmány stb.,
–
nemzeti hatóságok által alkalmazott egységárak (pl. üzemanyag norma),
–
piaci ár.
Az átalány alapú egység költség értékét a Felelős Hatóság adott pályázati kiírás keretében határozza meg,
ez esetben a módszertani megalapozás a Felelős Hatóság felelőssége.
7.2.2. Az Európai Bizottság által előírt átalány alapú egységköltség – módszertani megalapozás nélkül
A projekt szakmai megvalósításában közvetlenül közreműködő munkatársak személyi jellegű ráfordításainak
egységköltségére az Európai Bizottsági ajánlás szerint az éves bruttó személy jellegű ráfordítást osztani kell
1720 órával.
7.3. Egyösszegű átalány
Az átalány alapú elszámolás egy változata, amikor a projekt támogatási összege vagy annak egy része előre rögzített
egy összegben és előre rögzített feltételek teljesülése esetén kerül folyósításra a kedvezményezett számára.
Olyan projekteknél érdemes alkalmazni, ahol az output kevésbé számszerűsíthető, vagy kevésbé részekre
bontható, azaz output helyett inkább eredmény-orientált megközelítést hordoz magában (teljesült/nem teljesült
megközelítés).
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A módszer szerint az előre pontosan definiált eredmény egy előzetes valós költségbecslésén alapszik. Az ellenőrzés
a támogatás igazolásához a projekt előrehaladását/teljesülését fogja vizsgálni, és nem a valós költségeket.
Az egyösszegű átalány alapú elszámolás lefedheti a projekt egészét, illetve annak egy részét (egy vagy több
tevékenységét).
Az egyösszegű átalány alapú támogatás kifizetése során nincs lehetőség arányosításra. Ha a teljesítés nem
100%-os, nincs lehetőség támogatás kifizetésére, kivéve ha a támogatási szerződésben a közbenső lépések arányos
kifizetéssel rögzítésre kerültek.
7.3.1. Egyösszegű átalány megállapítása – módszertani megalapozással
Az egyösszegű átalány összegét a Felelős Hatóság az adott pályázati kiírás keretében határozza meg, ez esetben
a módszertani megalapozás a Felelős Hatóság felelőssége.

A Kormány 136/2015. (VI. 2.) Korm. rendelete
a felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló
106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 48. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 8. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A környezeti kárral vagy környezeti teherrel érintett vagyontárgy értékesítésekor a felszámoló az értékesítési
hirdetmény közzétételét megelőzően az értékesítési feltételeket tartalmazó dokumentumok, így különösen
a pályázati felhívás, valamint az árverési hirdetmény tervezetének megküldésével köteles beszerezni
az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter előzetes hozzájárulását, és az értékesítési hirdetményben
a környezeti teherre történő utalás mellett a hozzájárulás megadására vonatkozó tájékoztatást is közzé kell
tenni. Az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter az előzetes hozzájárulásról szóló döntése előtt beszerzi
a környezetvédelemért felelős miniszter szakmai állásfoglalását.”
2. §		
Az R. a következő 17. §-sal egészül ki:
„17. § E rendeletnek a felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről
szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet módosításáról szóló 136/2015. (VI. 2.) Korm. rendelettel (a továbbiakban:
Módr.) megállapított 8. § (7) bekezdését a Módr. hatálybalépésének időpontjában folyamatban lévő felszámolási
eljárásokban is alkalmazni kell minden olyan első alkalommal történő vagy megismételt értékesítés esetén, ahol
az értékesítési hirdetmény közzétételére a Módr. hatálybalépésekor még nem került sor.”
3. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 137/2015. (VI. 2.) Korm. rendelete
a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló
19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 132. § 5., 19. és 35. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: GET Vhr.) 1. § (1) bekezdése a következő 21a. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában:)
„21a. Számított órai teljesítmény: A 20–100 m3/h kapacitásigényű felhasználási helyen a fogyasztásmérő berendezés
felszerelését vagy cseréjét követő ötödik évben a földgázelosztó által a felhasználó előző öt éves időszak alatt elért
legnagyobb havi tény fogyasztási adata alapján meghatározott időegységre eső földgázfogyasztás,”
2. §		
A GET Vhr. a következő 158. §-sal egészül ki:
„158. § A földgázelosztó az üzletszabályzatát az 1. számú mellékletnek a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény
rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 137/2015. (VI. 2.)
Korm. rendelettel megállapított 11. pont 11.13–11.18. alpontjában foglaltak teljesítése érdekében megfelelően
átdolgozza, és azt 2015. július 1-ig a Hivatal részére jóváhagyásra benyújtja.”
3. §

(1) A GET Vhr. 1. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
(2) A GET Vhr. 1. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

4. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.
(2) Az 1. § és a 3. § (2) bekezdése 2015. november 1-jén lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a 137/2015. (VI. 2.) Korm. rendelethez
A GET Vhr. 1. számú melléklet 11. pontja a következő 11.13. alponttal egészül ki:
„11.13. Ha a földgázelosztó a 11.9. pontban meghatározott feltételek fennállását észleli, köteles a felhasználó
figyelmét felhívni a fogyasztásmérő berendezés cseréjének lehetőségére. A fogyasztásmérő berendezés 11.9. pont
szerinti cseréje, a fogyasztásmérő berendezés cseréjével kapcsolatos kiviteli terv elkészítése és a mérőhely
kialakítása egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó esetén a földgázelosztó kötelessége, saját költségén.”

2. melléklet a 137/2015. (VI. 2.) Korm. rendelethez
A GET Vhr. 1. számú melléklet 11. pontja a következő 11.14–11.18. alpontokkal egészül ki:
„11.14. A 20–100 m3/h kapacitásigényű felhasználási helyen ötévente, a mérésügyről szóló törvény végrehajtásáról
szóló 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében meghatározott időszakos gázmérő hitelesítéssel
összefüggő gázmérőcserét megelőzően a földgázelosztó köteles meghatározni a felhasználó számított órai
teljesítményét a felhasználó gázmérőcserét megelőző öt év legnagyobb havi tény fogyasztási adata alapján.
11.15. A 11.14. pont szerinti felülvizsgálat eredményéről és a gázmérőcsere 11.16. pont szerinti kezdeményezésének
lehetőségéről a földgázelosztó köteles a felhasználót a gázmérőcserét megelőzően, az 1. számú melléklet
10.1. pontjában meghatározott értesítéssel egyidejűleg tájékoztatni. A földgázelosztó a tájékoztatás keretében
igazolható módon köteles tájékoztatni a felhasználót a számított órai teljesítményhez igazodó fogyasztásmérő
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berendezés felszerelésének kockázatairól, valamint arról, hogy a számított órai teljesítményt meghaladó
földgázfogyasztás miatt bekövetkező szolgáltatási szünet nem minősül a földgázelosztó által történő
kikapcsolásnak, az abból származó kárt a felhasználó viseli.
11.16. Ha a felhasználási helyen felszerelt fogyasztásmérő berendezés névleges teljesítménye legalább
15 százalékkal nagyobb, mint a felhasználó számított órai teljesítménye, akkor a földgázelosztó a felhasználási
hely tulajdonosa vagy meghatalmazásával a felhasználó kezdeményezése esetén köteles a számított órai
teljesítménynek megfelelő kapacitású fogyasztásmérő berendezés felszerelésére a 11.14. pont szerinti gázmérő
hitelesítéssel összefüggő gázmérőcserével egyidejűleg.
11.17. A fogyasztásmérő berendezés 11.16. pont szerinti cseréje, a fogyasztásmérő berendezés cseréjével
kapcsolatos kiviteli terv elkészítése és a mérőhely esetleges átalakítása egyetemes szolgáltatásra jogosult
felhasználó esetén a földgázelosztó kötelessége, saját költségén.
11.18. A földgázelosztók kötelesek a felhasználó számított órai teljesítményének meghatározására egységes
módszertant kialakítani, és azt az üzletszabályzatukban nyilvánossá tenni.”
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A Kormány tagjainak rendeletei

A Miniszterelnökséget vezető miniszter 27/2015. (VI. 2.) MvM rendelete
a Világörökségi Várományos Helyszínek Jegyzékéről
A világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény 14. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 4., 6., 10., 11., 12. és 12a. pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 3. pontjában
meghatározott feladatkörében eljáró nemzeti fejlesztési miniszterrel, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló
152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 1. és 9. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró földművelésügyi miniszterrel,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 19. pontjában meghatározott
feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:
1. §		
A Világörökségi Várományos Helyszínek Jegyzékét a melléklet tartalmazza.
2. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.
		

Lázár János s. k.,

		

Miniszterelnökséget vezető miniszter
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Melléklet a 27/2015. (VI. 2.) MVM rendelethez
Melléklet a …/.. (…) MvM rendelethez
A Világörökségi Várományos Helyszínek Jegyzéke
1. A római birodalom határai – A dunai limes magyarországi szakasza

B

A
A várományos
helyszín megjelölése

1.

Település(ek)
neve
A római birodalom Budakalász
határai – A dunai limes
magyarországi
szakasza

C

D

A helyszínrész befoglaló jellemző koordinátái
EOV koordináta

WGS84 koordináta

[(652132,253170);(652014,252
788);(651586,252880);(651685
,253272)];
[(652787,253434);(652938,253
401);(652883,253101);(652804
,253038);(652599,253087)]

[(47.6223888058N,19.0758095432E);(47
.6189532844N,19.0742379988E);(47.61
97819102N,19.0685446233E);(47.62330
74998N,19.0698630806E)];
[(47.6247609429N,19.0845252149E);(47
.6244634802N,19.0865339753E);(47.62
17653832N,19.0858003135E);(47.62119
90680N,19.0847489284E);(47.62164062
31N,19.0820219776E)]
[(47.7719977285N,19.0803170614E);(47
.7670978708N,19.0726033294E);(47.76
68107541N,19.0690546644E);(47.76873
61751N,19.0646929646E);(47.77286363
01N,19.0695640281E);(47.7716490435N
,19.0716181430E);(47.7739950999N,19.
0776631799E)]
[(47.6585445145N,19.1212125299E);(47
.6576092214N,19.1210248616E);(47.65
66140084N,19.1158183043E);(47.64766
45147N,19.1160596790E);(47.64733393
49N,19.1121727025E);(47.6598811898N
,19.1118684188E);(47.6600946023N,19.
1161822105E)]
[(47.6842386987N,19.1675465207E);(47
.6851759611N,19.1657371557E);(47.68
51514465N,19.1632862757E);(47.68616
36331N,19.1583334537E);(47.68453806
65N,19.1557860347E);(47.6792984152N
,19.1610093887E)]

2.

Dunabogdány

[(652464,269804);(651886,269
259);(651620,269227);(651293
,269441);(651658,269900);(65
1812,269765);(652265,270026
)]

3.

Dunakeszi,
Szigetmonostor

[(655541,257192);(655527,257
088);(655136,256977);(655155
,255982);(654863,255945);(65
4839,257340);(655163,257364
)]

4.

Göd

[(659017,260053);(658881,260
157);(658697,260154);(658325
,260266);(658134,260085);(65
8527,259503)]

5.

Leányfalu

[(652808,263854);(653140,263 [(47.7184815085N,19.0848695572E);(47
790);(653107,263566);(652796 .7179044033N,19.0892940504E);(47.71
,263841)]
58898640N,19.0888526819E);(47.71836
46346N,19.0847095392E)]

6.

Százhalombatta

[(640112,217615);(640093,217
590);(640061,217268);(640192
,217021);(640439,217608)];
[(641061,223273);(641097,223
265);(641184,222933);(641066
,222066);(641272,222032);(64
1229,221747);(641018,222236
);(640813,220594);(640764,22
0601);(641174,222931)]

	
  

	
  

[(47.3025041911N,18.9166938418E);(47
.3022790231N,18.9164431479E);(47.29
93820757N,18.9160272000E);(47.29716
22317N,18.9177648742E);(47.30244608
87N,18.9210181741E)];
[(47.3534125675N,18.9291290031E);(47
.3533410994N,18.9296056777E);(47.35
03558995N,18.9307638674E);(47.34255
54986N,18.9292195568E);(47.34225245
35N,18.9319463871E);(47.3396882521N
,18.9313829867E);(47.3440840164N,18.
9285808849E);(47.3293110770N,18.925
9019534E);(47.3293733532N,18.925253
5138E);(47.3503377739N,18.930631550
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0E)]

[(47.6664981211N,19.0719712851E);(47
.6653189860N,19.0759385440E);(47.66
34751182N,19.0760707241E);(47.66329
55677N,19.0746326956E);(47.66346645
38N,19.0746594091E);(47.6642136047N
,19.0717705478E);(47.6650501834N,19.
0712383324E)];
[(47.6311235736N,19.0703719028E);(47
.6349642401N,19.0701206740E);(47.63
72924615N,19.0763096993E);(47.63761
58491N,19.0779600319E);(47.62976206
59N,19.0838367552E)];

7.

Szentendre

[(651842,258074);(652140,257
943);(652150,257738);(652042
,257718);(652044,257737);(65
1827,257820);(651787,257913
)];
[(651723,254141);(651704,254
568);(652169,254827);(652293
,254863);(652735,253990)];

8.

Szob

[(635801,274778);(635783,274 [(47.8165820186N,18.8578438842E);(47
736);(635320,274935);(635390 .8162038840N,18.8576048990E);(47.81
,275044)]
79833222N,18.8514158515E);(47.81896
52280N,18.8523469338E)]

9.

Verőce

[(649637,275174);(650766,274 [(47.8202994663N,19.0425949750E);(47
894);(650798,274573);(649638 .8177809212N,19.0576710776E);(47.81
,274828)]
48938616N,19.0580978485E);(47.81718
75979N,19.0426086677E)]

10.

Abda

[(537316,263224);(537402,263 [(47.7030751980N,17.5459234495E);(47
268);(537720,263030);(537685 .7034857307N,17.5470578587E);(47.70
,262988);(537871,262849);(53 14003570N,17.5513549455E);(47.70101
7870,262847)]
66403N,17.5508994196E);(47.69979869
49N,17.5534125921E);(47.6997805378N
,17.5533997808E)]

11.

Budapest 5

[(650492,238664);(650276,238 [(47.4919157766N,19.0539766817E);(47
585);(650143,238840);(650344 .4912052902N,19.0511100825E);(47.49
,238865);(650402,238859)]
34989924N,19.0493450873E);(47.49372
38098N,19.0520126783E);(47.49366981
43N,19.0527824254E)]

12.

Nagyszentjános, Ács

[(560424,266034);(560425,266
372);(560866,266516);(560982
,266537);(561083,266478);(56
1080,266029)];
[(563070,266220);(562798,266
165);(562941,266393);(563183
,266283);(563590,266376);(56
3497,266794);(564008,266821
);(564465,267029);(565698,26
7303);(565715,266897);(56570
2,266712);(565316,266618);(5
65310,266455);(564250,26618
7)];
[(570107,267257);(570362,267
231);(570422,267474);(570602
,267325);(571006,267112);(57
0926,266745);(570340,266584
);(569956,266551);(569826,26
6920);(570139,266934)]

	
  

	
  

[(47.7319312357N,17.8532121869E);(47
.7349710281N,17.8531566107E);(47.73
63265294N,17.8590062575E);(47.73653
12485N,17.8605484100E);(47.73601445
41N,17.8619067977E);(47.7319761541N
,17.8619576730E)];
[(47.7339624736N,17.8884467231E);(47
.7334314904N,17.8848317264E);(47.73
55010524N,17.8866928023E);(47.73454
41135N,17.8899406298E);(47.73543460
32N,17.8953479472E);(47.7391813825N
,17.8940258722E);(47.7394917694N,17.
9008333060E);(47.7414225312N,17.906
8855266E);(47.7440474032N,17.923271
9651E);(47.7403983795N,17.923576542
1E);(47.7387329606N,17.9234387257E);
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(47.7378375341N,17.9183107491E);(47.
7363708666N,17.9182621827E);(47.733
8220100N,17.9041833984E)];
[(47.7441893647N,17.9820672636E);(47
.7439867752N,17.9854719826E);(47.74
61794776N,17.9862279586E);(47.74486
14482N,17.9886549842E);(47.74299500
71N,17.9940800376E);(47.7396847643N
,17.9930794538E);(47.7381654304N,17.
9852959624E);(47.7378217222N,17.980
1824673E);(47.7411242290N,17.978382
0149E);(47.7412884596N,17.982552645
7E)]
13.

Bölcske

[(644472,155945);(645059,154
591);(645284,154667);(645531
,155084);(645507,155821);(64
4739,156030)];
[(637531,153342);(637162,153
315);(637214,152049);(637694
,152051);(637775,151455);(63
7836,151470)];
[(637754,155649);(637383,155
292);(637314,154699)]

[(46.7477932753N,18.9751144072E);(46
.7356174677N,18.9828115180E);(46.73
63028167N,18.9857546941E);(46.74005
58531N,18.9889824150E);(46.74668568
94N,18.9886609923E);(46.7485601610N
,18.9786076682E)];
[(46.7242821220N,18.8843470653E);(46
.7240321610N,18.8795207348E);(46.71
26443224N,18.8802365947E);(46.71267
14344N,18.8865143343E);(46.70731132
04N,18.8875897416E);(46.7074473853N
,18.8883870631E)];
[(46.7450398968N,18.8872020101E);(46
.7418213707N,18.8823568048E);(46.73
64854652N,18.8814704589E)]

14.

Dömös

[(639340,270300);(639206,270
267);(639155,270382);(639286
,270456)];
[(639117,270955);(639223,270
873);(639271,270600);(639256
,270657);(639057,270424);(63
8830,270618)];
[(640200,269081);(640180,269
027);(640119,269051);(640105
,269022);(640132,269095);(64
0140,269096)];
[(639859,268878);(639885,268
828);(639857,268780);(639775
,268862);(639788,268873)];

[(47.7763751719N,18.9052091998E);(47
.7760761520N,18.9034220898E);(47.77
71096057N,18.9027387550E);(47.77777
73387N,18.9044848600E)];
[(47.7822625023N,18.9022174263E);(47
.7815267711N,18.9036339409E);(47.77
90722199N,18.9042811713E);(47.77958
46265N,18.9040796158E);(47.77748570
39N,18.9014300951E);(47.7792266572N
,18.8983962635E)];
[(47.7654250931N,18.9167113516E);(47
.7649391138N,18.9164457682E);(47.76
51540420N,18.9156314944E);(47.76489
30021N,18.9154453938E);(47.76554997
64N,18.9158039176E);(47.7655590923N
,18.9159106149E)];
[(47.7635940599N,18.9121671444E);(47
.7631447661N,18.9125151307E);(47.76
27126157N,18.9121427441E);(47.76344
88352N,18.9110470017E);(47.76354797
43N,18.9112201572E)]

15.

Paks

[(637398,145442);(637304,145
445);(637223,145595);(637282
,146007);(637354,145990)];
[(637193,149706);(636878,149
470);(637402,148774);(637749

[(46.6532115854N,18.8828262111E);(46
.6532367747N,18.8815980858E);(46.65
45846082N,18.8805356702E);(46.65829
20809N,18.8812949721E);(46.65814053
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,149006)];
[(633186,135547);(633122,135
448);(633104,135466);(633117
,135488);(633138,135576);(63
3164,135602)];
[(632611,134529);(632575,134
384);(632488,134418);(632557
,134573)]

06N,18.8822361608E)];
[(46.6915664067N,18.8800279788E);(46
.6894371873N,18.8759166118E);(46.68
31862108N,18.8827861844E);(46.68527
97914N,18.8873157611E)];
[(46.5641030102N,18.8281634076E);(46
.5632107863N,18.8273323304E);(46.56
33722549N,18.8270969018E);(46.56357
04967N,18.8272656420E);(46.56436267
38N,18.8275362914E);(46.5645972288N
,18.8278744451E)];
[(46.5549303172N,18.8207025700E);(46
.5536249613N,18.8202386350E);(46.55
39285324N,18.8191028447E);(46.55532
47209N,18.8199967101E)]

16.

Esztergom

[(626813,272972);(626861,272
887);(626820,272867);(626912
,272668);(626897,272646);(62
6785,272656);(626717,272652
);(626638,272720);(626539,27
2924);(626536,272988);(62657
2,273027);(626669,273070);(6
26694,273048);(626768,27294
7);(626736,272957)];
[(627060,274099);(627165,274
171);(627177,274144);(627153
,274052)];
[(632379,274508);(632368,274
436);(632339,274443);(632342
,274514)];
[(622763,267461);(622894,267
365);(622849,267334);(622746
,267348);(622691,267423);(62
2718,267450)];

[(47.8000801998N,18.7379239979E);(47
.7993174373N,18.7385692345E);(47.79
91360978N,18.7380230051E);(47.79734
96038N,18.7392615725E);(47.79715120
56N,18.7390625143E);(47.7972371479N
,18.7375670097E);(47.7971987369N,18.
7366595585E);(47.7978074791N,18.735
6014345E);(47.7996386499N,18.734269
0239E);(47.8002141464N,18.734225544
0E);(47.8005662060N,18.7347040098E);
(47.8009564345N,18.7359965533E);(47.
8007594686N,18.7363314495E);(47.799
8537450N,18.7373246337E);(47.799942
5371N,18.7368969444E)];
[(47.8102250035N,18.7411619950E);(47
.8108762599N,18.7425601195E);(47.81
06338496N,18.7427217468E);(47.80980
55759N,18.7424061221E)];
[(47.8140696978N,18.8121611718E);(47
.8134218446N,18.8120172042E);(47.81
34840122N,18.8116297107E);(47.81412
26543N,18.8116668961E)];
[(47.7503575094N,18.6842043263E);(47
.7494995647N,18.6859572934E);(47.74
92188732N,18.6853590968E);(47.74934
04780N,18.6839846357E);(47.75001271
73N,18.6832464919E);(47.7502566884N
,18.6836048850E)];

17.

Baracs

[(639898,170227);(640377,169
982);(640489,169803);(640422
,169458);(640491,169444);(64
0390,169224);(640242,169280
);(640103,168923);(640067,16
8948);(640104,169254);(63987
6,169873);(639948,169894)]

[(46.8762184642N,18.9149337380E);(46
.8740216708N,18.9212227921E);(46.87
24130464N,18.9226957956E);(46.86930
85096N,18.9218242403E);(46.86918356
96N,18.9227296043E);(46.8672030161N
,18.9214094863E);(46.8677046032N,18.
9194670443E);(46.8644910106N,18.917
6516799E);(46.8647153638N,18.917178
9621E);(46.8674686489N,18.917657532
1E);(46.8730336011N,18.9146530770E);
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(46.8732236182N,18.9155970938E)]

18.

Esztergom,
Pilismarót,

[(633379,275031);(634431,274
834);(634479,273929);(634328
,273682);(632988,273190);(63
2403,274228);(632553,274410
);(633326,274499)];
[(637252,271108);(637266,271
113);(637537,270999);(637550
,270847);(637213,270767);(63
7149,270811);(637105,270897
);(637105,270917);(637186,27
1014)];
[(639369,272118);(639363,271
840);(639071,271590);(638845
,271674);(639063,272089)];
[(636936,273504);(636346,273
596);(636475,273993);(634976
,274101);(635245,274526);(63
7079,274248)];
[(638571,273231);(638744,273
002);(638730,272946);(638677
,272958);(638553,273115);(63
8547,273198)]

[(47.8187998596N,18.8254935149E);(47
.8170541999N,18.8395483938E);(47.80
89159447N,18.8402215097E);(47.80669
08332N,18.8382143792E);(47.80223209
12N,18.8203440341E);(47.8115520820N
,18.8124929082E);(47.8131930089N,18.
8144883786E);(47.8140137952N,18.824
8061012E)];
[(47.7836045757N,18.8773260035E);(47
.7836498205N,18.8775126813E);(47.78
26297767N,18.8811323110E);(47.78126
29464N,18.8813101215E);(47.78053687
03N,18.8768155509E);(47.7809313388N
,18.8759602550E);(47.7817039452N,18.
8753705857E);(47.7818838243N,18.875
3699952E);(47.7827578436N,18.876448
0219E)];
[(47.7927266468N,18.9055519245E);(47
.7902262155N,18.9054785118E);(47.78
79728750N,18.9015876759E);(47.78872
45125N,18.8985694053E);(47.79246072
93N,18.9014685104E)];
[(47.8051476715N,18.8730375052E);(47
.8059629371N,18.8651581198E);(47.80
95361999N,18.8668680023E);(47.81047
45959N,18.8468510195E);(47.81430315
22N,18.8504281764E);(47.8118419612N
,18.8749245317E)];
[(47.8027232576N,18.8948719444E);(47
.8006666897N,18.8971873047E);(47.80
01627889N,18.8970018683E);(47.80026
97912N,18.8962940727E);(47.80167965
04N,18.8946347013E);(47.8024260359N
,18.8945524258E)]

19.

Kisapostag,
Dunaújváros

[(640234,171397);(640446,172
465);(640220,172540);(639984
,173477);(640593,173202);(64
0865,174567);(640285,174437
);(640332,174571);(640902,17
4699);(641253,176821);(64127
9,176813);(640257,171392)]

[(46.8867486593N,18.9193162420E);(46
.8963593443N,18.9220753034E);(46.89
70307083N,18.9191077512E);(46.90545
62341N,18.9159897205E);(46.90299138
16N,18.9239890708E);(46.9152744967N
,18.9275314153E);(46.9140967244N,18.
9199198689E);(46.9153028545N,18.920
5340024E);(46.9164624554N,18.928014
4892E);(46.9355563432N,18.932581324
9E);(46.9354847220N,18.9329229422E);
(46.8867040215N,18.9196181379E)]

20.

Dunaújváros

[(641668,180997);(641366,181
000);(641298,181264);(641394
,181533);(641590,181643);(64
1677,181613);(641746,181470
);(641824,181241);(641743,18

[(46.9731281761N,18.9379540976E);(46
.9731512596N,18.9339850434E);(46.97
55252452N,18.9330862520E);(46.97794
63729N,18.9343428259E);(46.97893845
01N,18.9369169063E);(46.9786696875N
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1056)];
[(641538,179383);(641434,179
355);(641425,179297);(641441
,179238);(641479,179228);(64
1509,179244);(641588,179295
);(641600,179309)]

,18.9380609739E);(46.9773841649N,18.
9389705194E);(46.9753251101N,18.939
9998728E);(46.9736598757N,18.938938
6929E)];
[(46.9586072990N,18.9362759770E);(46
.9583540667N,18.9349100762E);(46.95
78321945N,18.9347929368E);(46.95730
16532N,18.9350042810E);(46.95721219
05N,18.9355037336E);(46.9573565121N
,18.9358975846E);(46.9578163149N,18.
9369345692E);(46.9579424096N,18.937
0919702E)]

21.

Fadd

[(630886,125614);(630537,125
369);(630424,124638);(631064
,123674);(631586,124005);(63
1472,124793)];
[(630841,126682);(631201,127
169);(631206,127631);(630469
,128656);(630185,128474);(62
9967,127104);(630520,126481
)]

[(46.4746840682N,18.7985797056E);(46
.4724699487N,18.7940457608E);(46.46
58906355N,18.7926056225E);(46.45723
70722N,18.8009775079E);(46.46022938
90N,18.8077589499E);(46.4673150064N
,18.8062431590E)];
[(46.4842904130N,18.7979491780E);(46
.4886817069N,18.8026176284E);(46.49
28379670N,18.8026638271E);(46.50203
75795N,18.7930204191E);(46.50039190
62N,18.7893284564E);(46.4880609589N
,18.7865484041E);(46.4824729040N,18.
7937772189E)]

22.

Őcsény

[(622557,106670);(622512,106
568);(622614,106532);(623188
,106551);(623181,106691)];
[(626806,109348);(627028,109
416);(627350,109360);(627407
,109172);(627326,109069);(62
6872,109153)];
[(627709,109213);(628008,109
213);(628276,109003);(628115
,108887);(627668,108982)];
[(627947,108704);(628432,109
673);(628654,109762);(628782
,108979);(628497,108581)];
[(625656,109484);(625204,110
479);(625341,110559);(626448
,109812);(625863,109253)]

[(46.3039750991N,18.6912558782E);(46
.3030556778N,18.6906778419E);(46.30
27360218N,18.6920039024E);(46.30293
02432N,18.6994531093E);(46.30418937
19N,18.6993541358E)];
[(46.3282271380N,18.7462734122E);(46
.3288465398N,18.7491528718E);(46.32
83537876N,18.7533370833E);(46.32666
45028N,18.7540864681E);(46.32573518
20N,18.7530397058E);(46.3264752418N
,18.7471402337E)];
[(46.3270434958N,18.7580060804E);(46
.3270534236N,18.7618887428E);(46.32
51730795N,18.7653787327E);(46.32412
42973N,18.7632936357E);(46.32496408
41N,18.7574848419E)];
[(46.3224725238N,18.7611209258E);(46
.3312053657N,18.7673731118E);(46.33
20131421N,18.7702519994E);(46.32497
34696N,18.7719502717E);(46.32138399
33N,18.7682680727E)];
[(46.3294095829N,18.7313326257E);(46
.3383437890N,18.7254095563E);(46.33
90685359N,18.7271846668E);(46.33238
86595N,18.7416008575E);(46.32733906
92N,18.7340328012E)]
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23.

Kunsziget

[(534419,269289);(534461,269 [(47.7571065676N,17.5057360613E);(47
240);(534251,269235);(534262 .7566734013N,17.5063090369E);(47.75
,269282)]
65911434N,17.5035099762E);(47.75701
57342N,17.5036442727E)]

24.

Nyergesújfalu, Tát

[(611744,268710);(611901,268
604);(612037,268364);(611755
,268212);(611423,268254)];
[(614628,267798);(616400,267
900);(616903,267772);(617357
,267334);(618460,266836);(61
8620,266711);(619137,266181
);(619437,265912);(619384,26
5679);(618440,265229);(61798
7,265402);(616587,266350);(6
16345,266457);(616126,26682
1);(615826,267155);(614654,2
67612)]

25.

Dunafalva

[(628355,83063);(628639,8286 [(46.0918265610N,18.7676148605E);(46
8);(628479,82318);(628203,82 .0900815388N,18.7712957296E);(46.08
350)]
51288337N,18.7692525334E);(46.08540
77649N,18.7656829853E)]

26.

Dunaszekcső

[(627840,83112);(628049,8312
2);(628003,82602);(627893,82
581);(627821,82603);(627800,
82662);(627853,82777);(62773
1,82843);(627746,82928)];
[(625926,80337);(626208,8002
6);(625863,79808);(625625,80
184);(625585,80236)]

27.

Kölked

[(622080,67709);(621964,6719 [(45.9534779198N,18.6874020433E);(45
2);(621302,67349);(621582,68 .9488224796N,18.6859369856E);(45.95
526);(621712,68471)]
02067821N,18.6773906542E);(45.96080
62233N,18.6809299002E);(45.96031696
93N,18.6826099881E)]

28.

Sátorhely

[(619966,65093);(620031,6510 [(45.9298548944N,18.6603065724E);(45
3);(619964,64329);(619906,64 .9299477499N,18.6611438378E);(45.92
319);(619912,64851)]
29823893N,18.6603297113E);(45.92288
98413N,18.6595827788E);(45.92767561

	
  

	
  

[(47.7610358784N,18.5371463159E);(47
.7600917365N,18.5392496903E);(47.75
79411614N,18.5410845329E);(47.75655
75450N,18.5373364923E);(47.75691570
47N,18.5329047553E)];
[(47.7529967650N,18.5756886728E);(47
.7540081730N,18.5993134322E);(47.75
28827721N,18.6060315771E);(47.74896
63979N,18.6121190230E);(47.74454181
57N,18.6268642410E);(47.7434253044N
,18.6290067178E);(47.7386832214N,18.
6359378454E);(47.7362780011N,18.639
9565168E);(47.7341799037N,18.639266
1553E);(47.7300874666N,18.626713162
0E);(47.7316213255N,18.6206614570E);
(47.7400772073N,18.6019255231E);(47.
7410270794N,18.5986906344E);(47.744
2895032N,18.5957424608E);(47.747277
7743N,18.5917161006E);(47.751325316
1N,18.5760504188E)]

[(46.0922504984N,18.7609539410E);(46
.0923473392N,18.7636557143E);(46.08
76681154N,18.7630855252E);(46.08747
55850N,18.7616644073E);(46.08767110
72N,18.7607325240E);(46.0882011517N
,18.7604582169E);(46.0892374010N,18.
7611379553E);(46.0898270643N,18.759
5574995E);(46.0905921893N,18.759747
3701E)];
[(46.0672216809N,18.7363504336E);(46
.0644341353N,18.7400107087E);(46.06
24608172N,18.7355638561E);(46.06583
44751N,18.7324684811E);(46.06630078
78N,18.7319488353E)]
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29N,18.6596259917E)]

29.

Visegrád

[(642965,269075);(642852,269
200);(642913,269250);(643005
,269269);(643033,269228);(64
3210,269351)];
[(644967,272816);(645092,272
728);(645046,272672);(645139
,272637);(645026,272654);(64
4948,272618);(644869,272637
);(644851,272682);(644919,27
2805)];
[(646090,273455);(646349,273
457);(646285,273290);(646072
,273354)];
[(643888,270265);(643936,270
213);(643938,270173);(643911
,270166);(643863,270222)];
[(641182,268658);(641293,268
638);(641338,268586);(641322
,268382);(641177,268345);(64
1146,268357);(641188,268431
)]

[(47.7654070288N,18.9535964676E);(47
.7665300376N,18.9520869963E);(47.76
69804091N,18.9528999385E);(47.76715
22976N,18.9541269481E);(47.76678384
65N,18.9545011366E);(47.7678919924N
,18.9568604551E)];
[(47.7990722266N,18.9802597015E);(47
.7982817309N,18.9819292641E);(47.79
77777192N,18.9813158836E);(47.79746
36433N,18.9825576579E);(47.79761567
43N,18.9810491271E);(47.7972912851N
,18.9800083929E);(47.7974615432N,18.
9789536710E);(47.7978661248N,18.978
7128696E);(47.7989729159N,18.979619
1023E)];
[(47.8048271520N,18.9952442782E);(47
.8048466710N,18.9987019030E);(47.80
33443239N,18.9978489451E);(47.80391
86598N,18.9950048991E)];
[(47.7761192725N,18.9658925241E);(47
.7756520384N,18.9665336994E);(47.77
52922980N,18.9665609431E);(47.77522
90858N,18.9662007944E);(47.77573229
40N,18.9655595647E)];
[(47.7616347457N,18.9298197465E);(47
.7614563679N,18.9313007738E);(47.76
09892819N,18.9319020591E);(47.75915
42841N,18.9316926972E);(47.75881954
54N,18.9297593844E);(47.7589270507N
,18.9293456543E);(47.7595931821N,18.
9299043674E)]

30.

Máriakálnok

[(518465,282030);(518495,281
924);(518467,281733);(518423
,281616);(518381,281607);(51
8265,281656);(518285,281839
);(518346,281938);(518407,28
1995)]

[(47.8686408241N,17.2891731161E);(47
.8676938132N,17.2896058782E);(47.86
59707995N,17.2892891817E);(47.86490
99051N,17.2887364549E);(47.86482047
86N,17.2881779686E);(47.8652375524N
,17.2866132435E);(47.8668870216N,17.
2868253596E);(47.8677895244N,17.287
6106518E);(47.8683143854N,17.288408
6110E)]

31.

Tát

[(621760,266503);(621940,266
643);(621717,266889);(622304
,267052);(622543,266705);(62
2427,266621);(622297,266781
);(621809,266449)];
[(620232,265801);(620474,265
820);(620482,265697);(620185
,265673)]

[(47.7416984776N,18.6708899140E);(47
.7429654296N,18.6732810577E);(47.74
51682881N,18.6702916585E);(47.74665
95785N,18.6781088840E);(47.74354880
33N,18.6813177158E);(47.7427883980N
,18.6797762097E);(47.7442219102N,18.
6780326587E);(47.7412149281N,18.671
5467466E)];
[(47.7353165405N,18.6505633898E);(47
.7354984583N,18.6537885197E);(47.73

	
  

	
  

6705

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2015. évi 75. szám

43925582N,18.6539034555E);(47.73416
31542N,18.6499454734E)]

32.

Szekszárd

[(623841,117784);(624565,117
679);(624269,116333);(623627
,115985);(623302,115970);(62
3249,116407)];
[(625656,109484);(625204,110
479);(625341,110559);(626448
,109812);(625863,109253)]

[(46.4040065302N,18.7072926093E);(46
.4030900129N,18.7167132215E);(46.39
09701809N,18.7129393284E);(46.38781
44922N,18.7046127414E);(46.38766660
53N,18.7003885808E);(46.3915957119N
,18.6996742074E)];
[(46.3294095829N,18.7313326257E);(46
.3383437890N,18.7254095563E);(46.33
90685359N,18.7271846668E);(46.33238
86595N,18.7416008575E);(46.32733906
92N,18.7340328012E)]

33.

Győr

[(553680,266460);(553637,266
081);(553446,266070);(553471
,266291);(553520,266389)];
[(548174,265139);(549007,265
487);(549028,265378);(549114
,265258);(548377,265057);(54
8244,264978)];
[(549308,260938);(548985,261
016);(548630,261073);(549089
,261297);(549065,261339);(54
9374,261488);(549526,261238
);(549220,261089)];
[(544128,261863);(544228,261
487);(544140,261440);(544067
,261351);(543607,261198);(54
3568,261469);(543535,261576
)]

[(47.7347999873N,17.7632231147E);(47
.7313853191N,17.7627330199E);(47.73
12581154N,17.7601894900E);(47.73324
92507N,17.7604741819E);(47.73413781
36N,17.7611058360E)];
[(47.7220831152N,17.6901328525E);(47
.7253422696N,17.7011543328E);(47.72
43653101N,17.7014592568E);(47.72329
94973N,17.7026329739E);(47.72137740
27N,17.6928571942E);(47.7206462138N
,17.6911030094E)];
[(47.6844802515N,17.7062072255E);(47
.6851317342N,17.7018877565E);(47.68
55892292N,17.6971468444E);(47.68767
48516N,17.7032083854E);(47.68804883
89N,17.7028791140E);(47.6894365532N
,17.7069604596E);(47.6872117652N,17.
7090419862E);(47.6858245871N,17.705
0007117E)];
[(47.6919780498N,17.6370007372E);(47
.6886129942N,17.6384230155E);(47.68
81760507N,17.6372622985E);(47.68736
38357N,17.6363114804E);(47.68591304
03N,17.6302221448E);(47.6883437172N
,17.6296372344E);(47.6893005555N,17.
6291718509E)]

34.

Budapest 1

[(649129,241166);(649447,241
172);(649419,240415);(649405
,239846);(649357,239834);(64
9211,240217);(649099,240432
);(648815,240449);(648837,24
0589);(648922,240807)]

[(47.5144201215N,19.0358829460E);(47
.5144744699N,19.0401049538E);(47.50
76654157N,19.0397342977E);(47.50254
74090N,19.0395491896E);(47.50243942
07N,19.0389120672E);(47.5058842130N
,19.0369734560E);(47.5078179308N,19.
0354862260E);(47.5079703597N,19.031
7160341E);(47.5092296673N,19.032007
7044E);(47.5111906776N,19.033135566
4E)]
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35.

Budapest 3

[(649809,245522);(650138,245
308);(650299,244858);(650263
,244286);(649372,242187);(64
9176,242219);(648598,243738
);(648564,245089);(649227,24
5194);(649642,245417)];
[(651339,249143);(651435,249
132);(651433,249110);(651529
,249099);(651511,249033);(65
1332,249052)];
[(650126,248039);(650649,247
981);(650616,247683);(650327
,247714);(650222,247199);(65
0387,246954);(650780,246920
);(651073,246991);(651145,24
7006);(651283,247002);(65121
4,246684);(650761,246350);(6
50081,246403);(649782,24550
8);(649734,245548);(649971,2
46416);(649729,246565);(6489
67,246973);(648741,247192);(
648755,247231);(648898,2471
94);(649286,247081);(649685,
247036);(649705,247203);(650
164,247094);(650305,247717);
(650111,247741)]

[(47.5536016169N,19.0449088096E);(47
.5516768082N,19.0492800648E);(47.54
76291751N,19.0514188934E);(47.54248
42372N,19.0509403790E);(47.52360404
67N,19.0391076263E);(47.5238916393N
,19.0365048673E);(47.5375535560N,19.
0288245448E);(47.5497052610N,19.028
3684589E);(47.5506508859N,19.037176
6296E);(47.5526570925N,19.042690048
3E)];
[(47.5861699162N,19.0652478419E);(47
.5860707824N,19.0665241069E);(47.58
58729063N,19.0664974496E);(47.58577
37586N,19.0677737050E);(47.58518015
75N,19.0675341858E);(47.5853514249N
,19.0651545189E)];
[(47.5762411425N,19.0491211291E);(47
.5757191678N,19.0560727777E);(47.57
30388089N,19.0556337691E);(47.57331
78210N,19.0517925505E);(47.56868563
62N,19.0503967607E);(47.5664818964N
,19.0525894970E);(47.5661757680N,19.
0578123450E);(47.5668139995N,19.061
7064044E);(47.5669488038N,19.062663
3149E);(47.5669125829N,19.064497317
3E);(47.5640524202N,19.0635794869E);
(47.5610488551N,19.0575589461E);(47.
5615259405N,19.0485227930E);(47.553
4756808N,19.0445500804E);(47.553835
4440N,19.0439122955E);(47.561642864
0N,19.0470610463E);(47.5629829832N,
19.0438450893E);(47.5666519514N,19.
0337179039E);(47.5686213535N,19.030
7137414E);(47.5689721716N,19.030899
6909E);(47.5686396417N,19.032800320
9E);(47.5676238277N,19.0379571784E);
(47.5672194237N,19.0432599694E);(47.
5687215347N,19.0435256326E);(47.567
7412137N,19.0496258960E);(47.573344
8133N,19.0515001381E);(47.573560726
1N,19.0489215796E)]

36.

Tokod

[(621411,265623);(621263,265
355);(620628,265532);(620653
,265787);(620969,265922)];
[(622578,264606);(621998,264
683);(621703,264947);(621747
,265046);(621834,265106);(62
2103,265062);(622215,265259
);(622418,265334);(622598,26
5275);(622422,264954);(62261
4,264896)]

[(47.7337685018N,18.6662937501E);(47
.7313515814N,18.6643381888E);(47.73
29151559N,18.6558609814E);(47.73520
97578N,18.6561772124E);(47.73643813
15N,18.6603812672E)];
[(47.7246718093N,18.6819156591E);(47
.7253396455N,18.6741795796E);(47.72
77013074N,18.6702302715E);(47.72859
36299N,18.6708104310E);(47.72913704
53N,18.6719663391E);(47.7287529003N
,18.6755551016E);(47.7305295203N,18.
6770356520E);(47.7312127137N,18.679
7371430E);(47.7306896738N,18.682140
4533E);(47.7277951461N,18.679814361
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9E);(47.7272816025N,18.6823774173E)]

37.

Almásfüzitő

[(591572,264972);(591573,265 [(47.7259185765N,18.2685846789E);(47
610);(592578,265317);(592585 .7316566332N,18.2685131493E);(47.72
,264998);(591912,264540);(59 91108891N,18.2819489038E);(47.72624
1655,264611)]
25155N,18.2820839067E);(47.72206371
53N,18.2731737679E);(47.7226792945N
,18.2697389538E)]

38.

Komárom,
Almásfüzitő

[(584972,266103);(585000,266
139);(587488,266646);(587489
,266120);(587158,265681);(58
6954,264344);(585247,264440
);(585172,265674)];
[(582728,265980);(582858,266
450);(583065,266323);(583741
,266220);(583784,266132);(58
3744,265859);(583722,265826
);(583442,265812);(583425,26
5811);(582739,265964)];
[(588459,264380);(587747,264
107);(587624,264578);(588230
,264911);(588389,264622)];
[(583668,264762);(583939,264
670);(583725,264128);(583455
,264224)];
[(578639,265330);(578132,264
981);(577785,265486);(578217
,265794);(578249,265760);(57
8408,265719);(578601,265797
);(578675,265569);(578627,26
5462)];
[(578165,263488);(577829,263
972);(578708,264574);(578689
,264511);(578757,264378);(57
8779,263916)];
[(579630,263802);(579935,264
014);(579830,263511)]

	
  

	
  

[(47.7354646847N,18.1804447011E);(47
.7357912486N,18.1808126579E);(47.74
05946560N,18.2139098483E);(47.73586
41281N,18.2139980442E);(47.73188407
37N,18.2096480412E);(47.7198398903N
,18.2071204152E);(47.7205357795N,18.
1843559952E);(47.7316263956N,18.183
1743348E)];
[(47.7341304782N,18.1505475883E);(47
.7383708423N,18.1522088023E);(47.73
72499843N,18.1549879354E);(47.73639
28052N,18.1640159073E);(47.73560575
03N,18.1646024406E);(47.7331464485N
,18.1641103551E);(47.7328474228N,18.
1638220527E);(47.7326929501N,18.160
0915256E);(47.7326822185N,18.159865
0527E);(47.7339877187N,18.150696681
2E)];
[(47.7203076063N,18.2271735882E);(47
.7177846871N,18.2177228359E);(47.72
20089239N,18.2160167490E);(47.72506
15408N,18.2240468779E);(47.72247744
68N,18.2262067130E)];
[(47.7232727929N,18.1632628184E);(47
.7224729319N,18.1668886692E);(47.71
75766721N,18.1641181519E);(47.71841
25250N,18.1605053153E)];
[(47.7278496683N,18.0961425764E);(47
.7246552240N,18.0894416292E);(47.72
91585428N,18.0847336069E);(47.73197
62656N,18.0904417490E);(47.73167401
40N,18.0908738769E);(47.7313227759N
,18.0930000926E);(47.7320454457N,18.
0955601693E);(47.7300030459N,18.096
5836403E);(47.7290354897N,18.095961
1818E)];
[(47.7112316126N,18.0901252881E);(47
.7155473400N,18.0855685628E);(47.72
10581601N,18.0971849529E);(47.72048
94917N,18.0969419477E);(47.71930079
65N,18.0978697822E);(47.7151482245N
,18.0982376574E)];
[(47.7142154164N,18.1095965661E);(47
.7161548861N,18.1136273850E);(47.71
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16198668N,18.1123082236E)];

[(47.7076041683N,18.1286508738E);(47
.7131426629N,18.1409090403E);(47.71
60213951N,18.1536813737E);(47.71551
36540N,18.1554892961E);(47.71082742
83N,18.1543292081E);(47.7053313393N
,18.1577937396E);(47.7047241165N,18.
1560316989E);(47.7092242681N,18.150
5716145E);(47.7089010902N,18.139116
2900E);(47.7041122682N,18.135227864
3E);(47.7079350854N,18.1318167764E);
(47.7075495723N,18.1285718681E)]

39.

Komárom, Mocsa

[(581051,263050);(581978,263
655);(582940,263964);(583075
,263906);(582982,263386);(58
3235,262772);(583102,262706
);(582698,263211);(581838,26
3185);(581540,262656);(58128
9,263084);(581045,263044)]

40.

Lébény

[(527252,271843);(527590,272 [(47.7787607468N,17.4094501732E);(47
133);(527919,271630);(528283 .7814320298N,17.4138783852E);(47.77
,271110);(528053,270912)]
69708814N,17.4184075203E);(47.77236
31529N,17.4234075472E);(47.77053968
56N,17.4203946368E)]

41.

Budapest 22

[(645607,227373);(644963,227
202);(644893,227373);(645295
,227657);(645428,227634)];
[(537285,263209);(537316,263
224);(537987,262748);(537941
,262691);(537626,262927);(53
7641,262945);(538316,262730
);(538738,262410);(538635,26
2143);(538403,262161);(53804
1,262438);(538177,262611);(5
38206,262590)]

[(47.3903389550N,18.9892609351E);(47
.3887961235N,18.9807326873E);(47.39
03337300N,18.9798035294E);(47.39289
13594N,18.9851252403E);(47.39268542
41N,18.9868872386E)];
[(47.7029349503N,17.5455143184E);(47
.7030751980N,17.5459234495E);(47.69
89103881N,17.5549835314E);(47.69838
99059N,17.5543852934E);(47.70045792
64N,17.5501290453E);(47.7006223779N
,17.5503242654E);(47.6988049704N,17.
5593706218E);(47.6959995018N,17.565
0728732E);(47.6935808883N,17.563768
4712E);(47.6937030840N,17.560673808
0E);(47.6961319656N,17.5557817177E);
(47.6977110246N,17.5575492829E);(47.
6975271542N,17.5579409101E)];

42.

Öttevény

[(533209,267600);(532721,267
142);(532671,267239);(533099
,267641)];
[(536312,264053);(535912,263
528);(534402,265063);(534696
,265359);(534959,265383);(53
5625,264948);(535720,264473
)];
[(530510,268566);(530327,268
781);(530678,269092);(530727
,269295);(530729,269104);(53
0865,269006);(530729,269033
)]

[(47.7417028143N,17.4900495381E);(47
.7374966804N,17.4836660804E);(47.73
83599271N,17.4829736673E);(47.74205
17663N,17.4885721778E)];
[(47.7103556511N,17.5323343867E);(47
.7055646991N,17.5271409999E);(47.71
91020080N,17.5066211242E);(47.72181
58425N,17.5104612507E);(47.72207814
70N,17.5139598052E);(47.7182836891N
,17.5229483815E);(47.7140289482N,17.
5243377434E)];
[(47.7498997396N,17.4538058335E);(47
.7517994546N,17.4513072568E);(47.75
46604178N,17.4559029114E);(47.75649
48011N,17.4565011618E);(47.75477766
59N,17.4565797119E);(47.7539213272N
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,17.4584197972E);(47.7541392227N,17.
4565989963E)]

[(46.5441109834N,18.8133036038E);(46
.5457857682N,18.8140394863E);(46.54
54198936N,18.8154752826E);(46.54391
67130N,18.8150645637E)];
[(46.5075127439N,18.7915091608E);(46
.5086840760N,18.7923244273E);(46.50
83285561N,18.7942414185E);(46.50583
55391N,18.7937450557E);(46.50595101
84N,18.7930930758E)]

43.

Dunaszentgyörgy

[(632040,133328);(632097,133
514);(632207,133473);(632175
,133306)];
[(630355,129265);(630418,129
395);(630565,129355);(630526
,129078);(630476,129091)]

44.

Rácalmás

[(640712,185747);(640581,185 [(47.0158450659N,18.9252917579E);(47
988);(640602,186079);(640742 .0180111564N,18.9235636679E);(47.01
,186191);(640879,185926);(64 88300648N,18.9238379826E);(47.01983
1143,186132);(641147,186095
95731N,18.9256771772E);(47.01745763
)]
85N,18.9274846491E);(47.0193143703N
,18.9309530470E);(47.0189815841N,18.
9310063927E)]

45.

Tolna

[(626568,117994);(626748,118 [(46.4059971964N,18.7427436386E);(46
137);(626662,118372);(626528 .4072899181N,18.7450772125E);(46.40
,118578);(626421,118534);(62 94009442N,18.7439468977E);(46.41124
6400,118263)];
93880N,18.7421936980E);(46.41084978
85N,18.7408043443E);(46.4084111584N
,18.7405451145E)];

46.

Bezenye

[(511887,290586);(511231,291 [(47.9442027034N,17.1985694003E);(47
236);(509829,289902);(511010 .9499067653N,17.1895842272E);(47.93
,289572)]
76118551N,17.1712503307E);(47.93489
87932N,17.1871569750E)]

47.

Neszmély

[(601050,266550);(601373,266
220);(601144,266086);(600851
,266394)];
[(602150,267013);(602386,266
745);(602349,266638);(602350
,266515);(602152,266427);(60
1829,266890)]

[(47.7408923769N,18.3947460461E);(47
.7379486449N,18.3990892690E);(47.73
67263248N,18.3960510192E);(47.73947
43476N,18.3921101820E)];
[(47.7451383165N,18.4093622528E);(47
.7427452959N,18.4125382549E);(47.74
17802520N,18.4120565202E);(47.74067
40889N,18.4120832070E);(47.73986810
58N,18.4094528067E);(47.7440083964N
,18.4050954045E)]

48.

Gönyű

[(554490,266132);(554820,266
446);(555851,266866);(556461
,266942);(556694,267036);(55
7235,266955);(557242,266930
);(556932,266999);(557078,26
6302);(557110,266306);(55711
9,266294);(556782,266251);(5
56571,266171);(556197,26626
3)];
[(558258,266329);(558255,266
355);(558303,266393);(558354
,266412);(558587,266454);(55
8742,266416);(558944,266286

[(47.7319695792N,17.7740920881E);(47
.7348416567N,17.7784228948E);(47.73
87685224N,17.7920766699E);(47.73953
98761N,17.8001927341E);(47.74041863
43N,17.8032790686E);(47.7397674874N
,17.8105087843E);(47.7395436605N,17.
8106073854E);(47.7401199488N,17.806
4599206E);(47.7338726984N,17.808553
7884E);(47.7339132347N,17.808979513
4E);(47.7338066023N,17.8091020229E);
(47.7333717622N,17.8046188334E);(47.
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Mosonmagyaróvár

);(558945,266210);(558855,26
6208)];
[(559021,266231);(559188,266
235);(559536,266191);(559482
,266089);(559173,266078);(55
9171,266163);(559042,266160
);(559022,266193)]

7326220941N,17.8018231739E);(47.733
3956966N,17.7968181215E)];
[(47.7342827005N,17.8242780654E);(47
.7345160965N,17.8242326452E);(47.73
48645910N,17.8248645804E);(47.73504
26368N,17.8255404790E);(47.73545308
81N,17.8286377879E);(47.7351330893N
,17.8307119522E);(47.7339922666N,17.
8334316969E);(47.7333089358N,17.833
4607764E);(47.7332783617N,17.832261
4687E)];
[(47.7335084098N,17.8344695278E);(47
.7335676872N,17.8366948637E);(47.73
32204197N,17.8413428822E);(47.73229
56269N,17.8406440602E);(47.73215368
84N,17.8365273607E);(47.7329178180N
,17.8364831311E);(47.7328728371N,17.
8347641614E);(47.7331668141N,17.834
4907259E)]

[(518063,282369);(517709,282
107);(517650,282226);(517547
,282190);(517484,282196);(51
7435,282208);(517385,282220
);(517252,282282);(517257,28
2382);(517735,282515);(51780
4,282409)];
[(521147,278187);(521760,277
813);(521954,277609);(522199
,277227);(522242,276958);(52
1897,276426);(521174,277034
);(520932,277887)];
[(514025,287389);(514279,286
807);(514902,286417);(515511
,285676);(516090,285108);(51
6389,285256);(515931,286477
);(515424,287033);(514706,28
7260);(514242,287494)];
[(516762,284554);(516197,284
271);(515951,284394);(515817
,284945);(516396,285235)]

[(47.8716073918N,17.2836990072E);(47
.8691796993N,17.2790476194E);(47.87
02376513N,17.2782231915E);(47.86989
29788N,17.2768576985E);(47.86993408
27N,17.2760140108E);(47.8700319843N
,17.2753555849E);(47.8701296781N,17.
2746837936E);(47.8706599824N,17.272
8876840E);(47.8715601323N,17.272924
1393E);(47.8728534438N,17.279271626
0E);(47.8719144066N,17.2802257779E)]
;
[(47.8346239130N,17.3261441141E);(47
.8313822499N,17.3344398331E);(47.82
95861954N,17.3370900601E);(47.82619
95488N,17.3404729955E);(47.82378925
57N,17.3411256101E);(47.8189378877N
,17.3366749403E);(47.8242619761N,17.
3268438765E);(47.8318838060N,17.323
3613846E)];
[(47.9159102461N,17.2281758202E);(47
.9107306118N,17.2317539037E);(47.90
73540117N,17.2402061123E);(47.90081
80246N,17.2485781231E);(47.89583062
66N,17.2564938457E);(47.8972228881N
,17.2604460668E);(47.9081067361N,17.
2539479303E);(47.9130008873N,17.246
9966238E);(47.9148926530N,17.237323
8691E);(47.9168997079N,17.231045430
0E)];
[(47.8909877141N,17.2656471643E);(47
.8883271117N,17.2581807465E);(47.88
93823416N,17.2548546202E);(47.89430
88031N,17.2528941249E);(47.89703551
42N,17.2605460795E)]
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50.

Mocsa

[(582850,260898);(583362,261
302);(583760,260773);(583235
,260388);(583430,260121);(58
2899,259735);(582517,260258
);(582511,260481)];
[(580653,261487);(580821,261
257);(580399,260944);(580230
,261174)];
[(581256,262480);(581385,262
196);(580590,261586);(580807
,262141)];
[(583243,262414);(583400,262
232);(582971,261806);(582704
,262143)];
[(584110,261749);(583787,261
875);(583783,262762);(584136
,262767);(584139,262057);(58
4361,261840)];
[(584190,261459);(584302,261
567);(584252,261627);(584495
,261785);(584592,261689);(58
4729,261718);(584944,261932
);(585001,261877);(584713,26
1502);(584306,261262)];
[(584440,263253);(584970,263
224);(585547,262657);(585512
,262512);(584944,261946);(58
4141,262743);(584139,262971
)];
[(583409,259593);(583574,259
384);(584505,259151);(584546
,259213);(584246,259475);(58
3669,259787)]

[(47.6884377178N,18.1529500848E);(47
.6921237077N,18.1597085761E);(47.68
74066377N,18.1650898181E);(47.68389
05042N,18.1581555340E);(47.68150913
61N,18.1607930351E);(47.6779831473N
,18.1537799836E);(47.6826473895N,18.
1486127660E);(47.6846523525N,18.148
4986642E)];
[(47.6935049875N,18.1235941775E);(47
.6914543088N,18.1258682405E);(47.68
85943842N,18.1202965742E);(47.69064
48494N,18.1180090971E)];
[(47.7024995031N,18.1314714850E);(47
.6999589245N,18.1332344742E);(47.69
43886483N,18.1227393465E);(47.69940
31644N,18.1255427278E)];
[(47.7021124456N,18.1579546736E);(47
.7004916750N,18.1600739618E);(47.69
66163965N,18.1544234386E);(47.69961
97230N,18.1508149872E)];
[(47.6962199366N,18.1696054507E);(47
.6973203923N,18.1652835943E);(47.70
52973366N,18.1650967616E);(47.70537
80906N,18.1697993628E);(47.69899291
25N,18.1699456619E);(47.6970636935N
,18.1729356076E)];
[(47.6936198607N,18.1707145667E);(47
.6946024784N,18.1721903900E);(47.69
51370547N,18.1715153601E);(47.69658
25279N,18.1747289291E);(47.69572888
10N,18.1760354140E);(47.6960034357N
,18.1778561622E);(47.6979495828N,18.
1806886592E);(47.6974606202N,18.181
4561471E);(47.6940592003N,18.177675
0738E);(47.6918598135N,18.172289219
6E)];
[(47.7097796575N,18.1737773832E);(47
.7095719699N,18.1808439729E);(47.70
45299208N,18.1886156480E);(47.70322
23769N,18.1881705795E);(47.69807549
41N,18.1806865885E);(47.7051627490N
,18.1698695771E);(47.7072130931N,18.
1698087792E)];
[(47.6767583434N,18.1605931396E);(47
.6748954935N,18.1628219331E);(47.67
28941604N,18.1752540445E);(47.67345
58898N,18.1757907735E);(47.67578205
43N,18.1717568697E);(47.6785296318N
,18.1640262517E)]

51.

Alsónyék

[(622770,96300);(622750,9689
1);(622447,99468);(622545,99
504);(622741,99463);(623174,
98924);(623344,98639);(62361
3,97678);(623570,97112);(623
338,96528);(623162,96453);(6

[(46.2106979468N,18.6946298208E);(46
.2160135926N,18.6943359778E);(46.23
91831388N,18.6902564122E);(46.23951
10198N,18.6915247925E);(46.23915022
04N,18.6940682415E);(46.2343190439N
,18.6997130059E);(46.2317620630N,18.
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22990,96287)]

7019331368E);(46.2231278481N,18.705
4747418E);(46.2180345779N,18.704949
6672E);(46.2127718738N,18.701976636
7E);(46.2120901498N,18.6997003498E);
(46.2105899321N,18.6974812458E)]

52.

Naszály

[(589425,263857);(589391,263
392);(589025,263269);(588325
,263725);(588443,263892);(58
8660,263965)];
[(589707,265053);(590690,264
558);(590777,264522);(590685
,264126);(590317,263831);(58
9979,263830);(589766,263955
);(589459,264148);(589315,26
4290);(588996,264778);(58899
5,265025)]

[(47.7156944687N,18.2401203126E);(47
.7115092379N,18.2397313241E);(47.71
03688565N,18.2348712104E);(47.71440
40858N,18.2254795292E);(47.71591719
19N,18.2270286465E);(47.7165941987N
,18.2299103509E)];
[(47.7264770617N,18.2437144422E);(47
.7221154614N,18.2568841171E);(47.72
17996058N,18.2580485359E);(47.71822
97315N,18.2568757896E);(47.71554297
49N,18.2520112637E);(47.7155029231N
,18.2475069886E);(47.7166074724N,18.
2446512818E);(47.7183147903N,18.240
5334340E);(47.7195784914N,18.238594
6834E);(47.7239375942N,18.234275405
6E);(47.7261589295N,18.2342277836E)]

53.

Ercsi

[(636670,205603);(636126,205
763);(636500,207104);(636979
,205887);(637760,210041);(63
7505,209955);(637261,210266
);(637897,210629);(638558,21
3489);(638580,213483);(63794
8,210729);(638085,210219);(6
37771,210041);(637280,20790
8);(637698,207741);(637585,2
07262)]

[(47.1943911212N,18.8715370646E);(47
.1958190842N,18.8643529518E);(47.20
78897228N,18.8692482026E);(47.19695
20378N,18.8756066400E);(47.23433391
05N,18.8857999837E);(47.2335554851N
,18.8824346470E);(47.2363483252N,18.
8792033328E);(47.2396257207N,18.887
5933485E);(47.2653643289N,18.896250
3778E);(47.2653107418N,18.896541252
2E);(47.2405261967N,18.8882642593E);
(47.2359410891N,18.8900874511E);(47.
2343341164N,18.8859452591E);(47.215
1376428N,18.8795214992E);(47.213643
4149N,18.8850445766E);(47.209332489
6N,18.8835661177E)]

54.

Kulcs, Adony

[(637872,191285);(637892,191 [(47.0656165805N,18.8877879496E);(47
299);(639267,189287);(639246 .0657428886N,18.8880508742E);(47.04
,189271)]
76676302N,18.9062011783E);(47.04752
33559N,18.9059251870E)]

55.

Szigetújfalu

[(640021,212117);(640219,212 [(47.2530467443N,18.9156141105E);(47
077);(640276,211988);(640152 .2526899274N,18.9182308711E);(47.25
,211527);(640082,211474);(63 18901481N,18.9189858843E);(47.24774
9801,211530)]
14436N,18.9173579039E);(47.24726363
05N,18.9164343724E);(47.2477630356N
,18.9127210571E)]

56.

Bátaszék

[(622942,96179);(622771,9615 [(46.2096164538N,18.6968655775E);(46
7);(622931,96290);(623049,96 .2094116017N,18.6946511654E);(46.21
268)]
06145315N,18.6967165750E);(46.21042
13962N,18.6982468447E)]
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57.

Báta

[(625686,87892);(626043,8748
7);(626659,87013);(627390,85
150);(627231,85191);(627124,
85303);(626511,86659);(62561
4,87812)]

[(46.1351747542N,18.7328542503E);(46
.1315444019N,18.7374945428E);(46.12
73022454N,18.7454885879E);(46.11056
84827N,18.7550365840E);(46.11093191
30N,18.7529781106E);(46.1119357743N
,18.7515886857E);(46.1241126110N,18.
7435916705E);(46.1344524815N,18.731
9267914E)]

58.

Adony

[(636507,196640);(636289,196
463);(636100,195994);(636271
,195651);(635547,195215);(63
6301,194491);(636179,194278
);(636704,193830);(636424,19
3394);(637020,192769);(63706
0,192777);(636985,193319);(6
37102,193759);(637220,19419
6);(637319,194654);(636835,1
95001);(637313,195497);(6368
67,195987);(636652,195906);(
636453,196225);(636632,1963
81)]

[(47.1137612423N,18.8696563914E);(47
.1121645116N,18.8667892318E);(47.10
79416262N,18.8643134250E);(47.10485
97500N,18.8665769378E);(47.10092214
55N,18.8570524617E);(47.0944255190N
,18.8670076097E);(47.0925069032N,18.
8654071621E);(47.0884877333N,18.872
3356241E);(47.0845599249N,18.868661
0119E);(47.0789497422N,18.876528315
5E);(47.0790224971N,18.8770548212E);
(47.0838966241N,18.8760514495E);(47.
0878569927N,18.8775796338E);(47.091
7903713N,18.8791213031E);(47.095912
2666N,18.8804123273E);(47.099024193
6N,18.8740266025E);(47.1034954139N,
18.8803094183E);(47.1078944582N,18.
8744192504E);(47.1071614789N,18.871
5889291E);(47.1100269806N,18.868957
3993E);(47.1114339576N,18.871311253
5E)]

59.

Rajka

[(510935,294217);(511035,294 [(47.9766445907N,17.1846714705E);(47
430);(510648,294157);(510963 .9785810338N,17.1859424794E);(47.97
,294895);(511201,294519)]
60435484N,17.1808478020E);(47.98274
62476N,17.1848299005E);(47.97941675
12N,17.1881369001E)]

60.

Mecsér, Lébény,
Kimle

[(526330,273510);(526147,273 [(47.7935756818N,17.3966804976E);(47
968);(526271,274293);(527053 .7976591511N,17.3941091608E);(47.80
,274185);(527145,273990);(52 06050939N,17.3956722311E);(47.79978
6437,273405)]
22072N,17.4061390183E);(47.79804616
92N,17.4074214671E);(47.7926518605N
,17.3981379015E)]

2. Lechner Ödön művei
A
A
várományos
megjelölése
1

	
  

Városháza

helyszín

B

C

Település(ek)
neve

Helyrajzi
szám

Kecskemét

1

	
  

D

E

Központi koordináta
EOV koordináta
699059
173795

WGS84 koordináta
46.906588
19.69145
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2

Iparművészeti Múzeum

Budapest, IX. kerület

36862

651558
238000

47.485954
19.06814

3

Szent László
plébániatemplom

Budapest, X. kerület

39124

656368
238134

47.487130
19.13197

4

Földtani Intézet

Budapest, XIV. kerület

32827

653763
240189

47.505632
19.09742

5

Postatakarékpénztár

Budapest, V. kerület

24744

650361
240049

47.504386
19.05226

3. Esztergom és Visegrád középkori magyar királyi központok, valamint az egykori Pilisi királyi erdő területe

A
A várományos helyszín
megjelölése
1 Esztergom Várhegy

2 Pilis és Visegrádi-hegység,
királyi erdő a visegrádi
királyi központtal, valamint
a Kesztölc, Klastrom-puszta
pálos kolostor

	
  

B

C

D
A helyszínrész befoglaló jellemző koordinátái

Település(ek)
EOV koordináta
neve
Esztergom (16240- [(626954,272595);(6
16243.hrsz.
26814,272469);(626
ingatlanok területe) 598,272535);(62649
5,272625);(626469,2
72802);(626498,273
085);(626740,27310
7);(626980,273170);(
627133,273179);(62
7164,273099);(6270
64,272858);(627046,
272730)]
Budakalász,
[(633175,274523);(6
Csobánka, Dömös, 33691,274390);(634
717,273792);(63620
Dunabogdány,
Esztergom, Kesztölc, 1,272501);(636458,2
71925);(637748,270
Leányfalu,
016);(638598,27115
Pilismarót,
2);(639363,271840);(
Pilisszántó,
639806,271059);(64
Pilisszentkereszt,
0116,269798);(6402
Pilisszentlászló,
68,269601);(640565,
Pilisszentlélek
269409);(640936,26
(Esztergomhoz
tartozik),
Pomáz, 9314);(641477,2693
86);(641721,269404);
Szentendre,
Tahitótfalu, Visegrád (641972,269403);(64
2934,270328);(6434
03,270308);(643615,
271217);(644294,27
2673);(645256,2737
21);(645556,273366);
(645766,273625);(64
6471,273621);(6471
37,273475);(647232,
272370);(648007,27
2064);(648412,2719
27);(648466,269827);
(648998,269064);(64
9700,268827);(6511
88,267515);(651378,
267274);(651409,26
6818);(651397,2663
69);(651455,266169);
(651567,266223);(65
1739,266226);(6519

	
  

WGS84 koordináta
[(47.7966945462N,18.7398260370E);(47.79555
63363N,18.7379640163E);(47.7961421783N,18.
7350774083E);(47.7969479021N,18.733697755
6E);(47.7985388686N,18.7333411859E);(47.801
0851726N,18.7337130782E);(47.8012917544N,
18.7369423601E);(47.8018669219N,18.7401428
103E);(47.8019532750N,18.7421847635E);(47.8
012348606N,18.7426027670E);(47.7990638215
N,18.7412805073E);(47.7979119744N,18.74104
69542E)]
[(47.8142257461N,18.8227889879E);(47.81304
27533N,18.8296837427E);(47.8076894442N,18.
8434038313E);(47.7961116006N,18.863256930
5E);(47.7909365355N,18.8667051171E);(47.773
7927383N,18.8839755449E);(47.7840253826N,
18.8952866253E);(47.7902262155N,18.9054785
118E);(47.7832090828N,18.9114091697E);(47.7
718725082N,18.9155745458E);(47.7701029965
N,18.9176068652E);(47.7683805477N,18.92157
33410E);(47.7675314211N,18.9265247201E);(4
7.7681863460N,18.9337405228E);(47.76835141
04N,18.9369953044E);(47.7683455852N,18.940
3438424E);(47.7766761536N,18.9531625803E);
(47.7765012376N,18.9594206690E);(47.784678
8851N,18.9622359755E);(47.7977804778N,18.9
712780394E);(47.8072138925N,18.9841074840
E);(47.8040232147N,18.9881163113E);(47.8063
540506N,18.9909172202E);(47.8063223525N,1
9.0003292551E);(47.8050125871N,19.00922156
11E);(47.7950747480N,19.0104969427E);(47.79
23255078N,19.0208426596E);(47.7910944298N
,19.0262486238E);(47.7722070710N,19.026977
0041E);(47.7653457045N,19.0340766545E);(47.
7632148985N,19.0434415244E);(47.751413770
2N,19.0632872707E);(47.7492458474N,19.0658
204826E);(47.7451444879N,19.0662325120E);(
47.7411061685N,19.0660711439E);(47.7393072
288N,19.0668438793E);(47.7397926622N,19.06
83374020E);(47.7398192264N,19.0706307773E
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10,266172);(651980,
266093);(652057,26
5865);(652184,2659
67);(652518,265860);
(652650,265689);(65
2739,265607);(6528
83,265559);(652895,
265471);(652862,26
5345);(652767,2652
78);(652734,265270);
(652664,265301);(65
2584,265360);(6524
32,265136);(652275,
264644);(652113,26
4485);(652120,2639
14);(652321,262786);
(652262,262704);(65
2163,262647);(6521
31,262645);(651576,
262793);(651569,26
2395);(651593,2623
10);(651943,261974);
(651976,261880);(65
1978,261819);(6518
64,261689);(651811,
261612);(651538,26
1684);(651261,2617
85);(650966,261806);
(650626,262082);(65
0642,262200);(6503
55,262386);(650155,
262429);(649943,26
2480);(649901,2623
30);(649860,262087);
(649916,261720);(64
9815,261690);(6495
84,262036);(649278,
262232);(648886,26
2137);(648520,2616
66);(648312,261415);
(647884,261044);(64
7749,260633);(6477
50,260020);(647983,
259628);(648041,25
9344);(647946,2590
30);(647914,258961);
(648075,258896);(64
8806,258092);(6480
27,257906);(647719,
257115);(646981,25
6858);(646530,2559
96);(645569,255180);
(645430,254482);(64
5940,254081);(6463
18,253506);(647329,
253192);(647719,25
3172);(648108,2529
45);(648530,252484);
(648388,252399);(64
7990,252551);(6474
44,252213);(647267,
251800);(647211,25
1758);(646921,2515
90);(645964,250241);

	
  

	
  

);(47.7393330846N,19.0729105835E);(47.73862
23493N,19.0738435788E);(47.7365714635N,19.
0748692087E);(47.7374884624N,19.076562950
2E);(47.7365249238N,19.0810155534E);(47.734
9864217N,19.0827744662E);(47.7342485459N,
19.0839605436E);(47.7338162226N,19.0858800
605E);(47.7330246882N,19.0860394802E);(47.7
318915709N,19.0855987326E);(47.7312893647
N,19.0843318290E);(47.7312175475N,19.08389
18458E);(47.7314966479N,19.0829588344E);(4
7.7320276149N,19.0818926580E);(47.73001349
95N,19.0798650628E);(47.7255889352N,19.077
7696297E);(47.7241593950N,19.0756094463E);
(47.7190236856N,19.0757000840E);(47.708877
5871N,19.0783733025E);(47.7081402639N,19.0
775866783E);(47.7076279200N,19.0762671819
E);(47.7076100336N,19.0758407603E);(47.7089
426952N,19.0684456805E);(47.7053630187N,1
9.0683510475E);(47.7045984551N,19.06867054
94E);(47.7015754853N,19.0733327382E);(47.70
07299325N,19.0737720191E);(47.7001812789N
,19.0737984025E);(47.6990123534N,19.072278
9943E);(47.6983199416N,19.0715725604E);(47.
6989681997N,19.0679356118E);(47.699877183
1N,19.0642453587E);(47.7000665357N,19.0603
149902E);(47.7025493213N,19.0557853562E);(
47.7036106248N,19.0559986947E);(47.7052837
384N,19.0521747209E);(47.7056705473N,19.04
95097712E);(47.7061292464N,19.0466848805E
);(47.7047801057N,19.0461252880E);(47.70259
44998N,19.0455790926E);(47.6992936356N,19.
0463253709E);(47.6990237776N,19.044979736
9E);(47.7021356487N,19.0419016940E);(47.703
8982167N,19.0378242001E);(47.7030431732N,
19.0326012753E);(47.6988061263N,19.0277262
621E);(47.6965480463N,19.0249560437E);(47.6
932099731N,19.0192557794E);(47.6895128527
N,19.0174595070E);(47.6839993424N,19.01747
60528E);(47.6804743790N,19.0205812908E);(4
7.6779201528N,19.0213551021E);(47.67509570
61N,19.0200913491E);(47.6744749973N,19.019
6655337E);(47.6738908151N,19.0218099326E);
(47.6666612226N,19.0315468533E);(47.664986
3070N,19.0211752920E);(47.6578708343N,19.0
170785080E);(47.6555562130N,19.0072554451
E);(47.6478007604N,19.0012584018E);(47.6404
554219N,18.9884755053E);(47.6341763497N,1
8.9866329643E);(47.6305730055N,18.99342321
98E);(47.6254034785N,18.9984577566E);(47.62
25842335N,19.0119107096E);(47.6224058620N
,19.0170993513E);(47.6203653575N,19.022275
6493E);(47.6162200398N,19.0278912682E);(47.
6154551577N,19.0260026508E);(47.616821197
3N,19.0207076299E);(47.6137790975N,19.0134
464862E);(47.6100636244N,19.0110946433E);(
47.6096856142N,19.0103500676E);(47.6081732
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(645694,249999);(64
5502,250010);(6453
86,250062);(644112,
251116);(643379,25
1609);(643215,2517
28);(643068,251957);
(643325,252371);(64
3595,252734);(6444
88,253541);(644271,
253652);(644090,25
3857);(643794,2544
29);(643668,254538);
(643047,254336);(64
3035,254186);(6428
44,253630);(642821,
253597);(642784,25
3574);(642756,2535
76);(642521,253681);
(641373,253994);(64
0868,254599);(6396
19,255780);(640003,
256413);(640394,25
7362);(638510,2583
31);(636393,258922);
(635523,259790);(63
4214,261500);(6322
21,263448);(630763,
264293);(628388,26
5149);(626676,2671
12);(626883,267760);
(627340,268537);(62
7404,268661);(6286
11,268714);(629888,
268407);(630276,26
9017);(630357,2696
46);(630973,270491);
(630288,270687);(62
9732,270870);(6296
00,270921);(629241,
271464);(629213,27
1693);(629233,2717
66);(629491,272006);
(629793,272206);(63
0146,272331);(6306
56,271615);(631071,
271390);(631389,27
1905);(631650,2721
08);(631816,272642);
(631427,272955);(63
1081,273780);(6309
88,273962);(630929,
274118);(630961,27
4177);(631014,2742
48);(631130,274289);
(631377,274338);(63
1507,274295);(6316
38,274485);(632145,
274389);(632648,27
4449);(632930,2745
16)]

	
  

	
  

108N,19.0064940493E);(47.5960343165N,18.99
37781560E);(47.5938558907N,18.9901902908E
);(47.5939535185N,18.9876372082E);(47.59442
04140N,18.9860942354E);(47.6038902698N,18.
9691398205E);(47.6083174667N,18.959383999
2E);(47.6093861121N,18.9572008905E);(47.611
4442909N,18.9552420632E);(47.6151707326N,
18.9586542122E);(47.6184384564N,18.9622404
667E);(47.6257052206N,18.9741097824E);(47.6
267017144N,18.9712211968E);(47.6285439435
N,18.9688102191E);(47.6336859829N,18.96486
36808E);(47.6346651531N,18.9631854520E);(4
7.6328418994N,18.9549250287E);(47.63149260
51N,18.9547677378E);(47.6264896106N,18.952
2353411E);(47.6261925390N,18.9519298684E);
(47.6259852549N,18.9514379675E);(47.626002
9308N,18.9510654000E);(47.6269446733N,18.9
479369809E);(47.6297457291N,18.9326565865
E);(47.6351804368N,18.9259246037E);(47.6457
840249N,18.9092760916E);(47.6514835280N,1
8.9143728245E);(47.6600250737N,18.91955668
44E);(47.6687099333N,18.8944489730E);(47.67
39846460N,18.8662417079E);(47.6817729030N
,18.8546274268E);(47.6971225861N,18.837131
6353E);(47.7145917520N,18.8105005836E);(47.
7221503346N,18.7910326943E);(47.729774661
6N,18.7593341595E);(47.7473707680N,18.7364
072126E);(47.7532062749N,18.7391334338E);(
47.7602107898N,18.7451882910E);(47.7613282
712N,18.7460355632E);(47.7618458145N,18.76
21330103E);(47.7591254365N,18.7791810233E
);(47.7646236570N,18.7843288743E);(47.77028
33262N,18.7853811886E);(47.7779015765N,18.
7935626158E);(47.7796439494N,18.784413796
7E);(47.7812727594N,18.7769862744E);(47.781
7273126N,18.7752224979E);(47.7865996192N,
18.7704062363E);(47.7886583245N,18.7700216
928E);(47.7893155192N,18.7702851469E);(47.7
914822899N,18.7737172494E);(47.7932905371
N,18.7777386641E);(47.7944256462N,18.78244
45011E);(47.7880013983N,18.7892831989E);(4
7.7859899919N,18.7948313511E);(47.79063104
40N,18.7990531705E);(47.7924642697N,18.802
5281800E);(47.7972716673N,18.8047215246E);
(47.8000757248N,18.7995158534E);(47.807485
6373N,18.7948614893E);(47.8091197929N,18.7
936119681E);(47.8105210957N,18.7928174521
E);(47.8110526707N,18.7932421244E);(47.8116
927849N,18.7939466677E);(47.8120649165N,1
8.7954936868E);(47.8125127524N,18.79878947
58E);(47.8121297383N,18.8005270359E);(47.81
38422840N,18.8022681284E);(47.8129930344N
,18.8090416116E);(47.8135463164N,18.815755
2714E);(47.8141563862N,18.8195179498E)]
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4. Balaton-felvidéki kultúrtáj

A

B

C

D

A helyszínrész befoglaló jellemző koordinátái
Település(ek)
EOV koordináta
WGS84 koordináta
neve
Tihanyi-félsziget
Tihany,
Örvényes, [(559992,177775);(5 [(46.9380639631N,17.8652617046E);(46.93783
Aszófő, Balatonfüred 60012,177749);(560 28223N,17.8655295188E);(46.9377564974N,17.
046,177740);(56001 8659778040E);(46.9369879951N,17.865613862
7,177655);(559759,1 4E);(46.9344252946N,17.8622817983E);(46.933
77374);(559669,177 5764891N,17.8611185232E);(46.9320180428N,
281);(559586,17710 17.8600629749E);(46.9298897290N,17.8613053
9);(559677,176871);( 484E);(46.9265261245N,17.8657530486E);(46.9
560010,176492);(56 246544354N,17.8691955876E);(46.9248371500
0269,176280);(5607 N,17.8755737495E);(46.9243875716N,17.87998
55,176293);(561090, 27991E);(46.9238599789N,17.8829358370E);(4
176238);(561314,17 6.9230724243N,17.8851065629E);(46.92234568
6176);(561478,1760 96N,17.8861859970E);(46.9178223982N,17.893
86);(561559,176004); 4796510E);(46.9144104356N,17.8932643897E);
(562107,175493);(56 (46.9114198496N,17.8946811569E);(46.908262
2085,175114);(5621 7147N,17.8929768973E);(46.9023461298N,17.8
88,174780);(562053, 986439239E);(46.8984242400N,17.8978224515
174431);(562475,17 E);(46.8962753864N,17.8970679844E);(46.8906
3767);(562406,1733 694271N,17.8951936704E);(46.8882381631N,1
32);(562345,173094); 7.8923195538E);(46.8877495426N,17.88233038
(562193,172473);(56 55E);(46.8879054017N,17.8808572143E);(46.88
1970,172206);(5612 88736852N,17.8778965014E);(46.8903755011N
08,172163);(561096, ,17.8743334304E);(46.8970934020N,17.862767
172182);(560872,17 1855E);(46.9010298556N,17.8546073953E);(46.
2293);(560603,1724 9035815746N,17.8499954853E);(46.909205950
64);(559733,173224); 8N,17.8492657275E);(46.9094931367N,17.8313
(559118,173671);(55 651800E);(46.9155129147N,17.8213678201E);(
8771,173960);(5587 46.9240798248N,17.8299305428E);(46.9259647
25,174586);(557362, 935N,17.8354295451E);(46.9270736388N,17.83
174639);(556611,17 90290452E);(46.9291784932N,17.8457977003E
5320);(557278,1762 );(46.9343253807N,17.8492809231E);(46.93622
62);(557700,176465); 55133N,17.8520229612E);(46.9355297954N,17.
(557976,176584);(55 8594859005E);(46.9375745532N,17.862317099
8495,176810);(5587 0E)]
69,177378);(558981,
177586);(559548,17
7500);(559767,1777
24)]
Tapolcai-medence és Káli- Badacsonytomaj,
[(541558,180711);(5 [(46.9617043672N,17.6224887575E);(46.93059
medence
Ábrahámhegy,
42256,177239);(543 02272N,17.6324850627E);(46.9154166793N,17.
Badacsonytördemic, 701,175526);(54494 6518596749E);(46.8930665780N,17.668782773
Balatonederics,
6,173019);(544947,1
1E);(46.8895139311N,17.6688873859E);(46.878
Balatonhenye,
72624);(543647,171
6567643N,17.6521091148E);(46.8507375665N,
Gyulakeszi,
440);(542530,16835
Hegyesd,
6);(541393,167408);( 17.6381872141E);(46.8420252679N,17.6235075
Hegymagas,
540832,167192);(53 353E);(46.8399902435N,17.6162057529E);(46.8
Kapolcs,
8734,167629);(5381 435716214N,17.5885990658E);(46.8392267618
Káptalantóti, Kékkút, 43,167157);(536723, N,17.5809682072E);(46.8240909319N,17.56276
Kisapáti, Köveskál, 165501);
85470E);
(535410,164503];
Kővágóörs,
(46.8148888885,17.5458150863);
(535461,164245];
Keszthely,
(46.8125771902,17.5465482102);
(535521,164244];
Lesencefalu,
(46.8125785642,17.5473345037);
(535896,163994];
Lesenceistvánd,
(46.8103945623,17.5523101192);
(535775,163873];
Lesencetomaj,
(535484,164051];
Mindszentkálla,
(46.8092854146,17.5507553712);
(535657,163738];
Monostorapáti,
(46.8108362813,17.5468983581);
(535704,163309];
Monoszló,
(46.8080508435,17.5492435048);
Nemesgulács,
(533801,163412);
A várományos helyszín
megjelölése

1.

2.
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Nemesvita, Raposka,
Salföld,
Szentbékkálla,
Szigliget, Tapolca,

3.

A Hévízi-tó
Héviz
természetvédelmi területe

	
  

(533504,163292);
(532190,161139);
(531822,160942);
(531043,161080);
(529179,162060);
(528350,161932);
(528049,161380);
(527283,161269);
(526549,161394);
(526248,161697);
(526058,162184);
(525347,162582);
(524866,162408);
(523705,162599);
(523439,162662);
(523168,161693);
(522727,161090);
(521605,159701);
(521304,159922);
(521730,160811);
(522311,161351);
(522673,161131);
(523071,161700);
(523152,163200);
(523046,164643);
(522532,166839);
(522154,167496);
(520869,166257);
(520288,165800);
(520151,165424);
(520286,165195);
(520140,165195);
(519638,165674);
(518629,166417);
(518598,167779);
(518680,168289);
(519050,169207);
(519413,169608);
(520042,169711);
(520599,169611);
(522160,170181);
(521913,171176);
(522653,171321);
(524102,171561);
(524329,171670);
(525316,171458);
(526749,171091);
(529734,171132);
(531756,171860);
(534316,172137);
(534794,172760);
(534341,173708);
(534197,174500);
(534342,174905);
(535154,175689);
(536711,176934);
(537668,177842);
(539652,179465)]
[(508806,161596);(5
08112,161285);
(508020,161524);
(507926,161854);
(507953,162069);
(508137,162120);

	
  

(46.8042004109,17.5499669455);
(46.8047959366N,17.5250139085E);
(46.8036644792N,17.5211543106E);(46.784067
7145N,17.5045001970E);(46.7822303712N,17.4
997328677E);(46.7833322531N,17.4894972773
E);(46.7918093860N,17.4648313202E);(46.7905
065378N,17.4540095004E);(46.7854865180N,1
7.4502157735E);(46.7843468656N,17.44021569
27E);(46.7853348764N,17.4305711907E);(46.78
80039504N,17.4265476356E);(46.7923485309N
,17.4239271365E);(46.7957948325N,17.414507
3574E);(46.7941392771N,17.4082559238E);(46.
7956369742N,17.3929987924E);(46.796152865
5N,17.3894977165E);(46.7873859988N,17.3862
186169E);(46.7818781931N,17.3806126907E);(
46.7691694313N,17.3663142045E);(46.7710987
219N,17.3623118434E);(46.7791768497N,17.36
76378012E);(46.7841456173N,17.3750929796E
);(46.7822365755N,17.3798942256E);(46.78743
03949N,17.3849465452E);(46.8009367290N,17.
3855891530E);(46.8138946717N,17.383798112
6E);(46.8335465268N,17.3764490099E);(46.839
3826589N,17.3713104274E);(46.8279901733N,
17.3548203264E);(46.8237665363N,17.3473373
854E);
(46.8203580442N,17.3456496534E);(46.818324
9020N,17.3474837118E);(46.8182963121N,17.3
455709073E);(46.8225057776N,17.3388567420
E);(46.8289888762N,17.3254218469E);(46.8412
321779N,17.3246219611E);(46.8458354282N,1
7.3255494188E);(46.8541648966N,17.33013483
01E);(46.8578430475N,17.3347785240E);(46.85
88931264N,17.3429958950E);(46.8581028120N
,17.3503273873E);(46.8635323943N,17.370633
5939E);(46.8724336293N,17.3671140490E);(46.
8738804171N,17.3767783279E);(46.876316036
8N,17.3957156771E);(46.8773394955N,17.3986
627844E);(46.8756194195N,17.4116666054E);(
46.8725870038N,17.4305611035E);(46.8735047
471N,17.4696989773E);(46.8804166903N,17.49
60287168E);(46.8833604653N,17.5295381941E
);(46.8890472457N,17.5356504245E);(46.89749
46910N,17.5294656495E);(46.9045928724N,17.
5273738986E);(46.9082608693N,17.529173419
7E);(46.9154537574N,17.5396315264E);(46.926
9201892N,17.5597574366E);(46.9352501945N,
17.5720965014E);(46.9501819889N,17.5977526
678E) ]

[(46.7836113279N,17.1982024747E);(46.78066
62540N,17.1892132464E);(46.7827959942N,17.
1879343204E);(46.7857436915N,17.186600722
2E);(46.7876830605N,17.1868871730E);(46.788
1811158N,17.1892804640E);(46.7905538160N,
17.1918578732E);(46.7913820215N,17.1929821
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4.

Balatonfüred műemléki
jelentőségű területe

Balatonfüred

5.

Keszthely Festeticskastély, kastélypark

Keszthely

(508340,162379);
(508428,162469);
(508771,162274)]
[(562070,180323);(5
62181,180290);(562
234,180242);(56244
4,180053);(562715,1
80053);(562796,180
000);(562900,17989
9);(562999,179736);(
562955,179690);(56
2901,179615);(5628
96,179615);(562867,
179676);(562697,17
9653);(562651,1796
28);(562630,179626);
(562607,179638);(56
2251,179489);(5622
42,179435);(562194,
179411);(562242,17
9315);(562322,1793
32);(562345,179289);
(562253,179267);(56
2229,179312);(5621
69,179424);(562136,
179403);(562122,17
9354);(562111,1793
20);(562092,179309);
(562019,179207);(56
2001,179191);(5618
15,179101);(561761,
179213);(561755,17
9240);(561803,1793
27);(561810,179467);
(561795,179630);(56
1779,179831);(5618
27,179907);(561716,
180085)]
[(511782,159929);(5
11849,160203);(511
868,160253);(51207
0,160279);(512103,1
60172);(512186,160
156);(512233,16010
2);(512227,160020);(
512146,159982);(51
1811,159963)]

700E);(46.7897014483N,17.1975339876E)]

[(46.9612624631N,17.8920557005E);(46.96098
03982N,17.8935204353E);(46.9605556908N,17.
8942260637E);(46.9588835368N,17.897021609
7E);(46.9589193914N,17.9005818794E);(46.958
4533405N,17.9016562541E);(46.9575585619N,
17.9030419880E);(46.9561054525N,17.9043739
169E);(46.9556858957N,17.9038047455E);(46.9
550041683N,17.9031097994E);(46.9550035091
N,17.9030441165E);(46.9555483686N,17.90265
14084E);(46.9553190468N,17.9004226071E);(4
6.9550880969N,17.8998231480E);(46.95506733
06N,17.8995476659E);(46.9551722265N,17.899
2432066E);(46.9537848185N,17.8945954760E);
(46.9532979042N,17.8944877231E);(46.953075
6523N,17.8938618461E);(46.9522185285N,17.8
945109966E);(46.9523820602N,17.8955585722
E);(46.9519983352N,17.8958690278E);(46.9517
882390N,17.8946647991E);(46.9521898174N,1
7.8943408122E);(46.9531892620N,17.89353092
08E);(46.9529959840N,17.8931015072E);(46.95
25533773N,17.8929271188E);(46.9522460912N
,17.8927892273E);(46.9521446211N,17.892541
7828E);(46.9512174364N,17.8916026983E);(46.
9510711228N,17.8913693687E);(46.950236795
8N,17.8889436910E);(46.9512370036N,17.8882
125419E);(46.9514790617N,17.8881284629E);(
46.9522680166N,17.8887420180E);(46.9535282
210N,17.8888066828E);(46.9549923686N,17.88
85778641E);(46.9567981836N,17.8883284860E
);(46.9574881942N,17.8889442488E);(46.95907
44998N,17.8874512717E)]

[(46.7836113279N,17.1982024747E);(46.78066
62540N,17.1892132464E);(46.7827959942N,17.
1879343204E);(46.7857436915N,17.186600722
2E);(46.7876830605N,17.1868871730E);(46.788
1811158N,17.1892804640E);(46.7905538160N,
17.1918578732E);(46.7913820215N,17.1929821
700E);
(46.7897014483N,17.1975339876E)]

5. Magyarországi tájházak hálózata
A

B

C

A várományos helyszín
megjelölése

Település(ek)
neve

Helyrajzi
szám

1.

Abasár

Kapásház

849

2.

Álmosd

16

3.

Átány

Kölcsey Ferenc
Emlékház
Kakas Ház

	
  

881

	
  

D

E

Központi koordináta
EOV koordináta
721541
272926
871126
234233
748647

WGS84 koordináta
47.796169 N
20.00240 E
47.414800 N
21.97848 E
47.615196 N
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4.

Baja

Bunyevác Tájház

5940/2

5.

Bakonszeg

405

6.

Bakonybél

Bessenyei György
Emlékház
Bakonybéli Tájház

7.

Balatonakali

37

8.

Balatonkenese

Térségi Muzeális
Gyűjtemény
Kenesei Tájház

9.

Balmazújváros

Veres Péter Emlékház

2193

10.

Bánk

77

11.

Báta

Bánki Szlovák
Nemzetiségi Kiállítás
Tájház

12.

Bátaszék

Bátaszéki Tájház

831

13.

Békés

Békési Tájház

2387

14.

Békéscsaba

Szlovák Tájház

4018

15.

Békéscsaba

16.

Boldog

Gajdács-tanya,
Tanyamúzeum
Tájház

467

17.

Budaörs

18.

Buzsák

19.

Cák

Bleyer Jakab
Helytörténeti
gyűjtemény,
Heimatmuseum
Jakob Bleyer
Heimatmuseum
Buzsáki
Népművészeti Tájház
Cáki Pincesor

437

1064

1160

2708, 2709

874

20.35974 E

643119
95504
832725
208184
550296
212924
551058
171590
578631
188640
821844
254879
659564
286799
628308
86768
625157
93439
809060
160282
806698
151015
808660
150263
698672
251056
644084
235322

46.204069 N
18.95835 E
47.192412 N
21.45919 E
47.252824 N
17.73017 E
46.881162 N
17.74932 E
47.038083 N
18.10836 E
47.615190 N
21.333367 E
47.924791 N
19.17544 E
46.125168 N
18.76685 E
46.185062 N
18.72573 E
46.767792 N
21.13017 E
46.685019 N
21.09608 E
21.12146 N
46.677794 E
47.601580 N
19.69475 E
47.461837 N
18.96901 E

537281
145981

46.648628 N
17.57492 E

458439
226634
458375
226624
458391
226629
458391
226643
458400
226634
458403
226650
458418
226642
762941
288636
736068
152684
688094
241921
628218
104085
652385
222444

47.355741 N
16.51132 E
47.355637 N
16.51047 E
47.355685 N
16.51068 E
47.355808 N
16.51067 E
47.355726 N
16.51080 E
47.355878 N
16.51083 E
47.355807 N
16.51103 E
47.931574 N
20.55895 E
46.712921 N
20.17319 E
47.520118 N
19.55329 E
46.280945 N
18.76488 E
47.346027 N
19.07904 E

1286

Cák

1286

Cák

1286

Cák

1286

Cák

1286

Cák

1286

Cák

1286

Cák

1286

20.

Cserépváralja

Barlanglakás Tájház

382/1, 382/2

21.

Csongrád

Csongrádi Tájház

5815

22.

Dány

Néprajzi Ház

396

23.

Decs

Sárközi Tájház

566/1, 566/2

24.

Dunaharaszti

Német Nemzetiségi
Tájház Ungarndeutsches
Heimatmuseum

1001

	
  

253196
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25.

Dunapataj

Dunapataji
Helytörténeti és
Néprajzi Gyűjtemény
Dunavecsei
Helytörténeti Kiállítás
Borsodi Tájház

1792, 1804

646299
144286

46.642935 N
18.99914 E

26.

Dunavecse

64

40092

Felpéc

Pilisszentléleki
Szlovák Tájház
Felpéci Tájház

30.

Fertőhomok

Fertőhomoki Tájház

19

644209
174713
776092
331232
634584
264807
540623
243642
479018
255537

46.916632 N
18.97145 E
48.312114 N
20.74729 E
47.726886 N
18.84197 E
47.527551 N
17.59486 E
47.621297 N
16.77247 E

27.

Edelény

28.

Esztergom

29.

31.

Fertőszéplak

Fertőszéplaki
Tájházak

Fertőszéplak

8/1, 11/1, 11/2,
16/1
16/1

Fertőszéplak

11/1, 11/2

Fertőszéplak

11/1

Fertőszéplak

11/1

Fertőszéplak

8/1

484017
254942
484027
254942
484041
254943
484062
254948
484074
254949
589258
189895
827822
358153
813601
198629
675362
261090
815022
350103
781448
177201
675949
230052
623362
142975
834016
262011
827853
280531
826249
234926
479762
184198
479716 184191,

47.617238 N
16.83917 E
47.617237 N
16.83931 E
47.617247 N
16.83949 E
47.617301 N
16.83977 E
47.617312 N
16.83993 E
47.050438 N
18.24802 E
48.541870 N
21.45545 E
47.111518 N
21.20344 E
47.693148 N
19.38533 E
48.472931 N
21.27912 E
46.926004 N
20.77365 E
47.413955 N
19.39134 E
46.630615 N
18.69962 E
47.675989 N
21.49848 E
47.844193 N
21.42393 E
47.434626 N
21.38431 E
46.980047 N
16.80954 E
46.979969,
16.80894
46.261135 N
18.50208 E
46.429858 N
20.32524 E
47.998986 N
19.58788 E
46.164308 N
18.35123 E
47.389160 N
21.73340 E
47.663352 N
19.43591 E

1504

24

32.

Füle

Sárréti Tájház

189

33.

Füzér

Füzéri Tájház

14

34.

Füzesgyarmat

Füzérgyarmati Tájház

2610

35.

Galgamácsa

342

36.

Gönc

Galgamácsai
Falumúzeum
Huszita-Ház

37.

Gyomaendrőd

5130/1

38.

Gyömrő

Endrődi Tájház és
Néprajzi Gyűjtemény
Gyömrői Tájház

39.

Györköny

264

40.

Hajdúböszörmény

41.

Hajdúnánás

42.

Hajdúszoboszló

Falumúzeum Dorfmuseum
Káplár Miklós
Emlékház
Hajdú Ház és
Kovácsműhely
Szoboszlói Gazdaház

43.

Hegyhátszentpéter

Tájház

199

44.

Hegyhátszentpéter

kovácsműhely

200

45.

Hidas

Hidasi Tájház

789

46.

Hódmezővásárhely

Csúcsi Fazekasház

11284

47.

Hollókő

Hollókői Tájház

49/1

48.

Hosszúhetény

Hosszúhetényi Tájház

912/2

49.

Hosszúpályi

238

50.

Iklad

Bődi István
Falumúzeum
Falumúzeum

	
  

1126/1

612

2637
87
6468

326/1, 326/2

	
  

607948
101991
748207
121401
690331
295180
596221
91320
852742
230720
679175
257795
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51.

Jósvafő

Jósvafői Tájház

216

761100
350000

48.483586 N
20.55010 E

52.

Karád

Karádi Tájház

1049

53.

Karcag

3835/1

54.

Karcag

Kántor Sándor
Fazekasház
Nagykunsági Tájház

55.

Kásád

Kásádi Sokác Tájház

72

56.

Kávás

Népi Műemlékház

161

57.

Kétegyháza

1109

58.

Kisköre

Kétegyházi Román
Nemzetiségi Tájház
Tájház

59.

Kiskőrös

2678

557750
150425
791420
220588
791569
220417
599442
48670
471647
171196
813544
135315
759095
240214
668230
141654
668162
142160
731972
279178
828963
335445
469265
257564
615010
134861
657266
181046
690834
184825

46.691759 N
17.84138 E
47.314124 N
20.91818 E
47.312557 N
20.92010 E
45.780914 N
18.39753 E
46.860995 N
16.70803 E
46.542190 N
21.17994 E
47.496789 N
20.49550 E
46.619019 N
19.28550 E
46.623574 N
19.28462 E
47.851161 N
20.14279 E
48.337480 N
21.46140 E
47.636894 N
16.64194 E
46.557231 N
18.59117 E
46.973594 N
19.14297 E
47.006366 N
19.58447 E

544229
62246
443476
160888
725663
276436
788612
276605
604157
97920

45.896619 N
17.68477 E
46.760132 N
16.34348 E
47.827264 N
20.05803 E
47.818432 N
20.89859 E
46.224266 N
18.45331 E

764135
274925
744486
301868
543272
76638
710051
269188
595420
57943
757019
288573
610013
97509
789809
297206
565738
182780

47.808072 N
20.57135E
48.053497 N
20.31488 E
46.025911 N
17.66917 E
47.763710 N
19.84853 E
45.864004 N
18.34475 E
47.932011 N
20.47970 E
46.220943 N
18.52925 E
48.003399 N
20.92115 E
46.983847 N
17.93981 E

4041

179

60.

Kisnána

61.

Komlóska

Petőfi Szülőház és
Emlékmúzeum –
Szlovák
Tájház
Kisnánai Várrom és
Népi Műemlék
Ruszin Tájház

62.

Kópháza

Horvát Tájház

143

63.

Kölesd

1525

64.

Kunszentmiklós

Petőfi Sándor
Emlékméhes
Nyakvágó Csárda

65.

Lajosmizse

056/3

66.

Lakócsa

67.

Magyarszombatfa

Lajosmizsei
Közérdekű Muzeális
Kiállítóhely
Horvát Nemzetiségi
Tájház
Fazekasház

68.

Markaz

Tájház

112/7

69.

Mezőcsát

Tájház

70.

Mecseknádasd

910,
911

71.

Mezőkövesd

72.

Mikófalva

73.

Nagydobsza

Mecseknádasdi
Német Nemzetiségi
Tájház
Kis Jankó Bori
Emlékház
Népi Műemlékház és
Kovácsműhely
Talpasház

74.

Nagyréde

Zsellérház

641

75.

Nagytótfalu

29

76.

Noszvaj

Iskolatörténeti
Gyűjtemény
Noszvaji Gazdaház

77.

Ófalu

100

78.

Ónod

Ófalui Német
Nemzetiségi Tájház
Tájház

79.

Paloznak

Paloznaki Tájház

2/2

Kiskőrös

	
  

1497
486
195

028/2

290/1, 290/2
31/1

4737
263
313

383

869
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80.

Parád

Palóc Ház

123

81.

Prügy

75

82.

Rátka

83.

Sióagárd

Móricz Zsigmond
Emlékház
Német Nemzetiségi
Tájház
Sióagárdi Tájház

84.

Sukoró

Sukorói Néprajzi Ház

789

85.

Szalafő

Őrségi Népi
Műemlékegyüttes

Szalafő

337/1, 337/2
289

524, 525, 526

Szalafő

050/3, 524

Szalafő

485

86.

Szalkszentmárton

101

Szarvas

Petőfi Sándor
Emlékkiállítás
Szlovák Tájház

87.
88.

Szeged

Napsugaras Tájház

20765

89.

Szegvár

268/2, 269

90.

Táp

Jaksa János
Helytörténeti
Gyűjtemény
Tájház

91.

Tard

Tardi Tájház

1256, 1257

2349/1

348

Tard

1257

Tard

1256

92.

Tényő

Tájház

256

93.

Tiszacsécse

62

94.

Tiszacsege

95.

Tiszafüred

96.

Tiszafüred-Kócsújfalu

97.

Tiszalúc

Móricz Zsigmond
Emlékház
Tiszacsegei
Zsellérház
Nyúzó Gáspár
Fazekas Tájház
Meggyes
Csárdamúzeum
Tiszalúci Tájház

98.

Tótkomlós

Szlovák Tájház

833, 834

99.

Tótkomlós

Szlovák Néprajzi Ház

1954/2

100.

Uszód

820/2

101.

Verpelét

102.

Vörs

Benedek Péter
Emlékház
Verpeléti
Kovácsműhely
Vörsi Tájház

103.

Zalaegerszeg

Vízimalom. múzeum

6555/1, 6551/2

104.

Zalalövő

Zalalövői Tájház

309

105.

Zamárdi

Zamárdi Tájház

2395

106.

Zánka

Zánka Faluház

968

	
  

660
4044
0199
535/1, 535/2

146/2
208

	
  

723102
287299
814065
306802
811954
320972
619210
116597
616051
211277

47.925246 N
20.02564 E
48.083978 N
21.24969 E
48.211888 N
21.22666 E
46.393140 N
18.64718 E
47.244702 N
18.59902 E

443647
172549
443648
172593
443637
172517
647158
181353
764997
169931
733631
99830
739850
138893

46.865023 N
16.34042 E
46.865418 N
16.34041 E
46.864737 N
16.34031 E
46.976389 N
19.01012 E
46.863670 N
20.55584 E
46.237806 N
20.13174 E
46.588378 N
20.21995 E

558363
241761

47.513359 N
17.83080 E

766593
281978
766589
281989
544047
244479
925129
313973
795533
263539
779055
253455
794909
250820
800627
300407
780274
120243
780110
119448
638989
136361
738020
279010
513595
147732
480786 169791,

47.871059 N
20.60604 E
47.871158 N
20.60599 E
47.535645 N
17.64012 E
48.110759 N
22.74325 E
47.699443 N
20.98665 E
47.612231 N
20.76421 E
47.585219 N
20.97416 E
48.029751 N
21.06718 E
46.413959 N
20.74204 E
46.406843 N
20.73968 E
46.571557 N
18.90385 E
47.848858 N
20.22356 E
46.659935 N
17.26507 E
46.850756,
16.82837
46.847443 N
16.58006 E
46.875842 N
17.94175 E
46.879164 N

461846
169991
565715
170773
545271
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107.

Zsámbék

108.

Zsámbok

Szent Vendel
Domborműves Népi
Lakóház Német
Nemzetiségi Tájház
Lapu Istvánné Tájház

171467

17.67342 E

611/1, 611/2

625194
244462

47.543606 N
18.71794 E

1076/1, 1076/2

692101
244425

47.542391 N
19.60673 E

6. A Mezőhegyesi Állami Ménesbirtok
B

C

A várományos helyszín
megjelölése

Település(ek)
neve

Helyrajzi
szám

D

E

Központi koordináta
EOV koordináta

WGS84 koordináta

1.

Északi diadalív, északi kapu, Mezőhegyes
1807 Hild János

725/2, 3; 726

786271 ,109914

N46.319871,
E20.81697

2.

Északi
reprezentatív Mezőhegyes
kaszárnya, 1785-90, Jung
József
Ménesparancsnoki
épület Mezőhegyes
irodaháza,
1785-90, Jung József;
Központi méntelep:
Mezőhegyes
központi istálló,
1807, Hild János

726

786286, 109817

N46.318999,
E20.81714

704

786324, 109708

N 46.318004,
E20.81759

729

786360, 109801

N46.318837,
E20.81809

3.

4.

5.

fedett lovarda,
1809, Hild János;

Mezőhegyes

730

786400, 109735

N46.318232,
E20.81859

6.

Déli reprezentatív kaszárnya,
1785-90, Jung József;

Mezőhegyes

704

786363, 109598

N46.317011,
E20.81807

7.

Déli nagy diadalív, déli kapu
1807, Hild János;

Mezőhegyes

725/1, 2

786409, 109518;
786366 109653

8.

Központi magtár,
1805 körül, Hild János;

Mezőhegyes

672/13, 14, 15; 677/1 786288, 109099;

N46.316278,
E20.81865;
N46.317502,
E20.81813
N46.312537,
E20.81695;

9.

Hangai vendégfogadó,
1789, Jung József;

Mezőhegyes

620/4, 6

786208, 109931

N46.320036,
E20.81616

10.

Fecskés Puszta – Ómezőhegyes:
Öregcsűr,
magtár,
gabonaforgalmi tárház,
1796-1810 k.; Hild János;
Ómezőhegyesi ménesudvar
istállóépületei (18-as major),
1805 k., Hild János;
Fecskés
Puszta
–
Külsőfecskéspuszta:
Zabsilótorony (81-es major,
esetleg 79-es major)
1830;)
Fecskés
Puszta
–
Komlósfecskéspuszta:
Magtár (6-os major),
1805 k., Hild János;
Pereg Puszta – Árokospuszta:
Zabsilótorony (39-es major),
1830;

Mezőhegyes

881

786735 109006

N46.311609,
E20.82273

Mezőhegyes

1018/7,8,9,10,11,12

787023, 108311

N46.305298,
E20.82626

Mezőhegyes

0563/24 (volt 038/1

785167, 115275

N46.368307,
E20.80421

Mezőhegyes

0457/46

784898, 113254

N46.350191,
E20.80012

Mezőhegyes

056/7

789069 107391

N46.296604,
E20.85253

11.

12.

13.

14.

	
  

A
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

Istálló (39-es major)
1805
k.;
(védett
utódingatlanon álló, nem
nevesített emlék)
Pereg
Puszta
–
Belsőperegpuszta:
Zabsilótorony (56-os major),
1830;
Gluzek Gyula elevátor-magtár
(57-es major),
1888;
Magtár (57-es major),
1805
k.;
(védett
utódingatlanon álló, nem
nevesített emlék)
Pereg
Puszta
–
Külsőperegpuszta:
Istálló (48-as major),
1805
k
(védett
utódingatlanon álló, nem
nevesített emlék)
Kamarás
Puszta
–
Csatókamarás:
Zabsilótorony (66-os major),
1830; hrsz.:

Mezőhegyes

056/25

788965 107546,

N46.298020,
E20.85123

Mezőhegyes

0203/40

794245, 108375

N46.304361,
E20.92000

Mezőhegyes

0185/1

793511, 110078

N46.319837,
E20.91100

Mezőhegyes

0191/21

793733, 109488

N46.314476,
E20.91369

Mezőhegyes

0121/6

794794, 107233

N46.293976,
E20.92677

Mezőhegyes

037/2 (esetleg
0369/5)

794329, 113045

N46.346340,
E20.92255

7. Felső-Tisza-vidéki fa harangtornyok

1.

	
  

A

B

C

A várományos helyszín
megjelölése

Település(ek)
neve

Helyrajzi
szám

Felső-Tisza-vidéki fa
harangtornyok

D

E

Központi koordináta
EOV koordináta

WGS84 koordináta

Nyírbátor

2031/1

881095
281652

47.837534 N
22.13529 E

2.

Nagyszekeres

1

915795
297145

47.963486 N
22.60775 E

3.

Kölcse

16

923533
307229

48.050860 N
22.71760 E

4.

Zsurk

92

884836
345841

48.412952 N
22.22000 E

5.

Vámosatya

241

899729
322720

48.199645 N
22.40754 E

6.

Lónya

162

889027
335477

48.318298 N
22.27079 E

7.

Tiszacsécse

203

925216
313927

48.110313 N
22.74439 E
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8. A Komárom / Komarnoi erődrendszer a Duna és a Vág folyók összefolyásánál - Az erődrendszer magyarországi elemei:
Monostori Erőd, Csillag Erőd, Igmándi Erőd
A

B

C

A várományos helyszín
megjelölése

Település(ek)
neve

Helyrajzi
szám

D

E

Központi koordináta
EOV koordináta

WGS84 koordináta

1.

Monostori erőd

Komárom

1948

578 736
267 855

47.750577, 18.
09705

2.

Csillag erőd és várárok

Komárom

803 és 802

581 838
267 211

47.745118,
18.13852

3.

Igmándi erőd

Komárom

1171

580 493
266 027

47.734326,
18.12077

9. A budai termálkarszt barlangrendszerei

A

B

C

A várományos helyszín
megjelölése

Település(ek)
neve

Helyrajzi
szám

1. Budai termálkarszt
barlangrendszerei

Budapest

Pál-völgyibarlangrendszer

Budapest
II. kerület,

E
Központi koordináta

EOV koordináta
X: 243131 Y: 647661

15583/2; 15585/10;
15590/2; 15590/3; 15591/1;
15591/2; 15592; 15599/3;
15600/2; 15600/4; 15600/6;
15600/7; 15601/1; 15602/2;
15603/1; 15603/3; 15603/6;
15603/7; 15603/8; 15606/9;
15607/1; 15607/4; 15608/3;
15608/4; 15609/1; 15609/3;
15610/2; 15611/1; 15611/3;
15612/1; 15612/2; 15613/1;
15614/1; 15614/2; 15615/1;
15615/2; 15616/21;
15617/2; 15618/3; 15621;
15622/1; 15622/10;
15622/11; 15622/13;
15622/2; 15622/3; 15622/4;
15622/5; 15622/6; 15622/7;
15622/8; 15622/9;
15622/14 hrsz; 15631/10;
15631/2; 15631/3; 15631/4;
15631/5; 15631/6; 15631/7;
15631/8; 15631/9; 15633/4;
15634/4; 15634/5; 15637/3;
15637/4; 15637/5; 15637/6;
15640/2; 15671/2; 15671/3;
15671/4; 15720/1; 15720/2;
15722/10; 15722/5;
15722/6; 15722/7; 15722/9;
15726/1; 15726/10;

	
  

D

	
  

WGS84 koordináta
N: 47.5320910526
E: 19.0163821073

6727

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2015. évi 75. szám

15726/12; 15726/13;
15726/9; 15729; 15733;
15734/1; 15737/1; 15737/4;
15742/17; 15742/5;
15742/8; 15745/1; 15745/2;
15745/3; 15749; 15750/3;
15755; 15756/2; 15756/5;
15757/1; 15757/2; 15758/1;
15758/2; 15759/3; 15760/1;
15760/2; 15760/3; 15763/4;
15765/4; 15768/1
III. kerület

2. Ferenc-hegyi-barlang

15278/3; 15583/1; 15599/4;
15616/10; 15616/11;
15616/12; 15616/13;
15616/14; 15616/15;
15616/18; 15616/2;
15616/20; 15616/3;
15616/4; 15616/5; 15616/6;
15616/7; 15616/8; 15616/9;
15617/3; 15619/1; 16078/2;
16079/2; 16079/3; 16079/4;
16079/5; 16079/6; 16079/7;
16082/2; 16083; 16084;
16085; 16125; 16134/1;
16134/2; 22907/2

Budapest
II. kerület

X: 242521 Y: 647194
12543/21; 15434/26;
15434/27;
15434/28 hrsz.-ból 0,4 ha;
15434/29; 15435/1;
15458/2; 15460/1; 15460/2;
15461/1; 15461/2;
15476/6 hrsz.-ból 1,6 ha;

15476/12; 15476/18;
15476/5

3. Molnár János-barlang

Budapest
II. kerület
12954; 12975/1; 12975/2;
12976; 12977; 12980;
12981/1; 12981/2; 12982;
12983/1; 12983/2; 12989/6;
12991; 12992; 12993;
12995; 12996; 12997;
12998; 12999; 13000;
13001; 13002; 13003;
13006; 13024; 13028/1;
13028/2; 13029; 13030;
13031; 13032/2; 13032/3;
13032/4; 13033; 13034;
13035; 13036; 13037/1;
13037/2; 13037/3; 13037/4;

	
  

	
  

N: 47.5266024120
E: 19.0101837367

(az E647324N242489, E647325N242453 EOV
koordinátájú
töréspontok által
meghatározott
határvonaltól
nyugatra fekvő rész)
(az E647324N242504, E647323N242569 EOV
koordinátájú
töréspontok által
meghatározott
határvonaltól
nyugatra fekvő rész)
X:241465 Y: 648884

N: 47.5171091500
E: 19.0326293480
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13037/5; 13038/2; 13038/3;
13038/4; 13038/5; 13038/6;
13039/2; 1448814489;
14514;
14519/1 hrsz.-ból 1 ha;
(az E649076N241671, E648984N241675 EOV
koordinátájú
töréspontok által
meghatározott
határvonaltól délre
fekvő rész)
X: 242291 Y: 648399

14520
4. József-hegyi-barlang

Budapest
II. kerület

N: 47.5245377351 E:
19.0261867167

15149; 15153; 15154/1;
15154/2; 15154/3; 15154/4;
15226; 15228/7; 15334/2;
15337; 15358
5. Szemlő-hegyi-barlang

Budapest
II. kerület,

X: 242541 Y: 648222

N: 47.5267859383
E: 19.0238352525

X: 239598 Y: 648990

N: 47.5003161470
E:19.0340411738

15310/2; 15311/1; 15311/2;
15312 ; 15313/1; 15313/2;
15314/1; 15314/3;
.15326/1; 15328/1; 15330;
15332/8; 15332/9; 15510/1;
15511/3; 15512/11; 15513
6. Budai Vár-barlang:

Budapest
I. kerület,
6469 hrsz-ból 0,2 ha;

(az E648967N239522, E648955N239510, E648866N239608, E648875N239619 EOV
koordinátájú
töréspontok által
határolt rész)

6475; 6476; 6477/1; 6477/2;
6478; 6479; 6480; 6481;
6482; 6483; 6484; 6485;
6486; 6487; 6488; 6489;
6490; 6494; 6495; 6496;
6497; 6498; 6499; 6500;
6501; 6502; 6503; 6504;
6505; 6506; 6507; 6508;
6509; 6510; 6511; 6512;
6513; 6514; 6519; 6520;
6521/1; 6522; 6523; 6524;
6526; 6527/1; 6527/2; 6529;
6531; 6533; 6536; 6588;
6590; 6592; 6602; 6603;
6604; 6634; 6641; 6643;
6644; 6645; 6646; 6647;
6652; 6660; 6661; 6662;
6663; 6664; 6665; 6666;
6667; 6670; 6671; 6673;
6675;
(az E6488546696/2 hrsz-ból 0,3 ha;
N239595, E648866N239608, E648961N239503, E648947N239490 EOV
koordinátájú
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14225; 14229;
14339/3 hrsz-ból 0,1 ha

töréspontok által
meghatározott
határvonaltól délkeletre fekvő rész)
(az E649123N239665, E649099N239656, E649103N239711, E649116N239715 EOV
koordinátájú
töréspontok által
határolt rész)

10. Ipolytarnóci ősélőhely

A

B

C

A várományos helyszín
megjelölése

Település(ek)
neve

Helyrajzi
szám

1. Ipolytarnóci ősélőhely

	
  

Ipolytarnóc

D

E
Központi koordináta

EOV koordináta

015/1, 015/3-6, 016, 018,
X: 320948,82837
019, 022, 029, 032/3-5, 039, Y: 695258,509558
041/1-2, 043, 048, 049/1-2,
051, 053, 054, 055, 056,
057/2, 058, 059, 060/3, 061,
062, 063, 064/2, 065/2, 066,
067, 068, 069, 070, 071,
077, 080, 081

	
  

WGS84 koordináta
N: 46.0754531990
E: 19.6565594947
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1352/2015. (VI. 2.) Korm. határozata
a közigazgatási perrendtartásról szóló törvény és az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény
előkészítésével összefüggő egyes feladatokról
A Kormány a közigazgatási perrendtartásról szóló törvény és az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény – a részére
bemutatott szabályozási elvei alapján történő – előkészítésével összefüggésben a következő feladatokat határozza meg:
A Kormány
1. felhívja az igazságügyi minisztert, hogy a Miniszterelnökséget vezető miniszterrel együttműködve készítsen
előterjesztést a közigazgatási perrendtartásról szóló törvénytervezetről a közigazgatási perrendtartás
kodifikációjáról szóló 1011/2015. (I. 22.) Korm. határozat alapján létrehozott Közigazgatási Perjogi Kodifikációs
Bizottság részvételével,
Felelős:
igazságügyi miniszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
2016. január 31.
2. felhívja az igazságügyi minisztert, hogy a Miniszterelnökséget vezető miniszterrel együttműködve készítsen
előterjesztést az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvénytervezetről, a tudomány, az igazságszolgáltatás,
a központi és a területi közigazgatás képviselőiből álló kodifikációs bizottság részvételével,
Felelős:
igazságügyi miniszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
2016. január 31.
3. felhívja az igazságügyi minisztert, hogy a Miniszterelnökséget vezető miniszterrel együttműködve és az Országos
Bírósági Hivatal elnökének bevonásával tegyen javaslatot az 1. és 2. pontban foglalt törvénytervezetek
hatálybalépéséhez szükséges további jogalkotási és szervezetfejlesztési feladatokra,
Felelős:
igazságügyi miniszter az OBH elnökének bevonásával
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
2015. október 15.
4. felhívja az érintett minisztereket, hogy az 1. és a 2. pontban foglalt előterjesztések előkészítése céljából az egyes
eljárásjogi jogintézmények megalapozásához részletes hatósági ügyforgalmi statisztikai adatokat szolgáltassanak
az igazságügyi miniszter részére,
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
belügyminiszter
emberi erőforrások minisztere
földművelésügyi miniszter
honvédelmi miniszter
külgazdasági és külügyminiszter
nemzetgazdasági miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
2015. július 31.
5. felhívja az érintett minisztereket, hogy az 1. és a 2. pontban foglalt előterjesztések előkészítése során az igazságügyi
miniszter szakmai iránymutatásával vizsgálják felül a feladatkörükbe tartozó különös hatósági eljárásjogi, és
az ahhoz kapcsolódó anyagi jogi jogszabályokat,
Felelős:
igazságügyi miniszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
belügyminiszter
emberi erőforrások minisztere
földművelésügyi miniszter
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honvédelmi miniszter
külgazdasági és külügyminiszter
nemzetgazdasági miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
2016. január 31.
6. felhívja az igazságügyi minisztert, hogy Miniszterelnökséget vezető miniszter bevonásával gondoskodjon
6.1. az Országos Bírósági Hivatal elnökével együttműködve a közigazgatási perrendtartásról szóló
törvénytervezet hatálybalépéséből eredő feladatok ellátására történő felkészülés érdekében a bírák és
az igazságügyi alkalmazottak,
6.2. az egyetemi jogi karok dékánjainak és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektorának bevonásával az általános
közigazgatási rendtartásról szóló törvénytervezet hatálybalépéséből eredő feladatok ellátására történő
felkészülés érdekében a hatósági feladatokat ellátó tisztviselők
képzéséről.
Felelős:
igazságügyi miniszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
6.1. alpont vonatkozásában az Országos Bírósági hivatal elnökével együttműködve
6.2. alpont vonatkozásában az egyetemi jogi karok dékánjainak és a Nemzeti Közszolgálati
Egyetem rektorának bevonásával
Határidő:
2017. január 1.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1353/2015. (VI. 2.) Korm. határozata
az országos szúnyoggyérítési program központi megvalósításáról
A Kormány
1. egyetért azzal, hogy a 2015. évben várható jelentős csípőszúnyog-ártalom elleni hatékony védekezés érdekében
a probléma központi kezelésére van szükség, és ehhez központi forrást kíván biztosítani;
2. egyetért azzal, hogy az országos szúnyoggyérítési program központi megvalósításának finanszírozására egyszeri
jelleggel legfeljebb 1500,0 millió forint összegben kerüljön sor, és felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy
a forrás rendelkezésre állásáról a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény
1. melléklet XIV. Belügyminisztérium fejezet, 12. BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság cím javára
gondoskodjon;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
2015. július 15.
3. felhívja a belügyminisztert, hogy a 2015. évi központi költségvetés terhére legfeljebb 1500,0 millió forint
keretösszeg erejéig intézkedjen az országos szúnyoggyérítési program központi megvalósításához szükséges
kötelezettségvállalások megtételére.
Felelős:
belügyminiszter
Határidő:
azonnal
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 1354/2015. (VI. 2.) Korm. határozata
a 2014. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról és egyes kormányhatározatok
módosításáról
1. A Kormány
a)
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 152. §-ában
biztosított jogkörében eljárva engedélyezi a II. Köztársasági Elnökség fejezetnél keletkezett
280 060 ezer forint, valamint a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetnél keletkezett 2 700 000 ezer
forint kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány felhasználását,
b)
az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az 1. melléklet szerinti átcsoportosítást rendeli
el, továbbá
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
c)
egyetért azzal, hogy a b) pont alapján a XIV. Belügyminisztérium fejezet (e pont alkalmazásában
a továbbiakban: fejezet) részére átcsoportosított költségvetési maradvány soron kívüli felhasználhatósága
érdekében a fejezet ezen összegből történő beszerzései esetében a Kormány irányítása alá tartozó fejezetek
költségvetési szerveinek eszközbeszerzéséről szóló 1982/2013. (XII. 29.) Korm. határozat rendelkezéseit nem
kell alkalmazni.
2. A budapest-gazdagréti Szent Angyalok plébánia temploma építési munkálatainak befejezéséhez és működési
költségeihez szükséges, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzatátcsoportosításról szóló 1258/2013. (V. 10.) Korm. határozatban a „2015. október 20.” szövegrész helyébe
a „2016. június 30.” szöveg lép.
3. A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról,
a 2013. évi kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány egy részének átcsoportosításáról,
valamint az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Miniszterelnökség közötti előirányzat átcsoportosításról
szóló 1091/2014. (II. 28.) Korm. határozat 2. pontjában a „2015. január 30.; a XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 31. Kiemelt célú beruházások támogatása alcím, 2. Egyedi
kormánydöntésen alapuló közlekedési beruházások jogcímcsoport javára átcsoportosított 350,0 millió forint,
a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 55. Egyházi célú központi
költségvetési hozzájárulások alcím, 7. Egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások jogcímcsoport
részére átcsoportosított 100,0 millió forint és a XI. Miniszterelnökség fejezet, 10. Magyar Nyelvstratégiai Intézet
cím részére átcsoportosított 100,0 millió forint tekintetében 2015. június 30., a XVIII. Külügyminisztérium cím,
1. Külügyminisztérium központi igazgatása alcím részére átcsoportosított 10,0 millió forint és a XX. Emberi
Erőforrások Minisztériuma fejezet, 13. Sportintézmények cím, 2. Nemzeti Sportközpontok alcím részére
átcsoportosított 50,0 millió forint tekintetében 2015. december 31.” szövegrész helyébe a „2015. január 30.;
a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 55. Egyházi célú központi
költségvetési hozzájárulások alcím, 7. Egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások jogcímcsoport
részére átcsoportosított 100,0 millió forint és a XI. Miniszterelnökség fejezet, 10. Magyar Nyelvstratégiai Intézet
cím részére átcsoportosított 100,0 millió forint tekintetében 2015. június 30., a XVIII. Külügyminisztérium cím,
1. Külügyminisztérium központi igazgatása alcím részére átcsoportosított 10,0 millió forint és a XX. Emberi
Erőforrások Minisztériuma fejezet, 13. Sportintézmények cím, 2. Nemzeti Sportközpontok alcím részére
átcsoportosított 50,0 millió forint tekintetében 2015. december 31., a XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet,
20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 31. Kiemelt célú beruházások támogatása alcím, 2. Egyedi kormánydöntésen
alapuló közlekedési beruházások jogcímcsoport javára átcsoportosított 350,0 millió forint tekintetében 2016. június
30.” szöveg lép.
4. A biztonságos közlekedés Fonyód térségében történő helyreállításához szükséges rendkívüli kormányzati
intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1250/2014. (IV. 18.) Korm.
határozatban a „2015. június 30.” szövegrész helyébe a „2016. június 30.” szöveg lép.
5. A Magyar Honvédség közvetlen légi támogatási képességének kialakítása és a 2016-os V4 EU Harccsoportba történő
felajánlása érdekében szükséges feladatok forrásigényéről szóló 1291/2014. (V. 5.) Korm. határozat 1. pontjában
a „2015. május 31.” szövegrész helyébe a „2015. december 31.” szöveg lép.
6. A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról,
a 2013. évi kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványok rendkívüli visszahagyásáról és egyes
kormányhatározatok módosításáról szóló 1426/2014. (VII. 28.) Korm. határozat 2. pontjában a „forint tekintetében”
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7.

8.

9.

10.

11.

szövegrész helyébe a „forint, a Külgazdasági és Külügyminisztérium részére átcsoportosított összeg tekintetében”
szöveg lép.
A székesfehérvári Szent István Bazilika soron kívüli rekonstrukciójának támogatására a rendkívüli kormányzati
intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1497/2014. (IX. 4.) Korm. határozat
1. pontjában a „2015. június 30.” szövegrész helyébe a „2015. szeptember 30.” szöveg lép.
A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról,
a pártalapítványok tartalékának átcsoportosításáról, egyes kormányhatározatok módosításáról, továbbá
egyes kormányhatározatok végrehajtása során alkalmazandó eltérő rendelkezésekről szóló 1563/2014. (X. 2.)
Korm. határozat 2. pontjában a „2015. június 30.” szövegrész helyébe a „2015. június 30., a Külgazdasági és
Külügyminisztérium részére átcsoportosított összeg tekintetében 2016. június 30.” szöveg lép.
Az egyszerűsített honosítási eljáráshoz kapcsolódó többletfeladatok finanszírozásáról szóló 1672/2014. (XI. 20.)
Korm. határozat 8. pontjában a „2015. június 30.” szövegrész helyébe a „2015. június 30., a Külgazdasági és
Külügyminisztérium részére átcsoportosított összeg tekintetében 2016. június 30.” szöveg lép.
A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes
kormányhatározatok módosításáról, továbbá egyes kormányhatározatok végrehajtása során alkalmazandó eltérő
intézkedésekről szóló 1676/2014. (XI. 20.) Korm. határozat 1. pontjában a „2015. június 30.” szövegrész helyébe
a „2015. június 30., a Külgazdasági és Külügyminisztérium részére átcsoportosított összeg tekintetében 2016. június
30.” szöveg lép.
A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, a kormányzati
infokommunikációs szolgáltatások finanszírozásához a Belügyminisztérium és a Helyi önkormányzatok támogatásai
fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, továbbá egyes kormányhatározatok módosításáról és egyes
kormányhatározatok végrehajtása során alkalmazandó eltérő intézkedésekről szóló 1721/2014. (XII. 5.) Korm.
határozat 2. pontjában a „2015. június 30.” szövegrész helyébe a „2015. június 30., a XI. Miniszterelnökség fejezet,
22. Nemzeti Kommunikációs Hivatal címet érintő átcsoportosítás tekintetében 2015. december 31.” szöveg lép.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet az 1354/2015. (VI. 2.) Korm. határozathoz
A 2014. évi költségvetési maradványok átcsoportosítása
Fejezetszám
II.

Címszám

Alcímszám

Jogcímcsop.szám

Jogcímszám

1
2

Kiemelt
előir.szám

K5
2

3

Ezer forintban

FejezetJogcímCímnév Alcím-név
név
csop.-név

Egyéb működési célú kiadások
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célelőirányzatok
Államfői Protokoll kiadásai

4

7

B2

16

B2
39

1
2
4
6
14
25
33

Egyéb működési célú kiadások

-39 636

K5
K5
K5
K5
B2
B2
K5
B2
K5

Belügyminisztérium
Rendőrség

Egyéb működési célú kiadások

-26 300

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

280 060

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése
Budapest Bozsik Stadion labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése
Egyéb működési célú kiadások
Győri ETO Futball Club labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése
Egyéb működési célú kiadások
Pécs labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése
Egyéb működési célú kiadások
Budapest Illovszky Rudolf Stadion labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése
Egyéb működési célú kiadások
Mezőkövesd labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
Tanuszoda-fejlesztési program
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
Gyirmót labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése
Egyéb működési célú kiadások
Egyes atlétikai és egyéb sportfejlesztések
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
Nevelési, oktatási intézmények felújítása, beruházása
Egyéb működési célú kiadások

400 000

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Nemzeti Sportközpontok

-400 000
-560 000
-500 000
-500 000
200 000
270 000
-600 000
1 830 000
-140 000
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38
40

-214 124

Fejezeti tartalék
K5

20

Átcsoportosítás (+/-)

Államfői Protokoll kiadásai
K5

XVII.

Kiemelt előirányzat neve

Köztársasági Elnökség
Köztársasági Elnöki Hivatal

1

XIV.

Jogcímnév
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A Kormány 1355/2015. (VI. 2.) Korm. határozata
az önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó
ügyleteihez történő 2015. májusi előzetes kormányzati hozzájárulásról
A Kormány a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § (1) bekezdése alapján, tekintettel
az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben
foglaltakra, a következő határozatot hozza:
A Kormány az ügyletekről az 1. mellékletben foglaltak szerint dönt, az engedélyezett ügyletek 2015. évben történő
megkötéséhez az a)–c) pontban foglalt kiegészítő feltételekkel járul hozzá:
a)
az önkormányzat az 1. melléklet szerint engedélyezett ügyletértékek teljes összegétől és az önkormányzatot
terhelő fizetési kötelezettségektől lefelé eltérhet, ha ez nem okozza ezen értékek valamelyikének
növekedését egyik évben sem;
b)
az önkormányzat egy adott év végéig legfeljebb akkora összegű adósságot keletkeztethet az ügyletből, mint
amekkora az 1. melléklet szerint az ügyletből az adott év végéig keletkező kumulált adósságösszeg;
c)
fejlesztési célú hitel esetében a hitelt csak az 1. mellékletben szereplő fejlesztésekre lehet fordítani.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

Jóváhagyott ügylet adatai

Fejlesztés adatai

Ügylet keletkeztetésének ütemezése (az ügylet devizanemében)
keletkeztetett adósság nagysága szerint

Ügyletből eredő fizetési kötelezettség
(az ügylet devizanemében) esedékesség szerint

1

BUJÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

1

HUF

fejlesztés

Hitel

4

5 058 860

1

3.5. Étkeztetést biztosító konyha kialakítása, fejlesztése,
felújítása, a fűtés- és világítási rendszer korszerűsítése

5 058 860

5 058 860

Igen

5 058 860

0

0

0

1 451 520

1 935 360

1 935 360

483 550

2

BUJÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2

HUF

fejlesztés

Kezesség-, illetve
garanciavállalás

9

80 000 000

2

1.2. Szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási beruházások

80 000 000

80 000 000

Igen

80 000 000

0

0

0

0

0

0

0

3

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

1

HUF

fejlesztés

Hitel

5

30 000 000

1

7.11. Ipari park létesítéssel, bővítéssel összefüggő fejlesztés

30 000 000

30 000 000

Igen

30 000 000

0

0

0

0

10 059 000

8 534 000

15 766 000

1

HUF

fejlesztés

Hitel

21

210 000 000

1

7.1. Közutak, hidak építése, felújítása

210 000 000

210 000 000

Igen

210 000 000

0

0

0

5 899 425

13 090 847

18 365 158

253 702 995

1

HUF

fejlesztés

Hitel

2

27 000 000

1

7.7. Város- és település-rehabilitáció

27 000 000

27 000 000

Igen

27 000 000

0

0

0

2 392 200

29 106 000

0

0

1

HUF

fejlesztés

Kezesség-, illetve
garanciavállalás

15

238 243 359

4
5
6

Önkormányzat neve

DUNAFÖLDVÁR VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA
FÜZESGYARMAT VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA
HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

Ügylet sorszáma

Fejlesztés célja

Sorszám

Értéke

Fejlesztés sorszáma

Kormány az
ügylethez/
fejlesztéshez
hozzájárul (Igen,
Nem, Részben)

Futamideje (év)

Kormány által
engedélyezett
fejlesztéshez
kapcsolódó
ügyletérték

Ügylet típusa

Devizanem

Ügylet adatai

Ügylet célja

6.1

1
2

7

HERNÁD NAGYKÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA

1

HUF

fejlesztés

Hitel

10

95 000 000

1

8

NAGYSZÉNÁS NAGYKÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA

1

HUF

fejlesztés

Hitel

15

300 000 000

1

9

OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

1

HUF

fejlesztés

Hitel

5

300 000 000

1

10

PASZAB KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

1

HUF

fejlesztés

Pénzügyi lízing

6

6 000 000

1

11

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA

1

HUF

fejlesztés

Kezesség-, illetve
garanciavállalás

11

3 500 000 000

1

12

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA

2

Kezesség-, illetve
HUF adósságmegújítás
garanciavállalás

14

947 826 000

1

13

SARKAD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

1

HUF

Kezesség-, illetve
garanciavállalás

5

85 000 000

1

fejlesztés

Fejlesztési célhoz az
ügylet mekkora
értékkel járul hozzá

238 243 359

6.2

7.9. Települési turisztikai fejlesztés

22 620 000

Nem

215 623 359

Nem

7.1. Közutak, hidak építése, felújítása

2015.

2016.

2017.

2018-tól

2015.

2016.

2017.

2018-tól

Nem

7.9. Települési turisztikai fejlesztés
7.12. Egyéb, törvény által az önkormányzatok számára előírt
feladatok teljesítéséhez szükséges infrastrukturális
beruházások
7.5. Egyéb (nem köznevelési, szociális, kulturális és
sportcélú) önkormányzati tulajdonú létesítmények felújítása,
fejlesztés, valamint a fűtés- és világítási rendszer
korszerűsítése
4.2. Nem köznevelési intézményhez kapcsolódó
sportlétesítmények létrehozása, fejlesztése, fűtés- és
világítási rendszer korszerűsítése
7.12. Egyéb, törvény által az önkormányzatok számára előírt
feladatok teljesítéséhez szükséges infrastrukturális
beruházások
7.12. Egyéb, törvény által az önkormányzatok számára előírt
feladatok teljesítéséhez szükséges infrastrukturális
beruházások
7.12. Egyéb, törvény által az önkormányzatok számára előírt
feladatok teljesítéséhez szükséges infrastrukturális
beruházások
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1.	
  melléklet	
  a	
  …/2015.	
  (…)	
  Korm.	
  határozathoz	
  

1. melléklet az 1355/2015. (VI. 2.) Korm. határozathoz

95 000 000

95 000 000

Igen

95 000 000

0

0

0

8 856 879

14 660 865

14 112 351

83 412 292

300 000 000

300 000 000

Igen

300 000 000

0

0

0

6 350 000

19 050 000

37 502 344

383 941 000

300 000 000

300 000 000

Igen

300 000 000

0

0

0

600 000

62 874 615

80 675 890

187 713 775

6 000 000

6 000 000

Igen

6 000 000

0

0

0

2 152 687

1 118 892

1 118 892

2 703 989

85 000 000

0

0

0

0

0

0

0

3 500 000 000

Nem

947 826 000
85 000 000

Nem
85 000 000

Igen
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A Kormány 1356/2015. (VI. 2.) Korm. határozata
a környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőségek kormányhivatali integrációjával összefüggésben
a feladatok ellátásához szükséges, a Földművelésügyi Minisztérium és a Miniszterelnökség fejezetek közötti
előirányzat-átcsoportosításról
A Kormány a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény (a továbbiakban: Kvtv.)
19. § (1) bekezdés a) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.)
33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőségek
kormányhivatali integrációjával összefüggésben a feladatok ellátásához szükséges 3 998 387 ezer forint
bázisba épülő átcsoportosítását rendeli el a Kvtv. 1. melléklet XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezet,
15. Környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági szervek cím terhére, a Kvtv. 1. melléklet XI. Miniszterelnökség
fejezet, 12. Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok cím javára az 1. melléklet szerint.
Felelős:
földművelésügyi miniszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
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miniszterelnök
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1. melléklet az 1356/2015. (VI. 2.) Korm. határozathoz
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM
XI. MINISZTERELNÖKSÉG
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
Költségvetési év: 2015.
ezer forintban
ÁHT
egyedi
azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

XII.
271112

Cím
név

Jogcím
csop.név

Jogcím
név

KIADÁSOK

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat neve

Módosítás
(+/-)

A módosítás következő
évre áthúzódó hatása

K1
K2
K3
K5
K6
K7
K8

FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM
Környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági szervek
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások
Beruházások
Felújítások
Egyéb felhalmozási célú kiadások

-2 329 616
-667 035
-826 146
-433
-150 906
-10
-24 241

-1 058 074
-244 054
-171 082
433
-7 416
10
16 241

K1
K2
K3
K5
K6
K7
K8

MINISZTERELNÖKSÉG
Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások
Beruházások
Felújítások
Egyéb felhalmozási célú kiadások

2 329 616
667 035
826 146
433
150 906
10
24 241

1 058 074
244 054
171 082
-433
7 416
-10
-16 241

15

XI.
015558

Fejezet
név

Alcím
név

12

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

Az előirányzatmódosítás érvényessége: b.) következő év költségvetésébe beépülő
ezer forintban
ÁHT
egyedi
azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

XII
271112

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.név

Jogcím
név

BEVÉTEL

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat neve

15.

FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM
Környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági szervek

12.

MINISZTERELNÖKSÉG
Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok

XI.
015558

Fejezet
név

Módosítás
(+/-)

A módosítás következő
évre áthúzódó hatása

-1 871 893

-622 405

1 871 893

622 405

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

Az előirányzatmódosítás érvényessége: b.) következő év költségvetésébe beépülő
ezer forintban

Fejezet
szám

Cím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

XII
271112

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.név

Jogcím
név

TÁMOGATÁS
Kiemelt előirányzat neve

15.

FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM
Környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági szervek

12.

MINISZTERELNÖKSÉG
Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok

XI.
015558

Fejezet
név

Az előirányzatmódosítás érvényessége: b.) következő év költségvetésébe beépülő
Foglalkoztatottaklétszáma(fő)-időszakra
A támogatás folyósítása/zárolása
(módosítása +/-)

Az adatlap 5 példányban töltendő ki
Fejezet
Állami Számvevőszék
Magyar Államkincstár
Nemzetgazdasági Minisztérium

1 példány
1 példány
1 példány
2 példány

időarányos
teljesítmény arányos
egyéb ........ azonnal

x/ Az összetartozó előirányzat változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás következő
évre áthúzódó hatása

-2 126 494

-841 537

2 126 494

841 537

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

1 034
Összesen:

2 126 494

1

I. negyedév

II. negyedév

2 126 494

III. negyedév

IV. negyedév
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ÁHT
egyedi
azonosító

Alcím
szám
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A Kormány 1357/2015. (VI. 2.) Korm. határozata
a Környezet és Energia Operatív Program keretében pályázati felhívások meghirdetéséhez,
kötelezettségvállaláshoz, támogatási szerződések megkötéséhez történő hozzájárulásról, továbbá egyes,
a Környezet és Energia Operatív Program megvalósításával összefüggő kormányhatározatok módosításáról
1. A Kormány hozzájárul
a)
a KEOP-5.6.0/E azonosító számú, „Egészségügyi eszközök energia-megtakarítást célzó beszerzésének
támogatása” című és
b)
a KEOP-7.14.0 azonosító számú, „Kormányhivatalok és Minisztériumok 2014–2020 időszakban megvalósuló
energiahatékonysági fejlesztéseinek előkészítése” című
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 [a továbbiakban: 1014/2015. (I. 22.) Korm. határozat] I.7. pontja alapján.
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
azonnal
2. A Kormány hozzájárul az 1. melléklet szerinti projektek vonatkozásában a kötelezettségvállaláshoz az 1014/2015.
(I. 22.) Korm. határozat I.8. pontja alapján.
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
azonnal
3. A Kormány hozzájárul a 2. melléklet szerinti projektek támogatási szerződése megkötéséhez az 1014/2015. (I. 22.)
Korm. határozat I.9. pontja alapján.
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
azonnal
4. A Kormány felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a Környezet és Energia Operatív Program (a továbbiakban:
KEOP) 1. és 2. prioritása terhére megkötött támogatási szerződések keretében fel nem használt forrásként
rendelkezésre álló kötelezettségvállalások felszabadításával gondoskodjon a KEOP prioritásai közötti
forrásátcsoportosításhoz szükséges módosítás előkészítéséről, ha a KEOP 5. prioritása esetén a forrásfelhasználás
várható mértéke a 110%-os korlátot meghaladja.
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
2015. június 30.
5. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
6. A Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének megállapításáról szóló 1125/2015.
(III. 6.) Korm. határozat [a továbbiakban: 1125/2015. (III. 6.) Korm. határozat] 1. melléklete a 3. melléklet szerint
módosul.
7. Az 1125/2015. (III. 6.) Korm. határozat 1. melléklet
a)
7.2.1. pontjában foglalt táblázat A:3 mezőjében a „4,52” szövegrész helyébe a „4,17” szöveg,
b)
7.2.1. pontjában foglalt táblázat C:3 mezőjében a „16,41” szövegrész helyébe a „16,83” szöveg,
c)
7.2.1. pontjában foglalt táblázat D:3 mezőjében a „38,38” szövegrész helyébe a „38,45” szöveg,
d)
7.3.1. pontjában foglalt táblázat C:3 mezőjében a „2,02” szövegrész helyébe az „1,67” szöveg,
e)
7.3.1. pontjában foglalt táblázat E:4 mezőjében a „2,54” szövegrész helyébe az „1,80” szöveg,
f)
7.3.1. pontjában foglalt táblázat E:5 mezőjében az „5,87” szövegrész helyébe a „4,13” szöveg
lép.
8. A Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 5. prioritásának keretében kiemelt
projekt felhívás meghirdetéséhez történő hozzájárulásról, kiemelt projektek előzetes nevesítéséről, valamint
a Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének megállapításáról szóló 1125/2015.
(III. 6.) Korm. határozat módosításáról szóló 1290/2015. (V. 5.) Korm. határozat [a továbbiakban: 1290/2015. (V. 5.)
Korm. határozat] a következő 1/A. ponttal egészül ki:
„1/A. A Kormány hozzájárul az 1. mellékletben foglalt táblázat 62–115. sora szerinti projektek vonatkozásában
a kötelezettségvállaláshoz az 1014/2015. (I. 22.) Korm. határozat I.8. pontja alapján.
Felelős: nemzet fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal”
9. Az 1290/2015. (V. 5.) Korm. határozat 1. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
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10. Az 1290/2015. (V. 5.) Korm. határozat 1. pont a) alpontjában a „9,00” szövegrész helyébe a „17,08” szöveg,
az „1014/2015. (I. 22.) Korm. határozat” szövegrész helyébe az „1014/2015. (I. 22.) Korm. határozat [a továbbiakban:
1014/2015. (I. 22.) Korm. határozat]” szöveg lép.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet az 1357/2015. (VI. 2.) Korm. határozathoz
A
1.

Projekt azonosító száma

B
Projekt megnevezése

C
Kötelezettségvállalás összege
(Ft)

2.

KEOP-1.2.0/09-11-2011-0011

„Révfülöp agglomeráció szennyvíztelepének bővítése,
fejlesztése”

3.

KEOP-1.2.0/B/10-2010-0052

Hunyadfalvai agglomeráció szennyvízelvezetése és tisztítása

4.

KEOP-2.1.1/2F/09-2010-0002

Árvízvédelmi fővédvonal fejlesztése, Szolnok város térségi
fejlesztése a jobb parti árvízvédelmi szakaszon

352 476 735

5.

KEOP-2.1.1/2F/09-2010-0003

A 11.06 árvízvédelmi szakasz védelmi képességének
komplex fejlesztése

196 945 000

6.

KEOP-2.1.1/2F/09-2011-0001

Berettyó védtöltések fejlesztése a Kis-sárréti és
a berettyóújfalui ártéri öblözetekben

7.

KEOP-2.1.2/2F/09-2011-0001

Nagymaros árvízvédelmi vonal kiépítése

296 682 122

8.

KEOP-2.2.3/B/09-11-2011-0001

XV/C vízakna átalakítása, biztonságba helyezése

577 374 335

9.

KEOP-3.1.4/15-2015-0001

Kisvárdai várkert rekonstrukciója

150 000 000

10. KEOP-3.1.4/15-2015-0002

A hatvani Cukorgyári-tó természetvédelmi fejlesztése

149 931 900

11. KEOP-4.10.0-A-12-2013-0891

Napelemes rendszer telepítése a Magyarországi Baptista
Egyház Emmaus idősek otthonánál

17 525 683

12. KEOP-5.4.0/12-2015-0001

Keszthelyi távhővezeték vásártéri szakaszának
rekonstrukciója

50 350 000

13. KEOP-5.4.0/12-2015-0002

Távhőrendszer korszerűsítése

167 887 044

14. KEOP-5.4.0/12-2015-0003

Debreceni távhőrendszer korszerűsítése

155 199 296

15. KEOP-5.4.0/12-2015-0004

Távhőellátó rendszer korszerűsítése Oroszlány

196 955 807

16. KEOP-5.4.0/12-2015-0005

A kecskeméti Árpádváros DN200 gerincvezeték I–II. ütem
korszerűsítése és a Muraközi J. u. 4., Batthyány u. 45., Arany
János u. 10. szám alatti hőközpontok technológiai felújítása
Kecskemét távhőrenszerében

17. KEOP-5.4.0/12-2015-0006

Győri távhőrendszer korszerűsítése

18. KEOP-5.4.0/12-2015-0007

A salgótarjáni távhőrendszer korszerűsítése

87 533 440

19. KEOP-5.4.0/12-2015-0008

Az egri távhőrendszer korszerűsítése, új fogyasztók
távhőellátásba vonása

88 678 374

20. KEOP-5.4.0/12-2015-0009

Távhő gerincvezetéki rekonstrukció Nyíregyházán

175 635 021

21. KEOP-5.4.0/12-2015-0010

Kaposvári távfűtés energiahatékonyságának növelése

22. KEOP-5.4.0/12-2015-0011

Új fogyasztók távhőre kötése, kazánházi korszerűsítések
a MIHŐ Kft. szolgáltatási területén

321 519 450

23. KEOP-5.4.0/12-2015-0012

Távhőrendszer korszerűsítése az Ózdi Távhőtermelő és
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságnál

315 900 118

24. KEOP-5.4.0/12-2015-0013

Energiahatékonysági beruházások a CSORNAHŐ Kft.
kazánüzemében

46 854 149
29 383 591

1 060 194 877

46 493 846

249 571 251

99 439 820

67 835 541
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25. KEOP-5.4.0/12-2015-0014

Távhőellátás energetikai korszerűsítése a „VKSZ” Zrt.-nél

114 052 542

26. KEOP-5.4.0/12-2015-0015

Hőközpontok korszerűsítése, új fogyasztók csatlakoztatása
Dorog és Esztergom városában

261 985 341

27. KEOP-5.4.0/12-2015-0016

A ceglédi távhőrendszer energetikai korszerűsítése, új
fogyasztók távhőre csatlakoztatása

158 777 449

28. KEOP-5.4.0/12-2015-0017

A tatai távhőrendszer energetikai korszerűsítése

29. KEOP-5.4.0/12-2015-0018

Primer hőtávvezetékek cseréje, felhasználói hőközpontok
korszerűsítése és új fogyasztók távhőrendszerbe kapcsolása
Pécsett

30. KEOP-5.4.0/12-2015-0019

Kondenzációs kazánok telepítése a Mérges úti fűtőműbe

31. KEOP-5.4.0/12-2015-0020

Felhasználói hőközpontok (2014) energiahatékony
korszerűsítése a FŐTÁV Zrt. távhőrendszereiben

928 296 477

32. KEOP-5.4.0/12-2015-0021

Távhőtermelő berendezések (2014) és primer
távhővezetékek (2014) energiahatékony korszerűsítése
a FŐTÁV Zrt. távhőrendszereiben

975 485 804

33. KEOP-5.4.0/12-2015-0022

Felhasználói hőközpontok (2013) és primer távhővezetékek
(2013) energiahatékony korszerűsítése a FŐTÁV Zrt.
távhőrendszereiben

858 834 477

34. KEOP-5.4.0/12-2015-0023

A székesfehérvári távhőellátás környezetvédelmi és
energiahatékonysági fókuszú, komplex megújítása

311 005 898

35. KEOP-5.5.0/A/12-2013-0136

Hajdúnánás, Iskola u. 3–5–7. szám alatti meglévő iskola
épület épületenergetikai fejlesztése

18 152 116

36. KEOP-5.5.0/A/12-2013-0249

Bács-Kiskun Megyei Agrárkamara épületének komplex
energetikai fejlesztése

21 003 353

37. KEOP-5.6.0/12-2013-0030

Az SE Kútvölgyi Klinikai Tömb Energetikai Korszerűsítése

470 000 000

38. KEOP-5.6.0/12-2013-0052

Noszvaj – „Továbbképző Központ” épület energetikai
korszerűsítése

273 000 000

39. KEOP-5.6.0/12-2014-0018

Épületek energetikai korszerűsítése és megújuló energia
hasznosítása az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézetben

51 306 112

40. KEOP-5.6.0/12-2014-0024

Csány Idősek Otthonának energiahatékonysági beruházása

6 411 760

41. KEOP-5.6.0/12-2014-0027

Egri Idősek Otthonának energiahatékonysági beruházása

2 183 516

42. KEOP-5.6.0/12-2014-0032

Vámosgyörki Idősek Otthonának energiahatékonysági
beruházása

23 892 849

43. KEOP-7.11.0/14-2015-0005

Közép-Duna vidéke hulladékgazdálkodási rendszer
fejlesztésének előkészítése

92 600 000

59 397 760
177 048 204
49 431 668

2. melléklet az 1357/2015. (VI. 2.) Korm. határozathoz

1.

A

B

C

Projekt azonosító száma

Projekt megnevezése

Támogatást igénylő neve

D
Támogatás összege
(Ft)

2.

KEOP-1.3.0/09-112013-0083

Zimány Ivóvízminőség-javító
Program

Dunántúli Regionális Vízmű
Zártkörűen Működő részvénytársaság

172 800 000

3.

KEOP-3.1.4/152015-0001

Kisvárdai várkert
rekonstrukciója

Kisvárda Város Önkormányzata

150 000 000

4.

KEOP-3.1.4/152015-0002

A hatvani Cukorgyári-tó
természetvédelmi fejlesztése

ÖKO-PLAN Tájvédelmi és
Környezetfejlesztési Egyesület

149 931 900
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5.

KEOP-4.10.0-A-122013-0891

Napelemes rendszer
telepítése a Magyarországi
Baptista Egyház Emmaus
Idősek Otthonánál

6.

KEOP-5.4.0/122015-0001

Keszthelyi távhővezeték
vásártéri szakaszának
rekonstrukciója

VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető
Egyszemélyes Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság

7.

KEOP-5.4.0/122015-0002

Távhőrendszer korszerűsítése

Városüzemeltető és Fenntartó
Korlátolt Felelősségű Társaság

167 887 044

8.

KEOP-5.4.0/122015-0003

Debreceni távhőrendszer
korszerűsítése

Debreceni Hőszolgáltató Zártkörűen
Működő Részvénytársaság

155 199 296

9.

KEOP-5.4.0/122015-0004

Távhőellátó rendszer
korszerűsítése Oroszlány

Oroszlányi Szolgáltató Zártkörűen
Működő Részvénytársaság

196 955 807

10.

KEOP-5.4.0/122015-0005

A kecskeméti Árpádváros
DN200 gerincvezeték
I–II. ütem korszerűsítése és
a Muraközi J. u. 4., Batthyány
u. 45., Arany János u. 10.
szám alatti hőközpontok
technológiai felújítása
Kecskemét távhőrenszerében

KECSKEMÉTI TERMOSTAR
Hőszolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság

46 493 846

11.

KEOP-5.4.0/122015-0006

Győri távhőrendszer
korszerűsítése

GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató
és Vagyongazdálkodó Zártkörűen
Működő Részvénytársaság

87 533 440

88 678 374

Magyarországi Baptista Egyház

17 525 683

50 350 000

249 571 251

12.

KEOP-5.4.0/122015-0007

A salgótarjáni távhőrendszer
korszerűsítése

Salgó Vagyon Salgótarjáni
Önkormányzati Vagyonkezelő
és Távhőszolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság

13.

KEOP-5.4.0/122015-0008

Az egri távhőrendszer
korszerűsítése, új fogyasztók
távhőellátásba vonása

EVAT Egri Vagyonkezelő és
Távfűtő Zártkörűen Működő
Részvénytársaság

14.

KEOP-5.4.0/122015-0009

Távhő gerincvezetéki
rekonstrukció Nyíregyházán

NYÍRTÁVHŐ Nyíregyházi
Távhőszolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság

15.

KEOP-5.4.0/122015-0010

Kaposvári távfűtés
energiahatékonyságának
növelése

Kaposvári Vagyonkezelő Zártkörűen
Működő Részvénytársaság

16.

KEOP-5.4.0/122015-0011

Új fogyasztók távhőre kötése,
kazánházi korszerűsítések
a MIHŐ Kft. szolgáltatási
területén

MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság

321 519 450

17.

KEOP-5.4.0/122015-0012

Távhőrendszer korszerűsítése
az Ózdi Távhőtermelő
és Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaságnál

Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság

315 900 118

18.

KEOP-5.4.0/122015-0013

Energiahatékonysági
beruházások a CSORNAHŐ
Kft. kazánüzemében

CSORNAHŐ Csornai Hőszolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság

67 835 541

19.

KEOP-5.4.0/122015-0014

Távhőellátás energetikai
korszerűsítése a „VKSZ”
Zrt.-nél

„VKSZ” Veszprémi Közüzemi
Szolgáltató Zártkörűen Működő
Részvénytársaság

175 635 021

99 439 820

114 052 542
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20.

KEOP-5.4.0/122015-0015

Hőközpontok korszerűsítése,
új fogyasztók csatlakoztatása
Dorog és Esztergom
városában

21.

KEOP-5.4.0/122015-0016

A ceglédi távhőrendszer
energetikai korszerűsítése,
új fogyasztók távhőre
csatlakoztatása

Veolia Energia Magyarország
Zártkörűen Működő
Részvénytársaság

158 777 449

22.

KEOP-5.4.0/122015-0017

A tatai távhőrendszer
energetikai korszerűsítése

TATA ENERGIA Távhőtermelő
és Távhőszolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság

59 397 760

23.

KEOP-5.4.0/122015-0018

Primer hőtávvezetékek
cseréje, felhasználói
hőközpontok korszerűsítése
és új fogyasztók
távhőrendszerbe kapcsolása
Pécsett

PÉTÁV Pécsi Távfűtő Korlátolt
Felelősségű Társaság

177 048 204

24.

KEOP-5.4.0/122015-0019

Kondenzációs kazánok
telepítése a Mérges úti
fűtőműbe

Városgondozási Zártkörű
Részvénytársaság

25.

KEOP-5.4.0/122015-0020

Felhasználói hőközpontok
(2014) energiahatékony
korszerűsítése a FŐTÁV Zrt.
távhőrendszereiben

Budapesti Távhőszolgáltató
Zártkörűen Működő
Részvénytársaság

928 296 477

KEOP-5.4.0/122015-0021

Távhőtermelő
berendezések (2014) és
primer távhővezetékek
(2014) energiahatékony
korszerűsítése a FŐTÁV Zrt.
távhőrendszereiben

Budapesti Távhőszolgáltató
Zártkörűen Működő
Részvénytársaság

975 485 804

27.

KEOP-5.4.0/122015-0022

Felhasználói hőközpontok
(2013) és primer
távhővezetékek (2013)
energiahatékony
korszerűsítése a FŐTÁV Zrt.
távhőrendszereiben

Budapesti Távhőszolgáltató
Zártkörűen Működő
Részvénytársaság

858 834 477

28.

KEOP-5.4.0/122015-0023

A székesfehérvári távhőellátás
környezetvédelmi és
energiahatékonysági fókuszú,
komplex megújítása

SZÉPHŐ Székesfehérvári
Épületfenntartó és Hőszolgáltató
Zártkörűen Működő
Részvénytársaság

311 005 898

29.

KEOP-5.5.0/A/122013-0249

Bács-Kiskun Megyei
Agrárkamara épületének
komplex energetikai
fejlesztése

Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági
és Vidékfejlesztési Kamara

26.

PROMTÁVHŐ Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság

261 985 341

49 431 668

21 003 353
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3. melléklet az 1357/2015. (VI. 2.) Korm. határozathoz
1. Az 1125/2015. (III. 6.) Korm. határozat 1. melléklet 5.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„5.2. A prioritás ütemezése
5.2.1. A kiírások kerete
A

B

C

D

Indikatív forrásallokáció

1.

(Mrd Ft, folyó áron, 296,9 forint/euró árfolyamon)

2.

2011.

2012.

2013.

Összesen

3.

26,51

64,75

63,58

154,84

4.

Többletkötelezettség-vállalás: 61,12 Mrd Ft

5.

Az Európai Szociális Alapból történő finanszírozás tervezett aránya a prioritás keretéből: 0%
5.2.2. A kötelezettségvállalás
A

B

C

Indikatív forrásallokáció

1.

(Mrd Ft, folyó áron, 296,9 forint/euró árfolyamon)

2.

2007–2015.

2015. hátralevő

Összesen

3.

170,41

46,06

216,47
„

A

B

C

D

E

F

Pályázatok, kiemelt projektek
1.

Konstrukció kódja

Konstrukció neve

2.

3.

4.

5.

6.

5.4.0

meghirdethető kerete

Távhő-szektor energetikai
korszerűsítése

5.5.0

Épületenergetikai
fejlesztések

5.6.0

Központi
költségvetési szervek
energiahatékonysági
beruházásai

5.7.0

Középületek
kiemelt jelentőségű
épületenergetikai
fejlesztése

A konstrukció szakmai
A konstrukció célja

(Mrd Ft)

G

tartalmáért felelős
miniszter

H
A konstrukció szakmai
tartalma tekintetében
feladatkörrel rendelkező
további miniszter

2011.

2012.

2013.

26,51

0,00

0,00

Távhőellátás energiahatékonysági
korszerűsítése.

nemzeti fejlesztési
miniszter

–

0,50

Épületek hőtechnikai adottságainak
javítása, fűtési, hűtési, használati melegvíz
rendszerek korszerűsítése, világítási
rendszerek korszerűsítése (e tevékenységek
kiegészíthetők megújuló energiaforrások
alkalmazásával).

nemzeti fejlesztési
miniszter

belügyminiszter

46,00

Épületek hőtechnikai adottságainak
javítása, fűtési, hűtési, használati melegvíz
rendszerek korszerűsítése, világítási
rendszerek korszerűsítése (e tevékenységek
kiegészíthetők megújuló energiaforrások
alkalmazásával).

nemzeti fejlesztési
miniszter

belügyminiszter

0,00

0,00

0,00

64,75

0,00

0,00

17,08

Középületek hőtechnikai adottságainak
javítása.

nemzeti fejlesztési
miniszter
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2. Az 1125/2015. (III. 6.) Korm. határozat 1. melléklet 5.3.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„5.3.1. A konstrukciók

–
”

6745

6746
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3. Az 1125/2015. (III. 6.) Korm. határozat 1. melléklet 5.3.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„5.3.3. Az 5.3.1. pontban foglalt táblázat 3–6. sora szerinti 5.4.0, 5.5.0, 5.6.0 és 5.7.0 konstrukció 61,12 Mrd Ft
többletkötelezettség-vállalást tartalmaz.”
4. Az 1125/2015. (III. 6.) Korm. határozat 1. melléklet 7.2.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„7.2.2. A kötelezettségvállalás
A

B

C

Indikatív forrásallokáció

1.

(Mrd Ft, folyó áron, 296,9 forint/euró árfolyamon)

2.

2007–2015.

2015. hátralévő

Összesen

3.

58,25

10,44

68,69
„

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

(F)

[Pályázatok, kiemelt projektek

(1.)
(Konstrukció kódja)

(Konstrukció neve)

(2.)

meghirdethető kerete (Mrd Ft)]
(2011.)

(2012.)

(G)
(A konstrukció szakmai

(A konstrukció célja)

tartalmáért felelős
miniszter)

(2013.)
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5. Az 1125/2015. (III. 6.) Korm. határozat 1. melléklet 7.3.1. pontjában foglalt táblázat a következő 9. sorral egészül ki:
(H)
(A konstrukció szakmai
tartalma tekintetében
feladatkörrel rendelkező
további miniszter)

„

9.

7.14.0

Kormányhivatalok
és Minisztériumok
2014–2020 időszakban
megvalósuló
energiahatékonysági
fejlesztéseinek
előkészítése

0,00

0,00

2,90

A konstrukció célja a kormányhivatalok és
minisztériumok épületeinek energetikai
fejlesztésére irányuló beruházási projektek
előkészítése a 2014–2020 programozási
időszakra.

nemzeti fejlesztési
miniszter

–

„

6747
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4. melléklet az 1357/2015. (VI. 2.) Korm. határozathoz
Az 1290/2015. (V. 5.) Korm. határozat 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 62–115. sorral egészül ki:
(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

(F)

(G)

(H)

(Projekt rövid bemutatása)

(Projekt megvalósításával összefüggő feltételek)

0,15

A projekt célja
a projektben érintett
épület energetikai
jellemzőinek és
besorolásának javítása
az épülethatároló
szerkezeteinek
hőszigetelésével,
illetve nyílászárók
cseréjével.

A támogatást igénylő tudomásul
veszi, hogy az irányító hatóság eláll
a támogatási szerződéstől, ha
a) a projekt megvalósításához
szükséges vállalkozási szerződések
2015. július 31-ig nem lépnek
hatályba, vagy
b) a projekt záró elszámolási
csomagjának benyújtása nem
történik meg 2015. december 15-ig.

0,15

A projekt célja
a projektben érintett
épület energetikai
jellemzőinek és
besorolásának javítása
az épülethatároló
szerkezeteinek
hőszigetelésével,
illetve nyílászárók
cseréjével.

A támogatást igénylő tudomásul
veszi, hogy az irányító hatóság eláll
a támogatási szerződéstől, ha
a) a projekt megvalósításához
szükséges vállalkozási szerződések
2015. július 31-ig nem lépnek
hatályba, vagy
b) a projekt záró elszámolási
csomagjának benyújtása nem
történik meg 2015. december 15-ig.

[Kiemelt projekt
(Kapcsolódó
(1.)

operatív
program neve)

(Konstrukció
kódja)

(Konstrukció neve)

(Projekt megnevezése)

(Támogatást igénylő
neve)

támogatási
összege
legfeljebb
(Mrd Ft)]

„

62.

63.

KEOP

KEOP

5.7.0

5.7.0

Nógrád Megyei Váci
Mihály Gimnázium
épületének
energetikai
korszerűsítése

Középületek
kiemelt
jelentőségű
épületenergetikai
fejlesztése

Bajcsy-Zsilinszky
Kórház és
Rendelőintézet
Ferihegyi úti
Szakrendelő
épületének
energetikai
korszerűsítése

Bátonyterenye
Város
Önkormányzata

Budapest Főváros
XVII. kerület
Rákosmente
Önkormányzata
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Középületek
kiemelt
jelentőségű
épületenergetikai
fejlesztése

65.

66.

KEOP

KEOP

KEOP

5.7.0

5.7.0

5.7.0

Középületek
kiemelt
jelentőségű
épületenergetikai
fejlesztése

Középületek
kiemelt
jelentőségű
épületenergetikai
fejlesztése

Budapest Főváros XVII.
kerület Rákosmente
Önkormányzata
oktatási épületének
energetikai
korszerűsítése

Az Országos
Egészségfejlesztési
Intézet épületének
energetikai fejlesztése

Jahn Ferenc Dél-pesti
Kórház épületének
energetikai
korszerűsítése I.

Budapest Főváros
XVII. kerület
Rákosmente
Önkormányzata

Magyar Nemzeti
Vagyonkezelő
Zártkörűen
működő
Részvénytársaság

Jahn Ferenc
Dél-pesti Kórház
és Rendelőintézet

0,15

A támogatást igénylő tudomásul
veszi, hogy az irányító hatóság eláll
a támogatási szerződéstől, ha
a) a projekt megvalósításához
szükséges vállalkozási szerződések
2015. július 31-ig nem lépnek
hatályba, vagy
b) a projekt záró elszámolási
csomagjának benyújtása nem
történik meg 2015. december 15-ig.

0,15

A projekt célja
a projektben érintett
épület energetikai
jellemzőinek és
besorolásának javítása
az épülethatároló
szerkezeteinek
hőszigetelésével,
illetve nyílászárók
cseréjével.

A támogatást igénylő tudomásul
veszi, hogy az irányító hatóság eláll
a támogatási szerződéstől, ha
a) a projekt megvalósításához
szükséges vállalkozási szerződések
2015. július 31-ig nem lépnek
hatályba, vagy
b) a projekt záró elszámolási
csomagjának benyújtása nem
történik meg 2015. december 15-ig.

0,15

A projekt célja
a projektben érintett
épület energetikai
jellemzőinek és
besorolásának javítása
az épülethatároló
szerkezeteinek
hőszigetelésével,
illetve nyílászárók
cseréjével.

A támogatást igénylő tudomásul
veszi, hogy az irányító hatóság eláll
a támogatási szerződéstől, ha
a) a projekt megvalósításához
szükséges vállalkozási szerződések
2015. július 31-ig nem lépnek
hatályba, vagy
b) a projekt záró elszámolási
csomagjának benyújtása nem
történik meg 2015. december 15-ig.
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64.

Középületek
kiemelt
jelentőségű
épületenergetikai
fejlesztése

A projekt célja
a projektben érintett
épület energetikai
jellemzőinek és
besorolásának javítása
az épülethatároló
szerkezeteinek
hőszigetelésével,
illetve nyílászárók
cseréjével.
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68.

69.

KEOP

KEOP

KEOP

5.7.0

5.7.0

5.7.0

Középületek
kiemelt
jelentőségű
épületenergetikai
fejlesztése

A Bükkaranyosi
Általános Iskola
épületének
energetikai
korszerűsítése

Demecser
középületeinek
energetikai
korszerűsítése

Jahn Ferenc
Dél-pesti Kórház
és Rendelőintézet

Bükkaranyos
Község
Önkormányzata

Demecser Város
Önkormányzata

0,15

0,15

A projekt célja
a projektben érintett
épület energetikai
jellemzőinek és
besorolásának javítása
az épülethatároló
szerkezeteinek
hőszigetelésével,
illetve nyílászárók
cseréjével.

A támogatást igénylő tudomásul
veszi, hogy az irányító hatóság eláll
a támogatási szerződéstől, ha
a) a projekt megvalósításához
szükséges vállalkozási szerződések
2015. július 31-ig nem lépnek
hatályba, vagy
b) a projekt záró elszámolási
csomagjának benyújtása nem
történik meg 2015. december 15-ig.

0,15

A projekt célja
a projektben érintett
épület energetikai
jellemzőinek és
besorolásának javítása
az épülethatároló
szerkezeteinek
hőszigetelésével,
illetve nyílászárók
cseréjével.

A támogatást igénylő tudomásul
veszi, hogy az irányító hatóság eláll
a támogatási szerződéstől, ha
a) a projekt megvalósításához
szükséges vállalkozási szerződések
2015. július 31-ig nem lépnek
hatályba, vagy
b) a projekt záró elszámolási
csomagjának benyújtása nem
történik meg 2015. december 15-ig.
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Középületek
kiemelt
jelentőségű
épületenergetikai
fejlesztése

Jahn Ferenc Dél-pesti
Kórház épületének
energetikai
korszerűsítése II.

A támogatást igénylő tudomásul
veszi, hogy az irányító hatóság eláll
a támogatási szerződéstől, ha
a) a projekt megvalósításához
szükséges vállalkozási szerződések
2015. július 31-ig nem lépnek
hatályba, vagy
b) a projekt záró elszámolási
csomagjának benyújtása nem
történik meg 2015. december 15-ig.
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67.

Középületek
kiemelt
jelentőségű
épületenergetikai
fejlesztése

A projekt célja
a projektben érintett
épület energetikai
jellemzőinek és
besorolásának javítása
az épülethatároló
szerkezeteinek
hőszigetelésével,
illetve nyílászárók
cseréjével.

71.

72.

KEOP

KEOP

KEOP

5.7.0

5.7.0

5.7.0

Középületek
kiemelt
jelentőségű
épületenergetikai
fejlesztése

Középületek
kiemelt
jelentőségű
épületenergetikai
fejlesztése

Dévaványa
Önkormányzat
középületeinek
energetikai fejlesztése

A Dunakeszi
Szakorvosi
Rendelőintézet
épületének
energetikai fejlesztése

Az Ecsédi Gondozási
Központ épületének
energetikai fejlesztése

Dévaványa Város
Önkormányzata

Dunakeszi Város
Önkormányzata

Ecséd Községi
Önkormányzat

0,15

A támogatást igénylő tudomásul
veszi, hogy az irányító hatóság eláll
a támogatási szerződéstől, ha
a) a projekt megvalósításához
szükséges vállalkozási szerződések
2015. július 31-ig nem lépnek
hatályba, vagy
b) a projekt záró elszámolási
csomagjának benyújtása nem
történik meg 2015. december 15-ig.

0,15

A projekt célja
a projektben érintett
épület energetikai
jellemzőinek és
besorolásának javítása
az épülethatároló
szerkezeteinek
hőszigetelésével,
illetve nyílászárók
cseréjével.

A támogatást igénylő tudomásul
veszi, hogy az irányító hatóság eláll
a támogatási szerződéstől, ha
a) a projekt megvalósításához
szükséges vállalkozási szerződések
2015. július 31-ig nem lépnek
hatályba, vagy
b) a projekt záró elszámolási
csomagjának benyújtása nem
történik meg 2015. december 15-ig.

0,15

A projekt célja
a projektben érintett
épület energetikai
jellemzőinek és
besorolásának javítása
az épülethatároló
szerkezeteinek
hőszigetelésével,
illetve nyílászárók
cseréjével.

A támogatást igénylő tudomásul
veszi, hogy az irányító hatóság eláll
a támogatási szerződéstől, ha
a) a projekt megvalósításához
szükséges vállalkozási szerződések
2015. július 31-ig nem lépnek
hatályba, vagy
b) a projekt záró elszámolási
csomagjának benyújtása nem
történik meg 2015. december 15-ig.
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70.

Középületek
kiemelt
jelentőségű
épületenergetikai
fejlesztése

A projekt célja
a projektben érintett
épület energetikai
jellemzőinek és
besorolásának javítása
az épülethatároló
szerkezeteinek
hőszigetelésével,
illetve nyílászárók
cseréjével.

6751

74.

75.

KEOP

KEOP

KEOP

5.7.0

5.7.0

5.7.0

Középületek
kiemelt
jelentőségű
épületenergetikai
fejlesztése

Az Ecsédi
Polgármesteri
Hivatal épületének
energetikai fejlesztése

Balatonbozsoki
Óvoda épületének
energetikai fejlesztése

Ecséd Községi
Önkormányzat

Ecséd Községi
Önkormányzat

Enying Város
Önkormányzata

0,15

0,15

A projekt célja
a projektben érintett
épület energetikai
jellemzőinek és
besorolásának javítása
az épülethatároló
szerkezeteinek
hőszigetelésével,
illetve nyílászárók
cseréjével.

A támogatást igénylő tudomásul
veszi, hogy az irányító hatóság eláll
a támogatási szerződéstől, ha
a) a projekt megvalósításához
szükséges vállalkozási szerződések
2015. július 31-ig nem lépnek
hatályba, vagy
b) a projekt záró elszámolási
csomagjának benyújtása nem
történik meg 2015. december 15-ig.

0,15

A projekt célja
a projektben érintett
épület energetikai
jellemzőinek és
besorolásának javítása
az épülethatároló
szerkezeteinek
hőszigetelésével,
illetve nyílászárók
cseréjével.

A támogatást igénylő tudomásul
veszi, hogy az irányító hatóság eláll
a támogatási szerződéstől, ha
a) a projekt megvalósításához
szükséges vállalkozási szerződések
2015. július 31-ig nem lépnek
hatályba, vagy
b) a projekt záró elszámolási
csomagjának benyújtása nem
történik meg 2015. december 15-ig.
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Középületek
kiemelt
jelentőségű
épületenergetikai
fejlesztése

Az ecsédi Központi
Konyha épületének
energetikai fejlesztése

A támogatást igénylő tudomásul
veszi, hogy az irányító hatóság eláll
a támogatási szerződéstől, ha
a) a projekt megvalósításához
szükséges vállalkozási szerződések
2015. július 31-ig nem lépnek
hatályba, vagy
b) a projekt záró elszámolási
csomagjának benyújtása nem
történik meg 2015. december 15-ig.

6752

73.

Középületek
kiemelt
jelentőségű
épületenergetikai
fejlesztése

A projekt célja
a projektben érintett
épület energetikai
jellemzőinek és
besorolásának javítása
az épülethatároló
szerkezeteinek
hőszigetelésével,
illetve nyílászárók
cseréjével.

77.

78.

KEOP

KEOP

KEOP

5.7.0

5.7.0

5.7.0

Középületek
kiemelt
jelentőségű
épületenergetikai
fejlesztése

Középületek
kiemelt
jelentőségű
épületenergetikai
fejlesztése

Az óvoda Kossuth
utcai épületének
energetikai fejlesztése

Az Enyingi
Szirombontogató
Óvoda Vas Gereben
utcai épületének
energetikai fejlesztése

A Petőfi Sándor
Általános Iskola
épületének
energetikai fejlesztése

Enying Város
Önkormányzata

Enying Város
Önkormányzata

Hévízgyörk
Község
Önkormányzata

0,15

A támogatást igénylő tudomásul
veszi, hogy az irányító hatóság eláll
a támogatási szerződéstől, ha
a) a projekt megvalósításához
szükséges vállalkozási szerződések
2015. július 31-ig nem lépnek
hatályba, vagy
b) a projekt záró elszámolási
csomagjának benyújtása nem
történik meg 2015. december 15-ig.

0,15

A projekt célja
a projektben érintett
épület energetikai
jellemzőinek és
besorolásának javítása
az épülethatároló
szerkezeteinek
hőszigetelésével,
illetve nyílászárók
cseréjével.

A támogatást igénylő tudomásul
veszi, hogy az irányító hatóság eláll
a támogatási szerződéstől, ha
a) a projekt megvalósításához
szükséges vállalkozási szerződések
2015. július 31-ig nem lépnek
hatályba, vagy
b) a projekt záró elszámolási
csomagjának benyújtása nem
történik meg 2015. december 15-ig.

0,15

A projekt célja
a projektben érintett
épület energetikai
jellemzőinek és
besorolásának javítása
az épülethatároló
szerkezeteinek
hőszigetelésével,
illetve nyílászárók
cseréjével.

A támogatást igénylő tudomásul
veszi, hogy az irányító hatóság eláll
a támogatási szerződéstől, ha
a) a projekt megvalósításához
szükséges vállalkozási szerződések
2015. július 31-ig nem lépnek
hatályba, vagy
b) a projekt záró elszámolási
csomagjának benyújtása nem
történik meg 2015. december 15-ig.
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76.

Középületek
kiemelt
jelentőségű
épületenergetikai
fejlesztése

A projekt célja
a projektben érintett
épület energetikai
jellemzőinek és
besorolásának javítása
az épülethatároló
szerkezeteinek
hőszigetelésével,
illetve nyílászárók
cseréjével.

6753

80.

81.

KEOP

KEOP

KEOP

5.7.0

5.7.0

5.7.0

Középületek
kiemelt
jelentőségű
épületenergetikai
fejlesztése

Bajza József
Szakközépiskola
és Gimnázium
épületének
energetikai fejlesztése

A Hatvani
Brunszvik Teréz
Óvoda épületének
energetikai fejlesztése

Hévízgyörk
Község
Önkormányzata

Hatvan Város
Önkormányzata

Hatvan Város
Önkormányzata

0,15

0,15

A projekt célja
a projektben érintett
épület energetikai
jellemzőinek és
besorolásának javítása
az épülethatároló
szerkezeteinek
hőszigetelésével,
illetve nyílászárók
cseréjével.

A támogatást igénylő tudomásul
veszi, hogy az irányító hatóság eláll
a támogatási szerződéstől, ha
a) a projekt megvalósításához
szükséges vállalkozási szerződések
2015. július 31-ig nem lépnek
hatályba, vagy
b) a projekt záró elszámolási
csomagjának benyújtása nem
történik meg 2015. december 15-ig.

0,15

A projekt célja
a projektben érintett
épület energetikai
jellemzőinek és
besorolásának javítása
az épülethatároló
szerkezeteinek
hőszigetelésével,
illetve nyílászárók
cseréjével.

A támogatást igénylő tudomásul
veszi, hogy az irányító hatóság eláll
a támogatási szerződéstől, ha
a) a projekt megvalósításához
szükséges vállalkozási szerződések
2015. július 31-ig nem lépnek
hatályba, vagy
b) a projekt záró elszámolási
csomagjának benyújtása nem
történik meg 2015. december 15-ig.
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Középületek
kiemelt
jelentőségű
épületenergetikai
fejlesztése

A Művelődési Ház
energetikai fejlesztése

A támogatást igénylő tudomásul
veszi, hogy az irányító hatóság eláll
a támogatási szerződéstől, ha
a) a projekt megvalósításához
szükséges vállalkozási szerződések
2015. július 31-ig nem lépnek
hatályba, vagy
b) a projekt záró elszámolási
csomagjának benyújtása nem
történik meg 2015. december 15-ig.

6754

79.

Középületek
kiemelt
jelentőségű
épületenergetikai
fejlesztése

A projekt célja
a projektben érintett
épület energetikai
jellemzőinek és
besorolásának javítása
az épülethatároló
szerkezeteinek
hőszigetelésével,
illetve nyílászárók
cseréjével.

83.

84.

KEOP

KEOP

KEOP

5.7.0

5.7.0

5.7.0

Középületek
kiemelt
jelentőségű
épületenergetikai
fejlesztése

Középületek
kiemelt
jelentőségű
épületenergetikai
fejlesztése

A cukorgyári fejépület
energetikai fejlesztése

A Hatvani Napsugár
Óvoda épületének
energetikai fejlesztése

A Herédi Általános
Iskola épületének
energetikai fejlesztése

Hatvan Város
Önkormányzata

Hatvan Város
Önkormányzata

Heréd Községi
Önkormányzat

0,15

A támogatást igénylő tudomásul
veszi, hogy az irányító hatóság eláll
a támogatási szerződéstől, ha
a) a projekt megvalósításához
szükséges vállalkozási szerződések
2015. július 31-ig nem lépnek
hatályba, vagy
b) a projekt záró elszámolási
csomagjának benyújtása nem
történik meg 2015. december 15-ig.

0,15

A projekt célja
a projektben érintett
épület energetikai
jellemzőinek és
besorolásának javítása
az épülethatároló
szerkezeteinek
hőszigetelésével,
illetve nyílászárók
cseréjével.

A támogatást igénylő tudomásul
veszi, hogy az irányító hatóság eláll
a támogatási szerződéstől, ha
a) a projekt megvalósításához
szükséges vállalkozási szerződések
2015. július 31-ig nem lépnek
hatályba, vagy
b) a projekt záró elszámolási
csomagjának benyújtása nem
történik meg 2015. december 15-ig.

0,15

A projekt célja
a projektben érintett
épület energetikai
jellemzőinek és
besorolásának javítása
az épülethatároló
szerkezeteinek
hőszigetelésével,
illetve nyílászárók
cseréjével.

A támogatást igénylő tudomásul
veszi, hogy az irányító hatóság eláll
a támogatási szerződéstől, ha
a) a projekt megvalósításához
szükséges vállalkozási szerződések
2015. július 31-ig nem lépnek
hatályba, vagy
b) a projekt záró elszámolási
csomagjának benyújtása nem
történik meg 2015. december 15-ig.
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82.

Középületek
kiemelt
jelentőségű
épületenergetikai
fejlesztése

A projekt célja
a projektben érintett
épület energetikai
jellemzőinek és
besorolásának javítása
az épülethatároló
szerkezeteinek
hőszigetelésével,
illetve nyílászárók
cseréjével.

6755

86.

87.

KEOP

KEOP

KEOP

5.7.0

5.7.0

5.7.0

Középületek
kiemelt
jelentőségű
épületenergetikai
fejlesztése

A HVÓBKI Kerekerdő
Tagóvoda épületének
energetikai fejlesztése

Heves Város
Önkormányzata

Heves Város
Önkormányzata

0,15

0,15

A projekt célja
a projektben érintett
épület energetikai
jellemzőinek és
besorolásának javítása
az épülethatároló
szerkezeteinek
hőszigetelésével,
illetve nyílászárók
cseréjével.

A támogatást igénylő tudomásul
veszi, hogy az irányító hatóság eláll
a támogatási szerződéstől, ha
a) a projekt megvalósításához
szükséges vállalkozási szerződések
2015. július 31-ig nem lépnek
hatályba, vagy
b) a projekt záró elszámolási
csomagjának benyújtása nem
történik meg 2015. december 15-ig.

0,15

A projekt célja
a projektben érintett
épület energetikai
jellemzőinek és
besorolásának javítása
az épülethatároló
szerkezeteinek
hőszigetelésével,
illetve nyílászárók
cseréjével.

A támogatást igénylő tudomásul
veszi, hogy az irányító hatóság eláll
a támogatási szerződéstől, ha
a) a projekt megvalósításához
szükséges vállalkozási szerződések
2015. július 31-ig nem lépnek
hatályba, vagy
b) a projekt záró elszámolási
csomagjának benyújtása nem
történik meg 2015. december 15-ig.
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Középületek
kiemelt
jelentőségű
épületenergetikai
fejlesztése

Az Újtelepi Katolikus
Általános Tagiskola
épületének
energetikai fejlesztése

Heves Város
Önkormányzata

A támogatást igénylő tudomásul
veszi, hogy az irányító hatóság eláll
a támogatási szerződéstől, ha
a) a projekt megvalósításához
szükséges vállalkozási szerződések
2015. július 31-ig nem lépnek
hatályba, vagy
b) a projekt záró elszámolási
csomagjának benyújtása nem
történik meg 2015. december 15-ig.

6756

85.

Középületek
kiemelt
jelentőségű
épületenergetikai
fejlesztése

Heves Városi
Óvodák és Bölcsőde
Köznevelési
Intézmény Arany
János úti Tagóvoda
épületének
energetikai fejlesztése

A projekt célja
a projektben érintett
épület energetikai
jellemzőinek és
besorolásának javítása
az épülethatároló
szerkezeteinek
hőszigetelésével,
illetve nyílászárók
cseréjével.

89.

90.

KEOP

KEOP

KEOP

5.7.0

5.7.0

5.7.0

Középületek
kiemelt
jelentőségű
épületenergetikai
fejlesztése

Középületek
kiemelt
jelentőségű
épületenergetikai
fejlesztése

A Polgármesteri
Hivatal épületének
energetikai fejlesztése

Somogy Megyei
Kormányhivatal
épületének
energetikai
fejlesztése I.

Somogy Megyei
Kormányhivatal
épületének
energetikai
fejlesztése II.

Heves Város
Önkormányzata

Somogy Megyei
Kormányhivatal

Somogy Megyei
Kormányhivatal

0,15

A támogatást igénylő tudomásul
veszi, hogy az irányító hatóság eláll
a támogatási szerződéstől, ha
a) a projekt megvalósításához
szükséges vállalkozási szerződések
2015. július 31-ig nem lépnek
hatályba, vagy
b) a projekt záró elszámolási
csomagjának benyújtása nem
történik meg 2015. december 15-ig.

0,15

A projekt célja
a projektben érintett
épület energetikai
jellemzőinek és
besorolásának javítása
az épülethatároló
szerkezeteinek
hőszigetelésével,
illetve nyílászárók
cseréjével.

A támogatást igénylő tudomásul
veszi, hogy az irányító hatóság eláll
a támogatási szerződéstől, ha
a) a projekt megvalósításához
szükséges vállalkozási szerződések
2015. július 31-ig nem lépnek
hatályba, vagy
b) a projekt záró elszámolási
csomagjának benyújtása nem
történik meg 2015. december 15-ig.

0,15

A projekt célja
a projektben érintett
épület energetikai
jellemzőinek és
besorolásának javítása
az épülethatároló
szerkezeteinek
hőszigetelésével,
illetve nyílászárók
cseréjével.

A támogatást igénylő tudomásul
veszi, hogy az irányító hatóság eláll
a támogatási szerződéstől, ha
a) a projekt megvalósításához
szükséges vállalkozási szerződések
2015. július 31-ig nem lépnek
hatályba, vagy
b) a projekt záró elszámolási
csomagjának benyújtása nem
történik meg 2015. december 15-ig.
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88.

Középületek
kiemelt
jelentőségű
épületenergetikai
fejlesztése

A projekt célja
a projektben érintett
épület energetikai
jellemzőinek és
besorolásának javítása
az épülethatároló
szerkezeteinek
hőszigetelésével,
illetve nyílászárók
cseréjével.

6757

92.

93.

KEOP

KEOP

KEOP

5.7.0

5.7.0

5.7.0

Középületek
kiemelt
jelentőségű
épületenergetikai
fejlesztése

A kiskörei tornaterem
épületének
energetikai fejlesztése

Kisvárda
középületeinek
energetikai fejlesztése

Kisköre Városi
Önkormányzat

Kisköre Városi
Önkormányzat

Kisvárda Város
Önkormányzata

0,15

0,15

A projekt célja
a projektben érintett
épület energetikai
jellemzőinek és
besorolásának javítása
az épülethatároló
szerkezeteinek
hőszigetelésével,
illetve nyílászárók
cseréjével.

A támogatást igénylő tudomásul
veszi, hogy az irányító hatóság eláll
a támogatási szerződéstől, ha
a) a projekt megvalósításához
szükséges vállalkozási szerződések
2015. július 31-ig nem lépnek
hatályba, vagy
b) a projekt záró elszámolási
csomagjának benyújtása nem
történik meg 2015. december 15-ig.

0,15

A projekt célja
a projektben érintett
épület energetikai
jellemzőinek és
besorolásának javítása
az épülethatároló
szerkezeteinek
hőszigetelésével,
illetve nyílászárók
cseréjével.

A támogatást igénylő tudomásul
veszi, hogy az irányító hatóság eláll
a támogatási szerződéstől, ha
a) a projekt megvalósításához
szükséges vállalkozási szerződések
2015. július 31-ig nem lépnek
hatályba, vagy
b) a projekt záró elszámolási
csomagjának benyújtása nem
történik meg 2015. december 15-ig.

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2015. évi 75. szám

Középületek
kiemelt
jelentőségű
épületenergetikai
fejlesztése

A rendőrőrs
épületének
energetikai fejlesztése

A támogatást igénylő tudomásul
veszi, hogy az irányító hatóság eláll
a támogatási szerződéstől, ha
a) a projekt megvalósításához
szükséges vállalkozási szerződések
2015. július 31-ig nem lépnek
hatályba, vagy
b) a projekt záró elszámolási
csomagjának benyújtása nem
történik meg 2015. december 15-ig.

6758

91.

Középületek
kiemelt
jelentőségű
épületenergetikai
fejlesztése

A projekt célja
a projektben érintett
épület energetikai
jellemzőinek és
besorolásának javítása
az épülethatároló
szerkezeteinek
hőszigetelésével,
illetve nyílászárók
cseréjével.

95.

96.

KEOP

KEOP

KEOP

5.7.0

5.7.0

5.7.0

Középületek
kiemelt
jelentőségű
épületenergetikai
fejlesztése

Középületek
kiemelt
jelentőségű
épületenergetikai
fejlesztése

A Vári Emil Általános
Iskola épületének
energetikai fejlesztése

A Pest Megyei Flór
Ferenc Kórház
épületének
energetikai fejlesztése

A Polgármesteri
Hivatal épületének
energetikai fejlesztése

Kisvárda Város
Önkormányzata

Pest Megyei Flór
Ferenc Kórház

Leányvár Község
Önkormányzata

0,15

A támogatást igénylő tudomásul
veszi, hogy az irányító hatóság eláll
a támogatási szerződéstől, ha
a) a projekt megvalósításához
szükséges vállalkozási szerződések
2015. július 31-ig nem lépnek
hatályba, vagy
b) a projekt záró elszámolási
csomagjának benyújtása nem
történik meg 2015. december 15-ig.

0,15

A projekt célja
a projektben érintett
épület energetikai
jellemzőinek és
besorolásának javítása
az épülethatároló
szerkezeteinek
hőszigetelésével,
illetve nyílászárók
cseréjével.

A támogatást igénylő tudomásul
veszi, hogy az irányító hatóság eláll
a támogatási szerződéstől, ha
a) a projekt megvalósításához
szükséges vállalkozási szerződések
2015. július 31-ig nem lépnek
hatályba, vagy
b) a projekt záró elszámolási
csomagjának benyújtása nem
történik meg 2015. december 15-ig.

0,15

A projekt célja
a projektben érintett
épület energetikai
jellemzőinek és
besorolásának javítása
az épülethatároló
szerkezeteinek
hőszigetelésével,
illetve nyílászárók
cseréjével.

A támogatást igénylő tudomásul
veszi, hogy az irányító hatóság eláll
a támogatási szerződéstől, ha
a) a projekt megvalósításához
szükséges vállalkozási szerződések
2015. július 31-ig nem lépnek
hatályba, vagy
b) a projekt záró elszámolási
csomagjának benyújtása nem
történik meg 2015. december 15-ig.
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94.

Középületek
kiemelt
jelentőségű
épületenergetikai
fejlesztése

A projekt célja
a projektben érintett
épület energetikai
jellemzőinek és
besorolásának javítása
az épülethatároló
szerkezeteinek
hőszigetelésével,
illetve nyílászárók
cseréjével.

6759

98.

99.

KEOP

KEOP

KEOP

5.7.0

5.7.0

5.7.0

Középületek
kiemelt
jelentőségű
épületenergetikai
fejlesztése

A Polgármesteri
Hivatal épületének
energetikai
korszerűsítése

Nyírpazony
önkormányzati
középületek
energetikai
korszerűsítése

Nagymányok
Város
Önkormányzata

Nagyréde Községi
Önkormányzat

Nyírpazony
Nagyközség
Önkormányzat

0,15

0,15

A projekt célja
a projektben érintett
épület energetikai
jellemzőinek és
besorolásának javítása
az épülethatároló
szerkezeteinek
hőszigetelésével,
illetve nyílászárók
cseréjével.

A támogatást igénylő tudomásul
veszi, hogy az irányító hatóság eláll
a támogatási szerződéstől, ha
a) a projekt megvalósításához
szükséges vállalkozási szerződések
2015. július 31-ig nem lépnek
hatályba, vagy
b) a projekt záró elszámolási
csomagjának benyújtása nem
történik meg 2015. december 15-ig.

0,15

A projekt célja
a projektben érintett
épület energetikai
jellemzőinek és
besorolásának javítása
az épülethatároló
szerkezeteinek
hőszigetelésével,
illetve nyílászárók
cseréjével.

A támogatást igénylő tudomásul
veszi, hogy az irányító hatóság eláll
a támogatási szerződéstől, ha
a) a projekt megvalósításához
szükséges vállalkozási szerződések
2015. július 31-ig nem lépnek
hatályba, vagy
b) a projekt záró elszámolási
csomagjának benyújtása nem
történik meg 2015. december 15-ig.
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Középületek
kiemelt
jelentőségű
épületenergetikai
fejlesztése

A Művelődési Ház
és Sportcsarnok
épületének
energetikai fejlesztése

A támogatást igénylő tudomásul
veszi, hogy az irányító hatóság eláll
a támogatási szerződéstől, ha
a) a projekt megvalósításához
szükséges vállalkozási szerződések
2015. július 31-ig nem lépnek
hatályba, vagy
b) a projekt záró elszámolási
csomagjának benyújtása nem
történik meg 2015. december 15-ig.

6760

97.

Középületek
kiemelt
jelentőségű
épületenergetikai
fejlesztése

A projekt célja
a projektben érintett
épület energetikai
jellemzőinek és
besorolásának javítása
az épülethatároló
szerkezeteinek
hőszigetelésével,
illetve nyílászárók
cseréjével.

101.

102.

KEOP

KEOP

KEOP

5.7.0

5.7.0

5.7.0

Középületek
kiemelt
jelentőségű
épületenergetikai
fejlesztése

Középületek
kiemelt
jelentőségű
épületenergetikai
fejlesztése

Nyírtelek
önkormányzati
középületek
energetikai
korszerűsítése

A Pátrohai Móricz
Zsigmond Általános
Iskola épületének
energetikai fejlesztése

A petőfibányai
Polgármesteri Hivatal
és a Művelődési
Ház épületének
energetikai
korszerűsítése

Nyírtelek Város
Önkormányzata

Pátroha Községi
Önkormányzat

Petőfibánya
Községi
Önkormányzat

0,15

A támogatást igénylő tudomásul
veszi, hogy az irányító hatóság eláll
a támogatási szerződéstől, ha
a) a projekt megvalósításához
szükséges vállalkozási szerződések
2015. július 31-ig nem lépnek
hatályba, vagy
b) a projekt záró elszámolási
csomagjának benyújtása nem
történik meg 2015. december 15-ig.

0,15

A projekt célja
a projektben érintett
épület energetikai
jellemzőinek és
besorolásának javítása
az épülethatároló
szerkezeteinek
hőszigetelésével,
illetve nyílászárók
cseréjével.

A támogatást igénylő tudomásul
veszi, hogy az irányító hatóság eláll
a támogatási szerződéstől, ha
a) a projekt megvalósításához
szükséges vállalkozási szerződések
2015. július 31-ig nem lépnek
hatályba, vagy
b) a projekt záró elszámolási
csomagjának benyújtása nem
történik meg 2015. december 15-ig.

0,15

A projekt célja
a projektben érintett
épület energetikai
jellemzőinek és
besorolásának javítása
az épülethatároló
szerkezeteinek
hőszigetelésével,
illetve nyílászárók
cseréjével.

A támogatást igénylő tudomásul
veszi, hogy az irányító hatóság eláll
a támogatási szerződéstől, ha
a) a projekt megvalósításához
szükséges vállalkozási szerződések
2015. július 31-ig nem lépnek
hatályba, vagy
b) a projekt záró elszámolási
csomagjának benyújtása nem
történik meg 2015. december 15-ig.
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100.

Középületek
kiemelt
jelentőségű
épületenergetikai
fejlesztése

A projekt célja
a projektben érintett
épület energetikai
jellemzőinek és
besorolásának javítása
az épülethatároló
szerkezeteinek
hőszigetelésével,
illetve nyílászárók
cseréjével.

6761

104.

105.

KEOP

KEOP

KEOP

5.7.0

5.7.0

5.7.0

Középületek
kiemelt
jelentőségű
épületenergetikai
fejlesztése

A Baranya Megyei
Kormányhivatal
épületének
energetikai
fejlesztése I.

Pécs Megyei
Jogú Város
Önkormányzata

Pécs Megyei
Jogú Város
Önkormányzata

A rózsaszentmártoni Rózsaszentmárton
Községi
Óvoda épületének
Önkormányzat
energetikai fejlesztése

0,15

0,15

A projekt célja
a projektben érintett
épület energetikai
jellemzőinek és
besorolásának javítása
az épülethatároló
szerkezeteinek
hőszigetelésével,
illetve nyílászárók
cseréjével.

A támogatást igénylő tudomásul
veszi, hogy az irányító hatóság eláll
a támogatási szerződéstől, ha
a) a projekt megvalósításához
szükséges vállalkozási szerződések
2015. július 31-ig nem lépnek
hatályba, vagy
b) a projekt záró elszámolási
csomagjának benyújtása nem
történik meg 2015. december 15-ig.

0,15

A projekt célja
a projektben érintett
épület energetikai
jellemzőinek és
besorolásának javítása
az épülethatároló
szerkezeteinek
hőszigetelésével,
illetve nyílászárók
cseréjével.

A támogatást igénylő tudomásul
veszi, hogy az irányító hatóság eláll
a támogatási szerződéstől, ha
a) a projekt megvalósításához
szükséges vállalkozási szerződések
2015. július 31-ig nem lépnek
hatályba, vagy
b) a projekt záró elszámolási
csomagjának benyújtása nem
történik meg 2015. december 15-ig.
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Középületek
kiemelt
jelentőségű
épületenergetikai
fejlesztése

A Baranya Megyei
Kormányhivatal
épületének
energetikai
fejlesztése I.

A támogatást igénylő tudomásul
veszi, hogy az irányító hatóság eláll
a támogatási szerződéstől, ha
a) a projekt megvalósításához
szükséges vállalkozási szerződések
2015. július 31-ig nem lépnek
hatályba, vagy
b) a projekt záró elszámolási
csomagjának benyújtása nem
történik meg 2015. december 15-ig.

6762

103.

Középületek
kiemelt
jelentőségű
épületenergetikai
fejlesztése

A projekt célja
a projektben érintett
épület energetikai
jellemzőinek és
besorolásának javítása
az épülethatároló
szerkezeteinek
hőszigetelésével,
illetve nyílászárók
cseréjével.

107.

108.

KEOP

KEOP

KEOP

5.7.0

5.7.0

5.7.0

Középületek
kiemelt
jelentőségű
épületenergetikai
fejlesztése

Középületek
kiemelt
jelentőségű
épületenergetikai
fejlesztése

A Művelődési Ház és Rózsaszentmárton
Községi
Könyvtár épületének
Önkormányzat
energetikai fejlesztése

A Polgármesteri
Hivatalépületének
energetikai fejlesztése

A József Attila
Művelődési
Központ épületének
energetikai fejlesztése

Sajólád Község
Önkormányzata

Sárbogárd Város
Önkormányzat

0,15

A támogatást igénylő tudomásul
veszi, hogy az irányító hatóság eláll
a támogatási szerződéstől, ha
a) a projekt megvalósításához
szükséges vállalkozási szerződések
2015. július 31-ig nem lépnek
hatályba, vagy
b) a projekt záró elszámolási
csomagjának benyújtása nem
történik meg 2015. december 15-ig.

0,15

A projekt célja
a projektben érintett
épület energetikai
jellemzőinek és
besorolásának javítása
az épülethatároló
szerkezeteinek
hőszigetelésével,
illetve nyílászárók
cseréjével.

A támogatást igénylő tudomásul
veszi, hogy az irányító hatóság eláll
a támogatási szerződéstől, ha
a) a projekt megvalósításához
szükséges vállalkozási szerződések
2015. július 31-ig nem lépnek
hatályba, vagy
b) a projekt záró elszámolási
csomagjának benyújtása nem
történik meg 2015. december 15-ig.

0,15

A projekt célja
a projektben érintett
épület energetikai
jellemzőinek és
besorolásának javítása
az épülethatároló
szerkezeteinek
hőszigetelésével,
illetve nyílászárók
cseréjével.

A támogatást igénylő tudomásul
veszi, hogy az irányító hatóság eláll
a támogatási szerződéstől, ha
a) a projekt megvalósításához
szükséges vállalkozási szerződések
2015. július 31-ig nem lépnek
hatályba, vagy
b) a projekt záró elszámolási
csomagjának benyújtása nem
történik meg 2015. december 15-ig.
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106.

Középületek
kiemelt
jelentőségű
épületenergetikai
fejlesztése

A projekt célja
a projektben érintett
épület energetikai
jellemzőinek és
besorolásának javítása
az épülethatároló
szerkezeteinek
hőszigetelésével,
illetve nyílászárók
cseréjével.

6763

110.

111.

KEOP

KEOP

KEOP

5.7.0

5.7.0

5.7.0

Középületek
kiemelt
jelentőségű
épületenergetikai
fejlesztése

Sióagárd Közös
Óvoda épületének
energetikai fejlesztése

Szabolcsveresmart
Község
önkormányzati
épületeinek
energetikai fejlesztése

Sárbogárd Város
Önkormányzat

Sióagárd Község
Önkormányzata

Szabolcsveresmart Község
Önkormányzata

0,15

0,15

A projekt célja
a projektben érintett
épület energetikai
jellemzőinek és
besorolásának javítása
az épülethatároló
szerkezeteinek
hőszigetelésével,
illetve nyílászárók
cseréjével.

A támogatást igénylő tudomásul
veszi, hogy az irányító hatóság eláll
a támogatási szerződéstől, ha
a) a projekt megvalósításához
szükséges vállalkozási szerződések
2015. július 31-ig nem lépnek
hatályba, vagy
b) a projekt záró elszámolási
csomagjának benyújtása nem
történik meg 2015. december 15-ig.

0,15

A projekt célja
a projektben érintett
épület energetikai
jellemzőinek és
besorolásának javítása
az épülethatároló
szerkezeteinek
hőszigetelésével,
illetve nyílászárók
cseréjével.

A támogatást igénylő tudomásul
veszi, hogy az irányító hatóság eláll
a támogatási szerződéstől, ha
a) a projekt megvalósításához
szükséges vállalkozási szerződések
2015. július 31-ig nem lépnek
hatályba, vagy
b) a projekt záró elszámolási
csomagjának benyújtása nem
történik meg 2015. december 15-ig.
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Középületek
kiemelt
jelentőségű
épületenergetikai
fejlesztése

A Sárbogárdi Zengő
Óvoda épületének
energetikai fejlesztése

A támogatást igénylő tudomásul
veszi, hogy az irányító hatóság eláll
a támogatási szerződéstől, ha
a) a projekt megvalósításához
szükséges vállalkozási szerződések
2015. július 31-ig nem lépnek
hatályba, vagy
b) a projekt záró elszámolási
csomagjának benyújtása nem
történik meg 2015. december 15-ig.

6764

109.

Középületek
kiemelt
jelentőségű
épületenergetikai
fejlesztése

A projekt célja
a projektben érintett
épület energetikai
jellemzőinek és
besorolásának javítása
az épülethatároló
szerkezeteinek
hőszigetelésével,
illetve nyílászárók
cseréjével.

113.

114.

KEOP

KEOP

KEOP

5.7.0

5.7.0

5.7.0

Középületek
kiemelt
jelentőségű
épületenergetikai
fejlesztése

Középületek
kiemelt
jelentőségű
épületenergetikai
fejlesztése

A Bajza József
Általános Iskola
Intézményegység
épületének
energetikai
korszerűsítése

A háziorvosi
rendelő épületének
energetikai
korszerűsítése

A Veszprém Megyei
Kormányhivatal
épületének
energetikai
fejlesztése I.

Szűcsi Községi
Önkormányzat

Szűcsi Községi
Önkormányzat

Veszprém Megyei
Jogú Város
Önkormányzata

0,15

A támogatást igénylő tudomásul
veszi, hogy az irányító hatóság eláll
a támogatási szerződéstől, ha
a) a projekt megvalósításához
szükséges vállalkozási szerződések
2015. július 31-ig nem lépnek
hatályba, vagy
b) a projekt záró elszámolási
csomagjának benyújtása nem
történik meg 2015. december 15-ig.

0,15

A projekt célja
a projektben érintett
épület energetikai
jellemzőinek és
besorolásának javítása
az épülethatároló
szerkezeteinek
hőszigetelésével,
illetve nyílászárók
cseréjével.

A támogatást igénylő tudomásul
veszi, hogy az irányító hatóság eláll
a támogatási szerződéstől, ha
a) a projekt megvalósításához
szükséges vállalkozási szerződések
2015. július 31-ig nem lépnek
hatályba, vagy
b) a projekt záró elszámolási
csomagjának benyújtása nem
történik meg 2015. december 15-ig.

0,15

A projekt célja
a projektben érintett
épület energetikai
jellemzőinek és
besorolásának javítása
az épülethatároló
szerkezeteinek
hőszigetelésével,
illetve nyílászárók
cseréjével.

A támogatást igénylő tudomásul
veszi, hogy az irányító hatóság eláll
a támogatási szerződéstől, ha
a) a projekt megvalósításához
szükséges vállalkozási szerződések
2015. július 31-ig nem lépnek
hatályba, vagy
b) a projekt záró elszámolási
csomagjának benyújtása nem
történik meg 2015. december 15-ig.
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112.

Középületek
kiemelt
jelentőségű
épületenergetikai
fejlesztése

A projekt célja
a projektben érintett
épület energetikai
jellemzőinek és
besorolásának javítása
az épülethatároló
szerkezeteinek
hőszigetelésével,
illetve nyílászárók
cseréjével.
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A támogatást igénylő tudomásul
A projekt célja
veszi, hogy az irányító hatóság eláll
a projektben érintett
a támogatási szerződéstől, ha
épület energetikai
A Veszprém Megyei
Középületek
a) a projekt megvalósításához
jellemzőinek és
Veszprém Megyei
Kormányhivatal
kiemelt
besorolásának javítása szükséges vállalkozási szerződések
Jogú Város
0,15
épületének
jelentőségű
115.
KEOP
5.7.0
2015. július 31-ig nem lépnek
az épülethatároló
Önkormányzata
energetikai
épületenergetikai
hatályba, vagy
szerkezeteinek
fejlesztése II.
fejlesztése
b) a projekt záró elszámolási
hőszigetelésével,
csomagjának benyújtása nem
illetve nyílászárók
történik meg 2015. december 15-ig.
cseréjével.
																		
”
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A Kormány 1358/2015. (VI. 2.) Korm. határozata
a KEOP-2015-4.11.0 azonosító számú („Napelemes rendszer fejlesztése költségvetési és állami szervek
villamos-energia költségének csökkentése érdekében” című) pályázati felhívás meghirdetéséhez történő
hozzájárulásról, valamint a Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének
megállapításáról szóló 1125/2015. (III. 6.) Korm. határozat módosításáról
1. A Kormány hozzájárul a KEOP-2015-4.11.0 azonosító számú, „Napelemes rendszer fejlesztése költségvetési és
állami szervek villamos-energia költségének csökkentése érdekében” című 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.
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
azonnal
2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
3. A Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének megállapításáról szóló
1125/2015. (III. 6.) Korm. határozat [a továbbiakban: 1125/2015. (III. 6.) Korm. határozat] 1. melléklete az 1. melléklet
szerint módosul.
4. Az 1125/2015. (III. 6.) Korm. határozat 1. melléklet
a)
4.2.1. pontjában foglalt táblázat A:3 mezőjében a „45,79” szövegrész helyébe a „45,95” szöveg,
b)
4.2.1. pontjában foglalt táblázat C:3 mezőjében a „89,76” szövegrész helyébe a „93,26” szöveg,
c)
4.2.1. pontjában foglalt táblázat D:3 mezőjében a „135,55” szövegrész helyébe a „139,21” szöveg,
d)
4.2.1. pontjában foglalt táblázat A:4–D:4 mezőjében a „8,06” szövegrész helyébe a „11,56” szöveg, és
e)
4.3.1. pontjában foglalt táblázat C:5 mezőjében a „14,73” szövegrész helyébe a „14,89” szöveg
lép.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet az 1358/2015. (VI. 2.) Korm. határozathoz
1. Az 1125/2015. (III. 6.) Korm. határozat 1. melléklet 4.2.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„4.2.2. A kötelezettségvállalás
A

B

C

Indikatív forrásallokáció

1.

(Mrd Ft, folyó áron, 296,9 forint/euró árfolyamon)

2.

2007–2014.

2014–2015.

Összesen

3.

172,09

9,10

181,19
”

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)
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2. Az 1125/2015. (III. 6.) Korm. határozat 1. melléklet 4.3.1. pontjában foglalt táblázat a következő 9. sorral egészül ki:
(F)

[Pályázatok, kiemelt projektek meghirdethető kerete

(1.)
(Konstrukció kódja)

(Mrd Ft)]

(Konstrukció neve)

(2.)

(2011.)

(2012.)

(G)
(A konstrukció szakmai

(A konstrukció célja)

tartalmáért felelős
miniszter)

(2013.)

(H)
(A konstrukció szakmai
tartalma tekintetében
feladatkörrel rendelkező
további miniszter)

„

9.

4.11.0

Napelemes
rendszer
fejlesztése
költségvetési és
állami szervek
villamos-energia
költségének
csökkentése
érdekében

0,00

0,00

3,50

A konstrukció célja napelemes
rendszer fejlesztése költségvetési
és állami szervek villamosenergia költségének csökkentése
érdekében.

nemzeti
fejlesztési
miniszter

–

”
3. Az 1125/2015. (III. 6.) Korm. határozat 1. melléklet 4.3.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„4.3.3. A 4.3.1. pontban foglalt táblázat 5., 8. és 9. sora szerinti 4.4.0, 4.10.0 és 4.11.0 konstrukció 11,56 Mrd Ft többletkötelezettség-vállalást tartalmaz.”
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A Kormány 1359/2015. (VI. 2.) Korm. határozata
a XIX. Uniós Fejlesztések és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma költségvetési fejezetek közötti
előirányzat-átcsoportosításról, egyes egészségügyi célú fejlesztések támogatásáról és az egyes
egészségügyi intézmények infrastrukturális fejlesztését célzó projektek megvalósítása érdekében szükséges
források finanszírozásáról szóló 1647/2014. (XI. 14.) Korm. határozat módosításáról
1. A Kormány
a)
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva
1 801 800 000 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről
szóló 2014. évi C. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XIX. Uniós Fejlesztések fejezet, 2. Fejezeti
kezelésű előirányzatok cím, 7. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok alcím, 8. Állami költségvetési
kedvezményezettek sajáterő támogatása jogcímcsoport terhére, a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások
Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 22. Egészségügyi ágazati előirányzatok alcím,
2. Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok jogcímcsoport javára az 1. melléklet szerint,
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
emberi erőforrások minisztere
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
b)
egyetért az a) alpontban meghatározott összegnek állami támogatásként egészségügyi célú fejlesztésre
történő fordításával a 2. melléklet szerint,
c)
egyetért azzal, hogy az a) alpontban meghatározott összeg csökkentse az egészségügyi infrastrukturális
beruházások többlet-támogatásáról szóló 1325/2013. (VI. 12.) Korm. határozat 5. pont a) alpontjában
meghatározott kiegészítő forrás összegét,
d)
felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy az a) alpontban meghatározott összeg erejéig az Emberi
Erőforrások Minisztériuma költségvetési fejezet terhére biztosítsa a 2. melléklet szerinti beruházások
forrásának rendelkezésre állását.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
a forrásigény felmerülése ütemében
2. Az egyes egészségügyi intézmények infrastrukturális fejlesztését célzó projektek megvalósítása érdekében
szükséges források finanszírozásáról szóló 1647/2014. (XI. 14.) Korm. határozat (a továbbiakban: Határozat) 4. pontja
helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Kormány)
„4. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy gondoskodjon az 1. melléklet szerinti projektekre vonatkozó,
az 1. pont szerinti források kihelyezéséhez szükséges szerződések megkötéséről, illetve módosításáról,
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: a 3/A. pontban foglaltak végrehajtását követően azonnal”
3. A Határozat 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat
a)
C:1–D:1 mezőjében a „Többletforrás” szövegrész helyébe a „Költségnövekmény” szöveg,
b)
C:2 mezőjében a „TIOP terhére elszámolható” szövegrész helyébe a „támogatást érintő része” szöveg,
d)
D:2 mezőjében az „Az 1. pont a) alpontja szerinti kapcsolódó forrás” szövegrész helyébe az „önerőt érintő
része” szöveg,
e)
F:5 mezőjében a „pathológiát” szövegrész helyébe a „patológiát” szöveg,
f)
F:7 mezőjében az „onko-pulmanológiai” szövegrész helyébe az „onko-pulmonológiai” szöveg,
g)
C:16 mezőjében a „4 100 153 112” szövegrész helyébe a „3 830 877 702” szöveg,
h)
D:16 mezőjében a „383 664 843” szövegrész helyébe a „353 745 353” szöveg,
i)
E:16 mezőjében a „4 483 817 955” szövegrész helyébe a „4 184 623 055” szöveg
lép.
4. A Kormány visszavonja a Határozat
a)
1. pont b) alpontját,
b)
2. és 3. pontját,
c)
1. melléklet 2. pontját.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet az .../2015. (...) Korm. határozathoz
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1. melléklet az 1359/2015. (VI. 2.) Korm. határozathoz
XIX. Uniós fejlesztések
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2015.
ÁHT
egyedi
azonosító

263978

281745

Fejezet Cím Alcím
szám szám szám

XX.

XIX.

20

2

Jog- Jog- Kiemelt
cím
cím
előir.
csop. szám
szám
szám

22

2

7

8

Az előirányzatmódosítás érvényessége:
ÁHT.
egyedi
azonosító

Fejezet Cím Alcím
szám szám szám

263978

281745

Fejezet Cím Alcím
szám szám szám

XX.

XIX.

20

2

22

7

K5
a.) a költségvetési

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

A módosítás jogcíme

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Egészségügyi ágazati előirányzatok
Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok
Dologi kiadások
Beruházások
Felújítások
Uniós fejlesztések
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Szakmai fejezeti kezelésű előriányzatok
Állami költségvetési kedvezményezettek sajáterő támogatása
Egyéb működési célú kiadások
évben egyszeri jellegű

Jog- Jog- Kiemelt
cím
cím
előir.
csop. szám
szám
szám

Az előirányzatmódosítás érvényessége:
ÁHT.
egyedi
azonosító

K3
K6
K7

Fejezet
név

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Módosítás
(+/-)

15,1
1 686,7
100,0

-1 801,8

BEVÉTEL

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

Kiemelt előirányzat
neve

a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Jog- Jog- Kiemelt
cím
cím
előir.
csop. szám
szám
szám

2

8

Fejezet
név

TÁMOGATÁS
Kiemelt előirányzat
neve

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Egészségügyi ágazati előirányzatok
Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok
Uniós fejlesztések
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Szakmai fejezeti kezelésű előriányzatok
Állami költségvetési kedvezményezettek sajáterő támogatása
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

Az adatlap 5 példányban töltendő ki
A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
Fejezet
1 példány
időarányos
Állami Számvevőszék
1 példány
teljesítményarányos
Magyar Államkincstár
1 példány
egyéb:
Nemzetgazdasági Minisztérium
2 példány
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

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

1 801,8

-1 801,8
Összesen

azonnal

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

I.n.év
1 801,8

Millió forintban, egy tizedessel!
II. n.év
III.n.év
IV.n.év
1 801,8
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A
1.

Kedvezményezett neve

B
Támogatás
(Ft)

C
Projekt rövid bemutatása

2.

Semmelweis Egyetem

806 450 000

A projekt célja a Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika gyógyító
tevékenységének szakmai kiteljesedése érdekében egy olyan, a régióban is innovatívnak számító
operációs helyiség (úgynevezett „hibrid műtő”) kialakítása, ahol egyazon időben, a beteg
mozgatása nélkül, műtői körülmények között, katéteres és műtéti módszerek kombinációjával
lehet elérni az optimális eredményt.

3.

Országos Onkológiai Intézet

895 350 000

A projekt célja a tüdőtranszplantáció tárgyi feltételeinek magyarországi kialakítása.
A projekt célja a kórház onkológiai ellátásának korszerűsítése. Ennek keretében korszerűsítik
a kórház épületét az onkológiai fekvő- és járóbeteg ellátás feltételeinek javítása érdekében.
A beruházás eredményeként az intézmény teljes onkológiai ellátórendszere korszerű, az ellátás
biztonságát és a betegek komfortját növelő kubatúrába kerül áthelyezésre. A beruházás
magában foglalja az épület jelenlegi funkciójának kiváltását is.

4.

Egyesített Szent István és Szent László
Kórház-Rendelőintézet

100 000 000

5.

Összesen:

1 801 800 000
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2. melléklet az 1359/2015. (VI. 2.) Korm. határozathoz
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A Kormány 1360/2015. (VI. 2.) Korm. határozata
a Társadalmi Megújulás Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 3. és 5. prioritásának
keretében pályázati felhívás meghirdetéséhez, a pályázati felhívásokra benyújtott projektek
vonatkozásában kötelezettségvállaláshoz történő hozzájárulásról, valamint a Társadalmi Megújulás
Operatív Programmal összefüggő egyes kormányhatározatok módosításáról
1. A Kormány
1.1. hozzájárul
a)
a TÁMOP-3.1.20 azonosító számú, „Iosephinum köznevelési szolgáltatásainak fejlesztése” című,
hatszázmillió forint keretösszegű,
b)
a TÁMOP-3.2.16 azonosító számú, „Könyvtári digitális tartalmak online elérhetőségének javítása”
című, hetvenmillió forint keretösszegű,
c)
a TÁMOP-3.3.16.B azonosító számú, „Digitális Nemzeti Fejlesztési Program pilot jellegű
megvalósítása” című, egymilliárd forint keretösszegű és
d)
a TÁMOP-5.2.9.B azonosító számú, „Legyen más a szenvedélyed! 2. – Módszertani fejlesztések
a drogprevenció területén” című, egymilliárd forint keretösszegű
pályázati felhívás (a továbbiakban együtt: pályázati felhívások) 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 [a továbbiakban: 1014/2015. (I. 22.)
Korm. határozat] I.7. pontja alapján,
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
azonnal
1.2. hozzájárul
a)
a pályázati felhívásokra benyújtott projektek,
b)
a Társadalmi Megújulás Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének megállapításáról
szóló 1172/2015. (III. 24.) Korm. határozatban [a továbbiakban: 1172/2015. (III. 24.) Korm. határozat]
meghatározott keretek 5. pont szerint megemelt mértékéig a tartaléklistára került, támogatásban
részesített projektek,
c)
a támogatást igénylő által benyújtott kifogás nyomán meghozott döntés eredményeként
támogatásban részesített projektek, valamint
d)
az 1.4. pont szerint megemelt keretösszegű kiemelt projektek
vonatkozásában a kötelezettségvállaláshoz az 1014/2015. (I. 22.) Korm. határozat I.8. pontja alapján,
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
folyamatos, de legkésőbb 2015. július 31.
1.3. hozzájárul a pályázati felhívásokra benyújtott és jóváhagyott, a támogatást igénylő által benyújtott
kifogás nyomán meghozott döntés eredményeként támogatásban részesített, valamint az 5. pont szerinti
keretemelések mértékéig a tartaléklistáról bevont projektek támogatási szerződéseinek megkötéséhez
az 1014/2015. (I. 22.) Korm. határozat I.9. pontja alapján,
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
folyamatos
1.4. jóváhagyja
a)
a TÁMOP-3.1.10-11 azonosító számú, „Helyi oktatásirányítás fejlesztése” című,
b)
a TÁMOP-5.2.1-12/1 azonosító számú, „Gyerekesély program országos kiterjesztésének szakmaimódszertani megalapozása és a program kísérése” című,
c)
a TÁMOP-5.3.1-B-1-11/1 azonosító számú, „Roma emberek képzésbe ágyazott foglalkoztatása
a szociális és gyermekjóléti ellátórendszerben” című és
d)
a TÁMOP-5.4.6/B-13/1-2013-0001 azonosító számú, „JelEsély: A magyar jelnyelv
sztenderdizációjának elméleti és gyakorlati lépései” című
kiemelt projektek támogatásának növelését az 1. melléklet szerint,
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hozzájárul az 1.4. pont szerinti kiemelt projektek támogatási szerződésének módosításához az 1. melléklet
szerint.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
azonnal
Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
A TÁMOP-2.4.3.D-3-13/1-2013-0001 azonosító számú („Foglalkoztatási szövetkezet – híd a munka világába” című)
projektjavaslat támogatásának jóváhagyásáról szóló 1741/2013. (X. 14.) Korm. határozat 1. melléklete helyébe
a 2. melléklet lép.
Az 1172/2015. (III. 24.) Korm. határozat 1. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
Az 1172/2015. (III. 24.) Korm. határozat 1. melléklet
5.1. 3.2.1. pontjában foglalt táblázat
a)
E:3 mezőjében az „1,39” szövegrész helyébe az „5,06” szöveg,
b)
F:3 mezőjében a „183,23” szövegrész helyébe a „186,90” szöveg,
c)
A:4–F:4 mezőjében a „18,69” szövegrész helyébe a „22,36” szöveg,
5.2. 3.2.2. pontjában foglalt táblázat
a)
C:3 mezőjében a „20,45” szövegrész helyébe a „24,12” szöveg,
b)
D:3 mezőjében a „258,12” szövegrész helyébe a „261,79” szöveg,
5.3. 3.3.1. pontjában foglalt táblázat
a)
G:15 mezőjében a „0,00” szövegrész helyébe az „1,11” szöveg,
b)
G:48 mezőjében a „0,00” szövegrész helyébe a „0,89” szöveg,
c)
G:56 mezőjében az „1,39” szövegrész helyébe az „5,06” szöveg,
5.4. 4.2.1. pontjában foglalt táblázat
a)
E:3 mezőjében a „3,81” szövegrész helyébe a „11,26” szöveg,
b)
F:3 mezőjében a „107,58” szövegrész helyébe a „115,03” szöveg,
c)
A:4–F:4 mezőjében a „15,72” szövegrész helyébe a „23,17” szöveg,
5.5. 4.2.2. pontjában foglalt táblázat
a)
C:3 mezőjében a „14,68” szövegrész helyébe a „22,13” szöveg,
b)
D:3 mezőjében a „188,44” szövegrész helyébe a „195,89” szöveg,
5.6. 4.3.1. pontjában foglalt táblázat
a)
G:7 mezőjében a „2,20” szövegrész helyébe a „3,21” szöveg,
b)
G:14 mezőjében a „0,00” szövegrész helyébe az „1,56” szöveg,
c)
G:15 mezőjében a „0,00” szövegrész helyébe a „2,01” szöveg,
d)
G:19 mezőjében a „0,00” szövegrész helyébe a „2,87” szöveg,
e)
G:28 mezőjében a „3,81” szövegrész helyébe a „11,26” szöveg,
5.7. 5.2.1. pontjában foglalt táblázat
a)
E:3 mezőjében a „0,30” szövegrész helyébe az „1,96” szöveg,
b)
F:3 mezőjében a „90,14” szövegrész helyébe a „91,80” szöveg,
c)
A:4–F:4 mezőjében a „11,64” szövegrész helyébe a „13,30” szöveg,
5.8. 5.2.2. pontjában foglalt táblázat
a)
C:3 mezőjében a „7,90” szövegrész helyébe a „9,56” szöveg,
b)
D:3 mezőjében a „144,23” szövegrész helyébe a „145,89” szöveg,
5.9. 5.3.1. pontjában foglalt táblázat
a)
G:4 mezőjében a „0,00” szövegrész helyébe a „0,33” szöveg,
b)
G:10 mezőjében a „0,00” szövegrész helyébe a „0,23” szöveg,
c)
G:26 mezőjében a „0,00” szövegrész helyébe a „0,10” szöveg,
d)
G:38 mezőjében a „0,30” szövegrész helyébe az „1,96” szöveg,
5.10. 6.2.1. pontjában foglalt táblázat
a)
E:3 mezőjében a „0,25” szövegrész helyébe a „2,07” szöveg,
b)
F:3 mezőjében a „68,47” szövegrész helyébe a „70,29” szöveg,
c)
A:4–F:4 mezőjében a „9,48” szövegrész helyébe a „11,30” szöveg,
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5.11. 6.2.2. pontjában foglalt táblázat
a)
C:3 mezőjében a „8,25” szövegrész helyébe a „10,07” szöveg,
b)
D:3 mezőjében a „79,32” szövegrész helyébe a „81,14” szöveg,
5.12. 6.3.1. pontjában foglalt táblázat
a)
G:10 mezőjében a „0,00” szövegrész helyébe az „1,82” szöveg,
b)
G:22 mezőjében a „0,25” szövegrész helyébe a „2,07” szöveg
lép.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1.

A

B

C

Projekt
azonosító száma

Projekt megnevezése

Támogatást igénylő neve

D
Projekt
támogatása
(Ft)

E
Többlettámogatás
(Ft)

F
Projekt megnövelt
támogatása
(Ft)

Oktatási Hivatal
(konzorciumvezető)
2.

3.

Helyi
oktatásirányítás
fejlesztése

TÁMOP-5.2.112/1

Gyerekesély
program országos
kiterjesztésének
szakmaimódszertani
megalapozása és a
program kísérése

Educatio Társadalmi
Szolgáltató Nonprofit
Korlátolt Felelősségű
Társaság

Emberi Erőforrás
Támogatáskezelő,
Magyar Máltai
Szeretetszolgálat,
Magyar Tudományos
Akadémia
Társadalomtudományi
Kutatóközpont

4 891 938 983

1 848 725 000

1 215 000 000

340 959 693

6 106 938 983

2 189 684 693

H

Projekt rövid bemutatása

Támogathatóság feltételei

A kiemelt projekt célja a
magyar köznevelési
rendszer minőségének
javítása a köznevelési
rendszer szerkezetének,
irányítási modelljének és
finanszírozásának
átalakításával. A projekt
közvetlen célja, hogy a
kedvezményezett az új
szerkezetű közigazgatási
egységek mellé rendelt
tankerületek
intézményhálózatának
teljes körű felmérését és
helyzetelemzését követően
javaslatot tegyen az új
intézményszerkezet
kialakítására, szakmailag és
informatikailag támogassa
az átalakítási folyamatot, és
felkészítse a közreműködő
szakembereket a releváns
feladatokra.
A projekt keretében
megvalósul a lokális
innovatív projektek
módszertani megalapozása
és folyamatos szakmai
támogatása annak
érdekében, hogy javuljon a
gyermekekre és családokra
irányuló szolgáltatások és
programok színvonala,
elérhetősége, ezáltal pedig
javuljanak a gyermekek
felzárkózási esélyei.

A támogatást igénylő
köteles benyújtani a
módosított
megvalósíthatósági
tanulmányt és
teljesíteni az
elszámolhatóság
feltételeit.

A támogatást igénylő
köteles benyújtani a
módosított
megvalósíthatósági
tanulmányt és
teljesíteni az
elszámolhatóság
feltételeit.
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TÁMOP3.1.10-11
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1. melléklet az 1360/2015. (VI. 2.) Korm. határozathoz

	
  

Országos Roma
Önkormányzat (ORÖ),
Türr István Képző és
Kutató Intézet (TKKI)

1 520 000 000

227 851 283

1 747 851 283

5.

TÁMOP5.4.6/B-13/12013-0001

JelEsély: A magyar
jelnyelv
sztenderdizációjának
elméleti és
gyakorlati lépései

Magyar Tudományos
Akadémia
Nyelvtudományi
Intézet

334 000 000

100 000 000

434 000 000

A támogatást igénylő
köteles benyújtani a
módosított
megvalósíthatósági
tanulmányt és
teljesíteni az
elszámolhatóság
feltételeit.

nem releváns
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4.

TÁMOP-5.3.1B-1-11/1

Roma emberek
képzésbe ágyazott
foglalkoztatása a
szociális és
gyermekjóléti
ellátórendszerben

A projekt célja a
munkanélküli és inaktív
romák – elsősorban roma
nők – munkaerőpiacra való
belépésének elősegítése
képzési és egyéb
támogatási programon
keresztül a szociális és
gyermekjóléti alap- és
szakellátások területén.
A projekt célja a magyar
jelnyelvről és a magyar
jelnyelv használatáról szóló
2009. évi CXXV. törvény
végrehajtásának segítése,
különös tekintettel a
jogszabálynak a jelnyelv
elsajátítására, valamint a
hallássérült gyermekek
oktatására vonatkozó egyes
szabályaira.

	
  

„1. melléklet az 1741/2013. (X. 14.) Korm. határozathoz
A
1.

2.

Projekt
azonosító
száma

TÁMOP2.4.3.D-313/1-20130001

B
Projekt megnevezése

C

D

E

Támogatást igénylő neve

Projekt
támogatása

Projekt rövid bemutatása

(Ft)

Országos Roma Önkormányzat
(konzorciumvezető)
Foglalkoztatási
szövetkezet – híd a
munka világába

Nemzetgazdasági Minisztérium,
Türr István Képző és Kutató Intézet,
„Híd a munka világába” Munkaerő-szervező
Országos Foglalkoztatási Szövetkezet

4 995 000 000

A projekt keretében létrehozandó – a foglalkoztatási szövetkezet
megalapítását előkészítő – szervezet hosszú távú célja, hogy a
szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény 8/A. §-a alapján megvalósítsa
egy országos foglalkoztatási szövetkezet létrehozását.
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2. melléklet az 1360/2015. (VI. 2.) Korm. határozathoz

”
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3. melléklet az 1360/2015. (VI. 2.) Korm. határozathoz

1. Az 1172/2015. (III. 24.) Korm. határozat 1. melléklet 3.3.1. pontjában foglalt táblázat a következő 23a. sorral egészül ki:
(A)

(B)

(Konstrukció
kódja)

(Konstrukció neve)

3.1.20

Iosephinum
köznevelési
szolgáltatásainak
fejlesztése

(1.)
(2.)

(C)
(D)
(E)
(F)
(G)
[Pályázatok, kiemelt projektek meghirdethető kerete
(Mrd Ft)]
(2011.)

(2012.)

(2013.)

(2014.)

(2015.)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,60

(H)

(I)

(A konstrukció célja)

(A konstrukció
szakmai
tartalmáért
felelős miniszter)

A konstrukció célja a rekreációhoz kapcsolódó
tudományos kutatások, képzések, továbbképzések
szervezése, lebonyolítása.

emberi
erőforrások
minisztere

(J)
(A konstrukció
szakmai tartalma
tekintetében
feladatkörrel
rendelkező további
miniszter)

„
23a.

–

”
2. Az 1172/2015. (III. 24.) Korm. határozat 1. melléklet 3.3.1. pontjában foglalt táblázat a következő 34a. sorral egészül ki:
(A)

(B)

(Konstrukció
kódja)

(Konstrukció neve)

3.2.16.

Könyvtári digitális
tartalmak online
elérhetőségének
javítása

(1.)
(2.)

(C)
(D)
(E)
(F)
(G)
[Pályázatok, kiemelt projektek meghirdethető kerete
(Mrd Ft)]
(2011.)

(2012.)

(2013.)

(2014.)

(H)

(I)

(A konstrukció célja)

(A konstrukció
szakmai
tartalmáért
felelős miniszter)

A konstrukció célja az Országos Széchenyi Könyvtár
digitalizált
könyvtári
állományából
a
Nemzeti
alaptantervhez
illeszkedő
tartalmak
online
elérhetőségének javítása a köznevelési intézmények
számára.

emberi
erőforrások
minisztere

(2015.)

(J)
(A konstrukció
szakmai tartalma
tekintetében
feladatkörrel
rendelkező további
miniszter)

„

34a.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,07

–
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(A)

(B)

(1.)
(2.)

(Konstrukció
kódja)

(Konstrukció neve)

3.3.16.B

Digitális Nemzeti
Fejlesztési Program
pilot jellegű
megvalósítása

(C)
(D)
(E)
(F)
(G)
[Pályázatok, kiemelt projektek meghirdethető kerete
(Mrd Ft)]
(2011.)

(2012.)

(2013.)

(2014.)

(2015.)

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

(H)

(I)

(A konstrukció célja)

(A konstrukció
szakmai
tartalmáért
felelős miniszter)

A konstrukció célja a hátrányos helyzetű tanulók oktatását
és nevelését célzó programok pilot jellegű kipróbálása.

emberi
erőforrások
minisztere

(J)
(A konstrukció
szakmai tartalma
tekintetében
feladatkörrel
rendelkező további
miniszter)

„
47a.

–
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3. Az 1172/2015. (III. 24.) Korm. határozat 1. melléklet 3.3.1. pontjában foglalt táblázat a következő 47a. sorral egészül ki:

”
4. Az 1172/2015. (III. 24.) Korm. határozat 1. melléklet 5.3.1. pontjában foglalt táblázat a következő 8a. sorral egészül ki:

(A)

(B)

(1.)
(2.)

(Konstrukció
kódja)

(Konstrukció neve)

5.2.9.B

Legyen más a
szenvedélyed! 2. –
Módszertani
fejlesztések a
drogprevenció
területén

(C)
(D)
(E)
(F)
(G)
[Pályázatok, kiemelt projektek meghirdethető kerete
(Mrd Ft)]
(2011.)

(2012.)

(2013.)

(2014.)

(H)

(I)

(A konstrukció célja)

(A konstrukció
szakmai
tartalmáért
felelős miniszter)

A konstrukció célja a drogprevenciós tevékenységek
hatékonyságának
javítását
szolgáló
fejlesztések
megvalósítása, beleértve a szakmai személyzet
felkészítését, képzését és kutatások lebonyolítását.

emberi
erőforrások
minisztere

(2015.)

(J)
(A konstrukció
szakmai tartalma
tekintetében
feladatkörrel
rendelkező további
miniszter)

„

8a.

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

–

”
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A Kormány 1361/2015. (VI. 2.) Korm. határozata
a Magyarország és a Liechtensteini Hercegség között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás
kijátszásának megakadályozásáról a jövedelem- és a vagyonadók területén tárgyú Egyezmény szövegének
végleges megállapítására adott felhatalmazásról
A Kormány
1. egyetért a Magyarország és a Liechtensteini Hercegség között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás
kijátszásának megakadályozásáról a jövedelem- és a vagyonadók területén tárgyú Egyezmény (a továbbiakban:
Egyezmény) bemutatott szövegével;
2. felhatalmazza a nemzetgazdasági minisztert vagy az általa kijelölt személyt az Egyezmény bemutatott szövegének
– a megerősítés fenntartásával történő – végleges megállapítására;
3. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy az Egyezmény szövegének végleges megállapításához szükséges
meghatalmazási okiratot adja ki;
4. elfogadja az Egyezmény kihirdetéséről szóló törvénytervezetet, és elrendeli az Egyezmény szövegének végleges
megállapítását követően annak az Országgyűléshez történő benyújtását. A Kormány a törvényjavaslat előadójának
a nemzetgazdasági minisztert jelöli ki.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A miniszterelnök 46/2015. (VI. 2.) ME határozata
helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 223. § (3) bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva,
a Miniszterelnökséget vezető miniszter előterjesztésére megállapítom, hogy
Sárváry Istvánnak,
a Miniszterelnökség helyettes államtitkárának e megbízatása más vezetői beosztásba történt áthelyezésére
tekintettel
– 2015. május 31-ei hatállyal – megszűnik.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A miniszterelnök 47/2015. (VI. 2.) ME határozata
helyettes államtitkár kinevezéséről
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 220. § (2) bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva,
a külgazdasági és külügyminiszter javaslatára
Csutora Zsoltot
a Külgazdasági és Külügyminisztérium helyettes államtitkárává
– 2015. május 18-ai hatállyal –
kinevezem.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A miniszterelnök 48/2015. (VI. 2.) ME határozata
főiskolai rektor megbízásáról
A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 37. § (8) bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva
– az oktatásért felelős miniszternek a fenntartóval egyetértésben tett előterjesztésére –
dr. Zárda Saroltát a Gábor Dénes Főiskolán
– a 2015. július 1-jétől 2018. június 30-áig terjedő időtartamra –
a rektori teendők ellátásával ismételten megbízom.
		

Orbán Viktor s. k.,
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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: Köves Béla ügyvezető.

