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III. Kormányrendeletek

A Kormány 217/2015. (VIII. 3.) Korm. rendelete
a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások 
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról

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

1. §  A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának 
rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 69. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Szakaszolt projekt második szakaszára akkor köthető támogatási szerződés, vagy a támogatási szerződés akkor 
léphet hatályba, ha a  szakaszolt projekt első szakaszának megvalósítására kötött támogatási szerződés alapján 
nyújtott előleggel a  kedvezményezett elszámolt, vagy az  előleg felhasználása érdekében harmadik személlyel 
szerződést kötött.”

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

Az igazságügyi miniszter 14/2015. (VIII. 3.) IM rendelete
a bíróságon kezelt letétekről szóló 27/2003. (VII. 2.) IM rendelet módosításáról

A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 395. § (4) bekezdés c) pontjában,
a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről 
szóló 2013. évi CLXXVII. törvény 66. § (3) bekezdés a) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79.  § 
1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  A bíróságon kezelt letétekről szóló 27/2003. (VII. 2.) IM rendelet 2. § (3) bekezdésében a „kisajátítási eljárás szabályai 
szerint lefolytatott eljárás” szövegrész helyébe a „kisajátítási eljárás szabályai szerint lefolytatott eljárás, valamint 
az államhatárról szóló törvény szerinti közérdekű használati joggal összefüggő kártalanítási eljárás” szöveg lép.

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

  Dr. Trócsányi László s. k.,
  igazságügyi miniszter
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1535/2015. (VIII. 3.) Korm. határozata
egyes, a KÖZOP-3.5.0-09-11 jelű („Térségi elérhetőség javítása” című) konstrukció keretében megvalósuló 
kerékpárúthálózat-fejlesztési projektek vonatkozásában kötelezettségvállaláshoz és támogatási szerződés 
megkötéséhez történő hozzájárulásról

A Kormány hozzájárul az 1. mellékletben meghatározott projektek
 1. vonatkozásában a  kötelezettségvállaláshoz 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.8. pontja alapján,

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: az 1. melléklet szerint

 2. támogatási szerződéseinek megkötéséhez az 1014/2015. (I. 22.) Korm. határozat I.9. pontja alapján.
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: az 1. melléklet szerint

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1535/2015. (VIII. 3.) Korm. határozathoz

A B C D E F G H

1. Projekt azonosító 

száma
Projekt megnevezése

Támogatást igénylő 

megnevezése

Támogatás 

legfeljebb

(Ft)

Projekt rövid bemutatása Támogathatóság feltételei
Kötelezettségvállalás 

határideje

Támogatási szerződés 

megkötésének 

határideje

2. KÖZOP-3.5.0- 
09-11-2015-0003

Kiskunfélegyháza, 
5-ös számú 

főúton történő 
biztonságos 

kerékpározás 
megteremtése

Kiskunfélegyháza 
Város 

Önkormányzata
138 017 250

A projekt célja kerékpárút 
kivitelezése 1171 m hosszban 

az 5. számú főút mentén, 
Kiskunfélegyháza külterületén, 

valamint a biztonságos 
továbbhaladás megteremtése 

érdekében hiányzó hálózati 
elemek pótlása Kiskunfélegyháza 

belterületén.

– 2015. augusztus 31. 2015. augusztus 31.

3. KÖZOP-3.5.0- 
09-11-2015-0007

Aba településen 
a 63. sz. főút 

mellett kerékpárút 
létesítése

Aba Város 
Önkormányzata

98 130 360

A projekt célja kerékpárút 
kivitelezése 1427 m hosszban  
a 63. sz. főút mentén, az Aba 

városbeli Fehérvári úton.

– 2015. augusztus 31. 2015. augusztus 31.

4. KÖZOP-3.5.0- 
09-11-2015-0008

Salgótarján 
észak-dél irányú 

kerékpárút 
építésének  
III. üteme

Salgótarján 
Megyei Jogú Város 

Önkormányzata
199 580 000

Salgótarján megyei jogú város 
bel- és külterületén észak-déli 

irányban 8902 m hosszon gyalog- 
és kerékpárút, valamint egyéb 

műtárgyak létesítésére kerül sor 
több ütemben. A jelen projekt 

keretében megvalósítani tervezett 
III. ütem az 58+890–60+136 

kilométerszelvények között húzódik 
a 21. számú országos főút mentén.

A projektet 2015. december 
31-ig meg kell valósítani.  
A 2015. december 31-ét 

követően felmerülő  
– beleértve a működőképesség 

biztosításához szükséges – 
költségek a támogatás terhére 

nem elszámolhatóak. Ha a 
projekt műszaki és pénzügyi 
zárására 2015. december 31. 
előtt kerül sor, a támogatást 
igénylő a záró elszámolást 

köteles haladéktalanul 
benyújtani.

Az európai uniós források 
elszámolhatóságának biztosítása 

érdekében a teljes projekt 
működőképességét legkésőbb 

2017. március 31-ig meg kell 
teremteni és biztosítani kell.

2015. augusztus 31. 2015. augusztus 31.
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5. KÖZOP-3.5.0- 
09-11-2015-0014

„Székesfehérvár 
8. sz. főút 

kiváltására a Japán 
utca – Amerikai 
fasor – Holland 
fasor mentén 

kerékpárút-hálózat 
fejlesztés”

Székesfehérvár 
Megyei Jogú Város 

Önkormányzata
200 000 000

A projekt célja a 8. számú főúttal 
párhuzamosan, Székesfehérvár 

területén gyalogos- és kerékpárút 
kialakítása 1880 m hosszon.  
A megépülő kerékpárúttal 

biztosítható a Sóstói Ipari Park 
hivatásforgalmú megközelítése, 

valamint hálózati kapcsolat jön létre 
a már meglévő kerékpárutak között.

– 2015. augusztus 31. 2015. augusztus 31.

6. KÖZOP-3.5.0- 
09-11

„Közlekedés-
biztonságú 

kerékpárút építése 
a 46-os sz. főút 
Mezőberény – 
Csárdaszállás 

szakaszon”

Mezőberény Város 
Önkormányzata

199 986 900

A projekt célja kerékpárút 
kivitelezése 2939,11 m hosszban 

a 46. sz. főút mentén, Mezőberény 
külterületén

A támogatás feltétele a 
hiánytalan és teljes körű 

projektdokumentáció benyújtási 
határidőn belül történő 

benyújtása

2015. augusztus 31. 2015. augusztus 31.

7. KÖZOP-3.5.0- 
09-11

Közlekedés-
biztonságú 

kerékpárút építése 
a 46-os sz. főút 
Csárdaszállás 
– Mezőberény 

szakaszon 

Csárdaszállás 
Községi 

Önkormányzat
199 986 900

A projekt célja kerékpárút 
kivitelezése 3680 m hosszban  

a 46. számú főút mentén, 
Csárdaszállás külterületén.

A támogatás feltétele a 
hiánytalan és teljes körű 

projektdokumentáció benyújtási 
határidőn belül történő 

benyújtása

2015. augusztus 31. 2015. augusztus 31.

8. KÖZOP-3.5.0- 
09-11

Kerékpárút építés  
a 46-os sz. főút 

mentén  
a Hármas-Körös 
folyó védtöltése 
és az Olajosok 

útja között 
Gyomaendrődön

Gyomaendrőd 
Város 

Önkormányzata
199 923 400

A projekt célja kerékpárút 
kivitelezése 1395,9 m hosszban  

a 46. számú főút mentén, 
Gyomaendrőd külterületén

A támogatás feltétele a 
hiánytalan és teljes körű 

projektdokumentáció benyújtási 
határidőn belül történő 

benyújtása

2015. augusztus 31. 2015. augusztus 31.
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9. KÖZOP-3.5.0- 
09-11

Gyulai úti 
kerékpárút építése

Békéscsaba 
Megyei Jogú Város 

Önkormányzata
199 995 415

A projekt megvalósítása során  
a 446. számú főúttal párhuzamosan, 

annak 4+500–5+790 
kilométerszelvényei között – amely 

a kerékpárút 0+000 és 1+316 
kilométerszelvények közötti 

szakasza – hivatásforgalmi célú 
önálló, kétirányú kerékpárút, 

valamint elválasztott gyalog- és 
kerékpárút épül, amely a meglévő 

belterületi kerékpárúthoz 
csatlakozik.

A támogatás feltétele a 
hiánytalan és teljes körű 

projektdokumentáció benyújtási 
határidőn belül történő 

benyújtása

2015. augusztus 31. 2015. augusztus 31.

10. KÖZOP-3.5.0- 
09-11

Kerékpárút 
építése a 446. sz. 
másodrendű főút 

mentén  
(0+000 km 

és 0+830 km 
szelvényei között)

Békéscsaba 
Megyei Jogú Város 

Önkormányzata
199 919 864

A projekt megvalósítása során  
a 446. számú főúttal párhuzamosan, 

annak 0+000–0+830 
kilométerszelvényei között  

– amely a kerékpárút 0+942–1+781 
kilométerszelvények közötti 

szakasza – hivatásforgalmi célú 
elválasztott gyalog- és kerékpárút 

épül, ami meglévő belterületi 
kerékpárúthoz csatlakozik.

A támogatás feltétele a 
hiánytalan és teljes körű 

projektdokumentáció benyújtási 
határidőn belül történő 

benyújtása 

2015. augusztus 31. 2015. augusztus 31.

11. KÖZOP-3.5.0- 
09-11

Kerékpárút hálózat 
fejlesztése

Zalakaros Város 
Önkormányzata

132 855 035

A projekt fő célja Zalakaros és 
Zalakomár között hivatásforgalmú 

kerékpárút létesítése a 7. számú 
főúton lebonyolódó kerékpáros 
közlekedés kiváltása érdekében.

A támogatás feltétele a 
hiánytalan és teljes körű 

projektdokumentáció benyújtási 
határidőn belül történő 

benyújtása 

2015. augusztus 31. 2015. augusztus 31.
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A Kormány 1536/2015. (VIII. 3.) Korm. határozata
a budapesti 4-es metróvonal és kapcsolódó felszíni beruházásai megvalósításához kapcsolódóan kötött 
Támogatási Szerződés, Finanszírozási Szerződés és Finanszírozási Szerződés Kiegészítő Megállapodás 
módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról szóló szerződés 2. számú módosításának jóváhagyásáról

A Kormány
 1. jóváhagyja a budapesti 4-es metróvonal és kapcsolódó felszíni beruházásai megvalósításához kapcsolódóan kötött 

Támogatási Szerződés, Finanszírozási Szerződés és Finanszírozási Szerződés Kiegészítő Megállapodás módosításáról 
és egységes szerkezetbe foglalásáról szóló szerződés 2. számú módosításának szövegét,

 2. felhatalmazza a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az 1. pontban meghatározott szerződésmódosítást aláírja,
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal

 3. visszavonja a  budapesti 4. számú metróvonal I. szakasz (Kelenföldi pályaudvar–Keleti pályaudvar) és kapcsolódó 
felszíni beruházásai című projekt befejezéséhez szükséges állami finanszírozás meghatározásáról szóló 1448/2012. 
(X. 11.) Korm. határozat 4. pontját.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1537/2015. (VIII. 3.) Korm. határozata
a KÖZOP-5.5.0-09-11-2015-0006 azonosító számú („Magyarország keskeny nyomközű vasútvonalainak 
fejlesztési lehetőségei, hálózati szerepük vizsgálata a közösségi közlekedés terén” című) projektjavaslat 
támogatásának jóváhagyásáról és akciótervi nevesítéséről

A Kormány
 1. elfogadja a  KÖZOP-5.5.0-09-11-2015-0006 azonosító számú, „Magyarország keskeny nyomközű vasútvonalainak 

fejlesztési lehetőségei, hálózati szerepük vizsgálata a  közösségi közlekedés terén” című projektjavaslat 
(a továbbiakban: projekt) kiemelt projektként történő nevesítését az 1. melléklet szerint,

 2. hozzájárul a projekt
a) vonatkozásában a  kötelezettségvállaláshoz 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.8. pontja alapján,
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2015. augusztus 31.

b) támogatási szerződése megkötéséhez,
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2015. augusztus 31.

 3. felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon a  Közlekedés Operatív Program (a  továbbiakban: 
KÖZOP) módosításának előkészítéséről, ha a  KÖZOP 5. prioritása esetén a  forrásfelhasználás várható mértéke 
a 110%-os korlátot meghaladja.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: folyamatos

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1537/2015. (VIII. 3.) Korm. határozathoz

A B C D E F G

1.

Projekt azonosító 

száma
Projekt megnevezése Támogatást igénylő neve

Projekt forrásszerkezete

Projekt rövid bemutatása Támogathatóság feltételei
2.

KÖZOP

(Ft)

XIX. Uniós 

fejlesztések 

fejezet 

(általános 

forgalmi adó)

(Ft)

3.
KÖZOP-5.5.0-09-

11-2015-0006

Magyarország 
keskeny nyomközű 

vasútvonalainak 
fejlesztési 

lehetőségei, hálózati 
szerepük vizsgálata 

a közösségi 
közlekedés terén

Közlekedésfejlesztési 
Koordinációs Központ

67 400 000 17 064 000

A projekt célja a KÖZOP célkitűzéseit alapul véve 
annak felmérése, hogy miként járulhatnak hozzá 
a keskeny nyomközű vasútvonalak a közösségi 
közlekedés környezetbarát fejlesztéséhez, 
az elővárosi, városi, térségi közlekedés jobb 
kiszolgálásához, az országos közforgalmú 
vasutak személyszállítási eredményeihez és a 
kisvasút vonzáskörzetének térségfejlesztéséhez. 
Az elkészítendő Országos Kisvasúti Koncepció 
keretében országos kitekintésű helyzetkép és 
helyzetelemzés készül el a szükséges társadalmi-
gazdaságossági adatfelvételekkel együtt, mely 
alapján összeállításra kerül a kisvasutak javasolt 
fejlesztési projektlistája. Pilot projektként elkészül 
öt elő-megvalósíthatósági tanulmány az országos 
közforgalmú vasutak hálózati rendszerébe való 
illeszthetőség vizsgálatával.

Ha a projekt nem fejeződik 
be 2015. december 31-ig, 
a fennmaradó költséget 
saját forrásból szükséges 
biztosítani.
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A Kormány 1538/2015. (VIII. 3.) Korm. határozata
a KÖZOP-5.5.0-09-11-2012-0009 azonosító számú („Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés I. ütem” 
című) nagyprojekt költségeinek csökkentéséről és átütemezéséről

A Kormány
 1. egyetért az  1.  melléklet szerint a  KÖZOP-5.5.0-09-11-2012-0009 azonosító számú „Budapesti villamos és 

trolibusz járműfejlesztés I. ütem” című nagyprojekt (a  továbbiakban: projekt) támogatásának csökkentésével és 
forrásszerkezetének módosításával,

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

 3. felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az  Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program 2015. évi éves 
fejlesztési keretének elfogadására irányuló javaslatában szerepeltesse a  projektet és annak 1.  melléklet szerinti 
finanszírozási igényét.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1538/2015. (VIII. 3.) Korm. határozathoz

A B C D E F G H I J

1.

Projekt azonosító 

száma

Projekt 

megnevezése
Támogatást igénylő neve

Módosítás előtti forrásszerkezet Módosított forrásszerkezet

Projekt rövid bemutatása
2.

Közlekedés Operatív 

Program (nettó, Ft)

Integrált 

Közlekedésfejlesztési 

Operatív Program 

(nettó, Ft)

Projekt 

támogatási 

intenzitása 

(%)

Közlekedés Operatív 

Program (nettó, Ft)

Integrált 

Közlekedésfejlesztési 

Operatív Program 

(nettó, Ft)

Projekt 

támogatási 

intenzitása 

(%)

3.
KÖZOP-5.5.0-09- 

11-2012-0009

Budapesti 
villamos és 

trolibusz 
járműfejlesztés 

I. ütem

BKK Budapesti 
Közlekedési 

Központ 
Zártkörűen 

Működő 
Részvénytársaság

22 594 646 413 23 703 983 587 99,46 19 541 948 800 26 747 371 200 99,44

A projekt célja  
47 db alacsonypadlós 
villamos (12 hosszú, 
35 rövid), 24 darab 
alacsonypadlós 
trolibusz (10 csuklós, 
14 szóló) beszerzése, 
kapcsolódó kocsiszíni 
munkák kivitelezése, 
akadálymentesítési 
feladatok az érintett 
vonalszakaszokon.
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A Kormány 1539/2015. (VIII. 3.) Korm. határozata
a KEOP-2.3.0/2F/09-2010-0031 azonosító számú („A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Szilárdhulladék-
gazdálkodási Társulás településeinek szilárdhulladék lerakóinak rekultivációja” című) projekt 
támogatásának növeléséről

A Kormány
 1. jóváhagyja a  KEOP-2.3.0/2F/09-2010-0031 azonosító számú, „A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Szilárdhulladék-

gazdálkodási Társulás településeinek szilárdhulladék lerakóinak rekultivációja” című projekt (a  továbbiakban: 
projekt) támogatásának növelését az 1. melléklet szerint,

 2. hozzájárul a projekt 1. mellékletben foglalt táblázat E:2 mezőjében meghatározott többlettámogatása tekintetében 
a  kötelezettségvállaláshoz 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.8. pontja alapján,

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2015. augusztus 31.

 3. hozzájárul a projekt támogatási szerződésének 1. melléklet szerinti módosításához.
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2015. szeptember 30.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1539/2015. (VIII. 3.) Korm. határozathoz

A B C D E F G

1. Projekt azonosító száma Projekt megnevezése Támogatást igénylő neve
Projekt támogatása 

(Ft)

Többlettámogatás 

(Ft)

Projekt megnövelt 

támogatása 

(Ft)

Projekt rövid bemutatása

2.
KEOP-2.3.0/2F/09-

2010-0031

A Szabolcs-
Szatmár-Bereg 

megyei 
Szilárdhulladék-

gazdálkodási 
Társulás 

településeinek 
szilárdhulladék 

lerakóinak 
rekultivációja

Szabolcs-
Szatmár-Bereg 

Megyei 
Szilárdhulladék-

gazdálkodási 
Társulás

6 771 086 006 1 726 677 514 8 497 763 520

A projekt célja a társulás területén fekvő, 
bezárt, önkormányzati vagy állami 
tulajdonban lévő 130 db települési 
szilárdhulladék-lerakó rekultivációja.
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A Kormány 1540/2015. (VIII. 3.) Korm. határozata
a Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének megállapításáról szóló 
1125/2015. (III. 6.) Korm. határozat és 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 módosításáról

 1.  A Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének megállapításáról szóló 1125/2015. 
(III. 6.) Korm. határozat 1. melléklet
1.1. 5.2.1. pontjában foglalt táblázat
a) C:3 mezőjében a „103,48” szövegrész helyébe a „102,73” szöveg,
b) D:3 mezőjében a „196,49” szövegrész helyébe a „195,74” szöveg,
c) A:4–D:4 mezőjében a „102,76” szövegrész helyébe a „102,01” szöveg,
1.2. 5.2.2. pontjában foglalt táblázat
a) B:3 mezőjében a „47,81” szövegrész helyébe a „80,67” szöveg,
b) C:3 mezőjében a „258,12” szövegrész helyébe a „257,37” szöveg,
1.3. 5.3.1. pontjában foglalt táblázat E:6 mezőjében az „56,98” szövegrész helyébe az „56,21” szöveg, és
1.4. 5.3.3. pontjában a „102,76” szövegrész helyébe a „102,01” szöveg
lép.

 2.  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] 1. mellékletében foglalt táblázat
2.1. D:18 mezőjében az „Önkormányzat konyha-étterem épületének energetikai korszerűsítése” szövegrész helyébe 
az „Önkormányzata egyes közintézményeinek energetikai korszerűsítése I.” szöveg,
2.2. D:34 mezőjében az „a lentiszombathelyi ” szövegrész helyébe a „Bölcsőde, és a Lentiszombathelyi” szöveg,
2.3. D:35 mezőjében az  „Az Egészségfejlesztő Központ és óvoda” szövegrész helyébe a  „Mezőcsát Város 
Önkormányzata középületeinek” szöveg,
2.4. D:38 mezőjében a  „Homoktanya Közösségi Ház” szövegrész helyébe a  „Nagyhalász Város Önkormányzata 
középületeinek” szöveg,
2.5. D:40 mezőjében az  „A Móricz Zsigmond Művelődési és Városi Könyvtár energetikai fejlesztése” szövegrész 
helyébe a „Nyíradony Város Önkormányzata középületeinek energetikai korszerűsítése” szöveg,
2.6. D:54 mezőjében az  „A somogysárdi polgármesteri hivatal” szövegrész helyébe a  „Somogysárd Község 
Önkormányzat középületeinek” szöveg,
2.7. D:57 mezőjében a „község középületeinek épületenergetikai fejlesztése – Művelődési Ház” szövegrész helyébe 
a „Község Önkormányzata középületeinek energetikai fejlesztése” szöveg,
2.8. D:60 mezőjében a „Polgármesteri Hivatala és a Vámospércsi Szociális Szolgáltató Központ energetikai fejlesztése” 
szövegrész helyébe a „középületeinek energetikai korszerűsítése” szöveg,
2.9. D:72 mezőjében az  „Az Ecsédi Gondozási Központ épületének” szövegrész helyébe az  „Ecséd község 
közintézményeinek” szöveg,
2.10. D:75 mezőjében a „Balatonbozsoki Óvoda épületének” szövegrész helyébe az „Enying város önkormányzati 
épületeinek” szöveg,
2.11. D:84 mezőjében az „A Herédi Általános Iskola épületének” szövegrész helyébe a „Heréd Községi Önkormányzat 
középületeinek” szöveg,
2.12. D:87 mezőjében az „A HVÓBKI Kerekerdő Tagóvoda épületének energetikai fejlesztése” szövegrész helyébe 
a „Heves Város Önkormányzata közintézményeinek energetikai korszerűsítése” szöveg,
2.13. D:91 mezőjében az  „A rendőrőrs épületének energetikai fejlesztése” szövegrész helyébe a  „Kisköre Városi 
Önkormányzat közintézményeinek energetikai korszerűsítése” szöveg,
2.14. D:102 mezőjében az  „A petőfibányai Polgármesteri Hivatal és a  Művelődési Ház épületének” szövegrész 
helyébe a „Petőfibánya Községi Önkormányzat közintézményeinek” szöveg,
2.15. D:108 mezőjében az „A József Attila Művelődési Központ épületének” szövegrész helyébe a „Sárbogárd város 
önkormányzati épületeinek” szöveg,
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2.16. D:110 mezőjében a „Közös Óvoda épületének” szövegrész helyébe a „Község Önkormányzata épületeinek” 
szöveg,
2.17. D:123 mezőjében az „épületének” szövegrész helyébe az „épületeinek (Hrsz.: 17685, 17684)” szöveg,
2.18. E:131 mezőjében a  „Ferencvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal” szövegrész helyébe a  „Budapest 
Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata” szöveg,
2.19. E:132 mezőjében a „Bakáts Téri Ének-Zenei Általános Iskola” szövegrész helyébe a „Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata” szöveg,
2.20. E:133 mezőjében a „Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei” szövegrész helyébe a „Budapest Főváros 
IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata” szöveg,
2.21. D:134 mezőjében a  „Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzat Hungária körúti Háziorvosi 
Rendelő épületének” szövegrész helyébe a „Józsefvárosi óvodák épületeinek” szöveg,
2.22. D:135 mezőjében a „Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzat Szigony utcai Háziorvosi Rendelő 
épületének” szövegrész helyébe a „Józsefvárosi iskolák épületeinek” szöveg,
2.23. D:136 mezőjében az „épületének” szövegrész helyébe az „épületeinek” szöveg,
2.24. D:138 mezőjében a  „Város Önkormányzat Közösségi Épületének” szövegrész helyébe az  „Eötvös József 
Általános Iskola épületegyüttesének” szöveg,
2.25. D:142 mezőjében az „Árpád Fejedelem Általános Iskola és Szakiskola épületének energetikai korszerűsítése” 
szövegrész helyébe az „Előszállás nagyközség önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése” szöveg,
2.26. E:142 mezőjében a „Község” szövegrész helyébe a „Nagyközség” szöveg,
2.27. D:144 mezőjében a  „Gesztenyefasori Általános Iskola épületének energetikai korszerűsítése” szövegrész 
helyébe a „Lajoskomárom nagyközség önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése” szöveg,
2.28. D:145 mezőjében a „Bene Ferenc Sportcsarnok energetikai fejlesztése” szövegrész helyébe a „Balatonkeresztúr 
Község Önkormányzat középületeinek energetikai korszerűsítése” szöveg,
2.29. D:163 mezőjében az  „Önkormányzat középületének energetikai korszerűsítése” szövegrész helyébe 
az „Önkormányzata egyes közintézményeinek energetikai korszerűsítése II.” szöveg,
2.30. D:166 mezőjében az „Önkormányzat középületének” szövegrész helyébe az „Önkormányzata középületeinek” 
szöveg,
2.31. D:167 mezőjében az „Önkormányzat középületének” szövegrész helyébe az „Önkormányzata középületeinek” 
szöveg,
2.32. D:171 mezőjében az  „Önkormányzat laktanya épületének energetikai korszerűsítése” szövegrész helyébe 
az „Önkormányzata közintézményeinek energetikai korszerűsítése I.” szöveg,
2.33. D:172 mezőjében a  „Közművelődési Intézmény épületének energetikai korszerűsítése” szövegrész helyébe 
az „Önkormányzata közintézményeinek energetikai korszerűsítése I.” szöveg,
2.34. D:173 mezőjében a  „Sportcsarnok épületének energetikai korszerűsítése” szövegrész helyébe 
az „Önkormányzata közintézményeinek energetikai korszerűsítése I.” szöveg,
2.35. D:174 mezőjében a  „Községház Tiszasziget Község Önkormányzata” szövegrész helyébe a  „Község 
Önkormányzata közintézményeinek energetikai korszerűsítése II.” szöveg,
2.36. D:175 mezőjében a „Kétsoprony Község Sportcsarnok” szövegrész helyébe az „Orvosi centrum” szöveg,
2.37. D:176 mezőjében a „Zoltánfy István Általános Iskola épületének energetikai korszerűsítése” szövegrész helyébe 
a „Deszk Község Önkormányzata közintézményeinek energetikai korszerűsítése II.” szöveg,
2.38. D:177 mezőjében a „Községház épületének” szövegrész helyébe a „Község Önkormányzata közintézményeinek” 
szöveg,
2.39. D:178 mezőjében a  „Savio Szent Domonkos Katolikus Általános Iskola és Óvoda épületeinek energetikai 
korszerűsítése” szövegrész helyébe a  „Telekgerendás Község Önkormányzata közintézményeinek energetikai 
korszerűsítése I.” szöveg,
2.40. D:179 mezőjében az „orvosi rendelő, posta és gyógyszertár épületeinek energetikai korszerűsítése” szövegrész 
helyébe a „Község Önkormányzata középületeinek energetikai korszerűsítése I.” szöveg,
2.41. D:180 mezőjében a  „Szabadkígyósi Óvoda épületének energetikai korszerűsítése” szövegrész helyébe 
a „Szabadkígyós Község Önkormányzata középületeinek energetikai korszerűsítése II.” szöveg,
2.42. D:181 mezőjében a  „Művelődési Ház épületének energetikai korszerűsítése” szövegrész helyébe 
a „Telekgerendás Község Önkormányzata közintézményeinek energetikai korszerűsítése II.” szöveg,
2.43. D:182 mezőjében a „Sportcsarnok épületének energetikai korszerűsítése” szövegrész helyébe az „Újszentiván 
Község Önkormányzata középületeinek energetikai korszerűsítése I.” szöveg,
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2.44. D:183 mezőjében az „Egészségház épületének energetikai korszerűsítése” szövegrész helyébe a „Gerendás 
Község Önkormányzata közintézményeinek energetikai korszerűsítése II.” szöveg,
2.45. D:184 mezőjében a „Községház épületének energetikai korszerűsítése” szövegrész helyébe a „Szabadkígyós 
Község Önkormányzata középületeinek energetikai korszerűsítése III.” szöveg,
2.46. D:185 mezőjében az „SZKTT Közoktatási Intézménye Móra Ferenc Csicsergő Óvoda épületének energetikai 
korszerűsítése” szövegrész helyébe a „Deszk Község Önkormányzata közintézményeinek energetikai korszerűsítése 
III.” szöveg,
2.47. D:187 mezőjében a „Községháza épületének” szövegrész helyébe a „Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata 
közintézményeinek” szöveg,
2.48. D:188 mezőjében a „Községháza épületének energetikai korszerűsítése” szövegrész helyébe az „Újszentiván 
Község Önkormányzata középületeinek energetikai korszerűsítése II.” szöveg,
2.49. D:189 mezőjében az  „Általános Humán Központ épületének” szövegrész helyébe a  „Csabaszabadi Község 
Önkormányzata középületeinek” szöveg,
2.50. D:197 mezőjében a  „Posta épületének energetikai korszerűsítése” szövegrész helyébe a  „Kisvárda Város 
Önkormányzata középületeinek energetikai fejlesztése II.” szöveg,
2.51. D:200 mezőjében a „Város Önkormányzat” szövegrész helyébe a „Község Önkormányzata” szöveg,
2.52. E:200 mezőjében a „Város” szövegrész helyébe a „Község” szöveg,
2.53. D:202 mezőjében a „Város” szövegrész helyébe a „Község” szöveg,
2.54. E:202 mezőjében a „Város Önkormányzata” szövegrész helyébe a „Község Önkormányzat” szöveg,
2.55. D:208 mezőjében a „középületének” szövegrész helyébe a „középületeinek” szöveg,
2.56. D:277 mezőjében a  „Szivárvány Óvoda energetikai korszerűsítése” szövegrész helyébe a  „Önkormányzat 
középületeinek energetikai korszerűsítése I.” szöveg,
2.57. D:278 mezőjében a  „Csibekas Bölcsőde energetikai korszerűsítése” szövegrész helyébe a  „Pestszentlőrinci 
Önkormányzat középületeinek energetikai korszerűsítése II.” szöveg
lép.

 3.  A Kormány visszavonja az 1290/2015. (V. 5.) Korm. határozat 1. mellékletében foglalt táblázat 73., 74., 76., 77. és 109. 
sorát.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1541/2015. (VIII. 3.) Korm. határozata
a GINOP-2.3.6-15-2015-00001 azonosító számú [„ELI lézer kutatóközpont megvalósítása (ELI-ALPS) 
nagyprojekt, 2. fázis” című] nagyprojekt-javaslattal összefüggő intézkedésekről

A Kormány
 1. jóváhagyja a  GINOP-2.3.6-15-2015-00001 azonosító számú, „ELI lézer kutatóközpont megvalósítása (ELI-ALPS) 

nagyprojekt, 2. fázis” című nagyprojekt-javaslatot (a  továbbiakban: projektjavaslat), mint egymilliárd forintot 
meghaladó támogatási igényű projektet az 1. melléklet szerint,

 2. hozzájárul a projektjavaslat támogatási szerződésének megkötéséhez,
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

 3. felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjon a  projektjavaslat nagyprojektként történő 
kiválasztásáról szóló értesítés Európai Bizottság részére történő benyújtásáról,

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

 4. hozzájárul a projektjavaslat megvalósításának az Európai Bizottság döntését megelőző, de a támogatási szerződés 
megkötését követő azonnali megkezdéséhez,

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: a támogatási szerződés megkötését követően azonnal
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 5. felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy a  projektjavaslat likviditásának biztosítása érdekében európai uniós 
forrás felhasználásával gondoskodjon a  kedvezményezett részére kifizethető, az  utófinanszírozott tételekre 
vonatkozó előleg és szállítói előleg lehetséges legnagyobb mértékig történő rendelkezésre tartásáról Magyarország 
központi költségvetése Uniós fejlesztések fejezete terhére,

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

 6. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy az ELI-ALPS nagyprojekt előrehaladásával összhangban gondoskodjon 
az  ELI-ALPS nagyprojektet megvalósító ELI-HU Kutatási és Fejlesztési Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű 
Társaság nemzetközi és hazai feladatellátásához szükséges, 2.  mellékletben meghatározott összegű forrás 
rendelkezésre tartásáról,

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: a 2015. évben rendelkezésre álló forráson felüli költségek finanszírozása tekintetében: azonnal
 a 2016. évben rendelkezésre álló forráson felüli költségek tekintetében: 2016. január 31.
 a 2017. és a 2018. év vonatkozásában: Magyarország 2017. évi, illetve 2018. évi központi 

költségvetésének tervezése során
 7. felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon a  6.  pont szerinti forrás költségvetési gazdálkodás 

szabályai szerinti, a 6. pontban meghatározott célra történő fordításáról,
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: a 2. melléklet szerinti ütemezés alapján

 8. jóváhagyja a  GOP-1.1.1.-12/B-2012-0001 azonosító számú, „ELI lézer kutatóközpont megvalósítása (ELI-ALPS) 
nagyprojekt 1. fázis” című projekt forrásszerkezetét a 3. melléklet szerint,

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

 9. felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy kezdeményezze a  GOP-1.1.1.-12/B-2012-0001 azonosító számú, 
„ELI lézer kutatóközpont megvalósítása (ELI-ALPS) nagyprojekt, 1. fázis” című projekt Európai Bizottság által 
nagyprojektként történő jóváhagyásáról szóló határozat 3. melléklet szerinti módosítását,

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

 10. visszavonja
a) a GOP-1.1.1/B konstrukció kódú [az „ELI lézer kutatóközpont megvalósítása (ELI-ALPS) 

nagyprojekt 1. fázis” című] projekt kiemelt projektként történő nevesítéséről, valamint 
az  ELI (Extreme Light Infrastructure) integrált európai kutatási nagyberendezés 
magyarországi megvalósítása érdekében szükséges intézkedésekről szóló 1461/2012.  
(X. 26.) Korm. határozat 3. pont f ) alpontját és 2. mellékletét.

b) a GOP-1.1.1/B konstrukció kódú [az „ELI lézer kutatóközpont megvalósítása (ELI-ALPS) nagyprojekt 1. fázis” 
című] projekt forráskeretének módosításáról szóló 1037/2013. (II. 1.) Korm. határozatot.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1541/2015. (VIII. 3.) Korm. határozathoz

A B C D E F

1.
Projekt azonosító 

száma
Projekt megnevezése Támogatást igénylő neve Támogatás (Ft)

Támogatás 

intenzitása

(%)

Projekt rövid bemutatása

2.
GINOP-2.3.6-15-

2015-00001

ELI lézer kutatóközpont 
megvalósítása 

(ELI-ALPS) nagyprojekt, 
2. fázis

ELI-HU Kutatási és 
Fejlesztési Nonprofit 
Közhasznú Korlátolt 
Felelősségű Társaság

40 052 000 000 100,00

 Az ELI Lézer kutató központ megvalósítása (ELI-ALPS) projekt elsődleges 
célja, hogy a nemzetközi tudományos közösség számára ultragyors 
fényforrások széles skáláját, különösen XUV és röntgensugárzást 
biztosítson, ideértve az extrém rövid, attoszekundumos impulzusokat 
is. Az ELI-ALPS felhasználói létesítményként is működik, ezért alap- és 
alkalmazott kutatási célokat is szolgál majd a fizika, kémia, anyag- és 
orvosbiológiai tudományok, valamint – tovagyűrűző hatásként – az ipari 
alkalmazások területén. Az ELI-ALPS-hoz kapcsolódó kutatásokra és 
a kutatási infrastruktúra működtetésére jött létre az ELI-HU Nonprofit 
Kft. Az ELI-HU kutatási szervezet elsődleges feladata a projekt 
megvalósítási időszakában a beruházás menedzselése és a technológiai 
berendezések beszerzéséhez kapcsolódó K+F tevékenységek végzése. 
Négy épületben összesen a tervek szerint 24 500 m2 nagyságú terület 
lesz kiépítve, három fő lézerrendszer lesz kialakítva és kiépül a támogató 
infrastruktúra. A második fázisban befejeződik a kutatási infrastruktúra 
kialakítása, az A, B, C és D épületek elérik a teljes készültséget, valamint 
sor kerül a tudományos berendezések (lézerek és másodlagos 
források) telepítésére, helyszínen történő installálására, megkezdődik 
a próbaüzem.

2. melléklet az 1541/2015. (VIII. 3.) Korm. határozathoz

A B C D E F G H

1. Költségvetési év 2012. év 2013. év 2014. év 2015. év 2016. év 2017. év 2018. év

2.
Hazai forrásigény
(ezer forintban)

0 81 052 93 926 163 694 335 667 423 170 263 220
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3. melléklet az 1541/2015. (VIII. 3.) Korm. határozathoz

A B C D E F G H I J K

1.

Kapcsolódó 

operatív program

Projekt azonosító 

száma

Támogatást 

igénylő neve
Projekt címe

Módosítást megelőző 

elszámolható közkiadás
A csökkentés

A támogatás csökkentésével 

szerepeltethető módosított 

elszámolható közkiadás
Projekt rövid bemutatása

2.
támogatás nettó 

összege (Ft)

önerő 

összege 

(Ft)

támogatás nettó 

összege (Ft)

önerő 

összege 

(Ft)

támogatás 

nettó összege 

(Ft)

önerő 

összege 

(Ft)

3.
Gazdaságfejlesztési 

Operatív Program

GOP-1.1.1-12/B-2012- 

0001

ELI-HU Kutatási 

és Fejlesztési 

Nonprofit 

Közhasznú 

Korlátolt 

Felelősségű 

Társaság

ELI lézer 

kutatóközpont 

megvalósítása 

(ELI-ALPS) 

nagyprojekt 1. fázis

36 998 000 000 0 7 500 000 000 0 29 498 000 000 0

Az ELI Lézer kutató központ 

megvalósítása (ELI-ALPS) projekt 

elsődleges célja, hogy a nemzetközi 

tudományos közösség számára 

ultragyors fényforrások széles skáláját, 

különösen XUV és röntgensugárzást 

biztosítson, ideértve az extrém rövid, 

attoszekundumos impulzusokat 

is. Az ELI-ALPS felhasználói 

létesítményként is működik, ezért 

alap- és alkalmazott kutatási 

célokat is szolgál majd a fizika, 

kémia, anyag- és orvosbiológiai 

tudományok, valamint – tovagyűrűző 

hatásként – az ipari alkalmazások 

területén. Az ELI-ALPS-hoz kapcsolódó 

kutatásokra és a kutatási infrastruktúra 

működtetésére jött létre az ELI-HU 

Nonprofit Kft. Az ELI-HU kutatási 

szervezet elsődleges feladata 

a projekt megvalósítási időszakában 

a beruházás menedzselése és 

a technológiai berendezések 

beszerzéséhez kapcsolódó K+F 

tevékenységek végzése. Az első 

fázisban kiépül a befogadó 

épületegyüttes jelentős része, 

valamint a tudományos berendezések 

egy része is megkezdi működését. 

Négy épületben összesen a tervek 

szerint 24 500 m2 nagyságú terület 

lesz kiépítve, három fő lézerrendszer 

lesz kialakítva és kiépül a támogató 

infrastruktúra.
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A Kormány 1542/2015. (VIII. 3.) Korm. határozata
az IMIR 2014–2020 informatikai rendszer finanszírozásához szükséges intézkedésekről

A Kormány az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 111/E.  § (3)  bekezdésében biztosított jogkörében 
eljárva engedélyezi, hogy az  állam nevében a  Miniszterelnökség az  IMIR 2014–2020 informatikai rendszer 
fejlesztéséhez és egyéb kiegészítő feladatokhoz kapcsolódó vállalkozási szerződést a  lefolytatott közbeszerzési 
eljárás eredményeként a  nyertes ajánlattevővel – a  központi költségvetés XIX. Uniós fejlesztések fejezetnek és 
a  XI. Miniszterelnökség fejezet, 1. Miniszterelnökség címének az  IMIR 2014–2020 informatikai rendszer fejlesztése 
kiadásait tartalmazó költségvetési kiadási előirányzatai terhére – megkösse, azzal, hogy a  kötelezettségvállalás 
összege a 2015–2023. években nem haladhatja meg az 1 573 000 eurót.

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1543/2015. (VIII. 3.) Korm. határozata
a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2. prioritása keretében megvalósuló egyes projektek 
vonatkozásában kötelezettségvállaláshoz, támogatási szerződés megkötéséhez, módosításához történő 
hozzájárulásról

A Kormány
 1.  jóváhagyja

a) az 1. melléklet szerint az ott felsorolt, egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslatokat,
b) a 2. melléklet szerint az ott felsorolt projektek támogatásának növelését,

 2.  hozzájárul
a) az 1. és 3. melléklet szerinti projektek,
b) a 2. és 4. melléklet szerinti projektek többlettámogatása
vonatkozásában a  kötelezettségvállaláshoz 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.8. pontja alapján,

Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: az 1–4. melléklet szerint

 3.  hozzájárul
a) az 1. melléklet szerinti projektek támogatási szerződése megkötéséhez,

Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: az 1. melléklet szerint

b) a 2. melléklet szerinti projektek támogatási szerződése módosításához,
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: a 2. melléklet szerint

c) a 3. melléklet szerinti projektek támogatási szerződése megkötéséhez az 1014/2015. (I. 22.) Korm. határozat 
I.9. pontja alapján.
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: a 3. melléklet szerint

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1543/2015. (VIII. 3.) Korm. határozathoz

   
   

 

1. melléklet az …/2015. (…) Korm. határozathoz 
 
 A B C D E F G H 

1. 
Projekt 

azonosító 
száma 

Projekt megnevezése Támogatást igénylő 
neve 

Projekt 
támogatása 

(Ft) 
Projekt rövid bemutatása Támogathatóság feltételei Kötelezettségvállalás 

határideje 

Támogatási szerződés 
megkötésének 

határideje 

2. 

TIOP-
2.2.6-
12/1B-

2013-0043 

Minőségfejlesztés a Bajai 
Szent Rókus Kórházban 

Bajai Szent Rókus 
Kórház 1 257 063 889 

A tervezett fejlesztések célja az egészségügyi szolgáltatások 
nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 
60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet előírásainak való 
megfelelés, a valós szükségleteknek megfelelő, a betegek 
egészségügyi állapota által indokolt magas színvonalú 
egészségügyi szolgáltatások nyújtása feltételeinek 
megteremtése. 
A projekt keretében megtörténik a sürgősségi ellátás és a 
funkcionálisan összekapcsolódó radiológiai diagnosztikai 
osztály fejlesztése a következők szerint: 
a) a minimumfeltételeket kielégítő, I. progresszivitási szintű 
sürgősségi helyiségek kialakítása, 
b) a sürgősségi osztály gép- és műszerparkjának fejlesztése: 
hiányzó eszközök beszerzése, a meglévők korszerűsítése, 
c) a sürgősségi osztállyal funkcionálisan összekapcsolódó 
röntgen osztály átszervezése, 
d) CT beszerzése, valamint az alapradiológiai eszközpark 
direkt digitális képalkotású technológiára történő átállítása, 
elavult vizsgálószerkezetek cseréje új berendezések 
beszerzésével. 
A projekt célja továbbá a gasztroenterológia fejlesztése az 
évről-évre folyamatosan emelkedő esetszámok megfelelő 
színvonalú ellátása, a munkavégző képesség gyorsabb 
helyreállítása érdekében. A fejlesztés célja az osztály 
eszközparkjának fejlesztésével a vonatkozó jogszabályi 
követelményeknek való megfelelés. 

1. A pályázati dokumentációt ki kell egészíteni 
a következők szerint: 
1.1. nyilatkozatot kell benyújtani az eszközlista 
átdolgozásának az indikátor értékekre 
gyakorolt hatásáról, 
1.2. aktualizálni szükséges a Gantt-diagramot, 
a közbeszerzési tervet, a költségvetés tábla 
kifizetések ütemezéséről szóló munkalapját, – 
szükség esetén – a megvalósíthatósági 
tanulmány releváns oldalait. 
2. A tartalékkeretből a VI. Beruházás 141. 
költségsorra 29 998 162 forintot szükséges 
átcsoportosítani a benyújtott indikatív árajánlat 
alapján. 
3. A közbeszerzési eljárások esetén a 
költségvetési táblában és szöveges 
indokolásban rögzített információkat 
összhangba kell hozni. 
4. A Gantt-diagramban a beruházás-
lebonyolító tevékenységét fel kell tüntetni. 
 

2015. augusztus 15. 2015. szeptember 30. 

3. 

TIOP-
2.2.6-
12/1B-

2013-0056 

Janus Pannonius Program – 
az eszközállomány és a 
kiemelt progresszivitású 

ellátások fejlesztése Pécsett 

Pécsi 
Tudományegyetem 2 290 701 906 

A projekt célja a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ 
betegellátásának kiemelt területein az elavult géppark 
cseréje, és olyan eszközök beszerezése, amelyek újfajta, a 
Pécsi Tudományegyetemen eddig nem alkalmazott eljárások 
elvégzését teszik lehetővé. A fejlesztések öt területet 
érintenek: a Szívgyógyászati Klinika fejlesztése, a Fej-, 
Nyaksebészeti Központ kialakítása, a képalkotó 
diagnosztika fejlesztése, a központi sterilizáló fejlesztése és 
a korszerű terápiás technikák továbbfejlesztése valósul meg 
a projekt keretében. 

1. A pályázati dokumentációt ki kell egészíteni 
a következők szerint: 
1.1. nyilatkozatot kell benyújtani az eszközlista 
átdolgozásának az indikátor értékekre 
gyakorolt hatásáról, 
1.2. aktualizálni szükséges a Gantt-diagramot, 
a közbeszerzési tervet, a költségvetés tábla 
kifizetések ütemezéséről szóló munkalapját, – 
szükség esetén – a megvalósíthatósági 
tanulmány releváns oldalait. 
2. Az eszközbeszerzéshez kapcsolódó építési 
tevékenységgel összefüggésben a támogatást 
igénylőnek nyilatkozatot kell benyújtania arról, 
hogy a projekt tervezett műszaki tartalma 
megvalósításához nem szükséges építési 
engedélyes terv, vagy ha szükséges, a 
támogatást igénylő vállalja annak pótlását. 
3. A támogatást igénylőnek be kell mutatnia az 
e sor szerinti projektjavaslatnak a – 

2015. augusztus 15. 2015. szeptember 30. 
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megvalósítás alatt álló – TIOP-2.2.7 és TIOP-
2.2.2 konstrukció keretében támogatott 
projektektől történő lehatárolását. 
4. A támogatási szerződés megkötésének 
feltétele, hogy a nyilvánosság biztosítása 
esetén a költségvetésben szereplő összeget a 
tartalék sorról történő átcsoportosítással 
egészítsék ki a vonatkozó árajánlatban szereplő 
összegre. 
5. A támogatást igénylőnek aktualizálnia kell a 
Gantt-diagramot. 
6. A megvalósíthatósági tanulmány 6.3. pontja 
és a IV. mellékletében szereplő 
projektfinanszírozási terv közötti összhangot – 
szükséges esetben a megvalósíthatósági 
tanulmány átdolgozásával – meg kell teremteni 
a felvehető előleg tekintetében. 

4. 

TIOP-
2.2.6-
12/1B-

2013-0044 

Struktúraváltás támogatása a 
járó- és fekvőbeteg ellátás 
fejlesztésével a Szegedi 

Tudományegyetem Szent-
Györgyi Albert Klinikai 

Központban 

Szegedi 
Tudományegyetem 2 594 267 991 

A Szegedi Tudományegyetem stratégiai tervében és az 
intézmény fejlesztési tervében kiemelt helyen szerepel a 
Szegedi Tudományegyetem Szent Györgyi Albert Klinikai 
Központ dialízis központ és a képalkotó diagnosztika 
eszközhátterének III. progresszivitási szinten történő 
fejlesztése. Jelen fejlesztés eredményeként megtörténik a 
dialízis központ, a radiológiai képalkotó diagnosztikai, a 
nukleáris medicina diagnosztikai eszközhátterének 
korszerűsítése, bővítése és a képalkotó diagnosztikai 
(radiológia és nukleáris medicina) célokat szolgáló 
képtároló és továbbító rendszer (Picture Archiving and 
Communication System, PACS) bevezetése. 

1. A pályázati dokumentációt ki kell egészíteni 
a következők szerint: 
1.1. nyilatkozatot kell benyújtani az eszközlista 
átdolgozásának az indikátor értékekre 
gyakorolt hatásáról, 
1.2. aktualizálni szükséges: a Gantt-diagramot, 
a közbeszerzési tervet, a költségvetés tábla 
kifizetések ütemezéséről szóló munkalapját, – 
szükség esetén – az megvalósíthatósági 
tanulmány releváns oldalait. 
2. A támogatási szerződés megkötésének 
feltétele, hogy a támogatást igénylő nyújtsa be 
a többletkapacitások befogadására vonatkozó 
jogerős határozatot. 
3. Be kell mutatni a dialízis ellátások esetén, 
hogy a jelenleg a támogatást igénylő 
infrastruktúráján, de saját kapacitásai terhére 
más szervezet által nyújtott 15 kezelőegységes 
dialízis ellátás kiesését követően miként látják 
majd el az érintett betegeket. 
4. Be kell mutatni a megvalósíthatósági 
tanulmányban feltüntetett kilenc szakorvos és 
tizenhat szakdolgozó hiányának pótlására 
vonatkozó terveket. 
5. A támogatást igénylőnek részletesen be kell 
mutatnia a jelenlegi és tervezett viszonyokat, 
szerződéseket a fejlesztéssel érintett ellátási 
területek vonatkozásában. 
6. A támogatást igénylőnek részletesen be kell 
mutatnia, hogy a képalkotó diagnosztika esetén 
rendelkezik megfelelő helyiségekkel az új 
beszerzés keretében rendszerbe állítandó gépek 
elhelyezésére, azok működtetéséhez szükséges 
humánerőforrással. 
7. A támogatást igénylőnek be kell mutatnia, 
hogy az új beszerzésből származó gépeket saját 

2015. augusztus 15. 2015. szeptember 30. 
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erőforrásból vagy kiszervezett szolgáltató 
bevonásával kívánja működtetni. Ha saját 
erőforrással tervezi annak  működtetését, 
részletesen be kell mutatni a tevékenységet a 
többletkapacitás engedélyezésére vonatkozó 
dokumentummal együtt. 
8. Számítások alapján be kell tervezni a projekt 
költségvetésébe az új mágneses rezonancia 
vizsgálat (MR), komputertomográf (CT) és 
dializáló rendszer telepítésekor várható 
építészeti és épületgépészeti átalakítások 
költségeit azzal, hogy az esetleges telepítési 
költség fedezésére vonatkozóan a támogatást 
igénylő nyújtson be nyilatkozatot. 
9. A támogatási szerződés megkötésének 
feltétele, hogy az eszközlista kerüljön 
benyújtásra az Útmutató F8. pontjában előírt 
tételes specifikációval. 
10. A megvalósíthatósági tanulmány –  
intézmény fenntarthatóságáról szóló – 6.1 
pontjának átdolgozása útján be kell mutatni a 
projekt megvalósítása nélküli állapotot a 
fejlesztési különbözet módszerének 
alkalmazásával elkészített pénzügyi 
fenntarthatósági fejezetben bemutatottak 
elemezhetőségének biztosítása érdekében. 
11. Az MR és a CT berendezés beszerzési 
árának árajánlatokkal történő alátámasztása 
szükséges. 
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2. melléklet az …/2015. (…) Korm. határozathoz 
 

 A B C D E F G H I J K L 

1. 
Projekt azonosító 

száma Projekt megnevezése Támogatást igénylő neve 

A támogatási szerződésben szereplő elszámolható 
közkiadás 

(Ft) 

Költségnövekmény legfeljebb 
(Ft) Projekt megnövelt 

támogatása legfeljebb 
(Ft) 

Projekt megnövelt 
elszámolható 

közkiadása legfeljebb 
(Ft) 

Projekt rövid bemutatása Kötelezettségvállalás 
határideje 

Támogatási szerződés 
módosításának 

határideje 2. 
Támogatás 

összege 
(Ft) 

Önerő összege 
(Ft) 

Támogatás összege 
(Ft) 

Önerő összege 
(Ft) 

3. TIOP-2.2.7-
07/2F/2-2009-0004 

Kecskeméti Gyógyintézeti 
Központ – hatékony 

egészségügyi rendszer 
Bács-Kiskun megyei modellje 

Állami Egészségügyi 
Ellátó Központ 10 487 499 034 1 165 277 670 104 327 526 11 591 948 10 591 826 560 11 768 696 178 

A projekt célja a lakosság 
életminőségének javítása és a 
munkaképesség gyorsabb 
helyreállítása érdekében 
megteremteni a régió kiemelt 
intézményében a hozzáférhető, 
a szükségletekhez és a speciális 
igényekhez rugalmasan 
alkalmazkodó, korszerű, a 
legmagasabb technikai 
színvonallal rendelkező, 
költséghatékonyan működő 
egészségügyi ellátást. 

2015. szeptember 1. 2015. szeptember 30. 

4. TIOP-2.2.4-09/1-
2010-0017 

A Bugát Pál Kórház szakmai 
munkájának fejlesztése 

költséghatékony megoldásokkal 
a fenntartható fejlődés 

érdekében, az esélyegyenlőség 
egyidejű biztosításával, a 
betegek ellátáshoz történő 

hozzáférési idejének 
csökkentésével 

Bugát Pál Kórház 1 237 538 982 154 674 970 11 649 737 1 456 053 1 249 188 719 1 405 319 742 

A projekt célja a lakosság 
életminőségének javítása 
érdekében megteremteni egy 
korszerű, a legmagasabb 
technikai színvonallal 
rendelkező és 
költséghatékonyan működő 
egészségügyi ellátást. 

2015. szeptember 1. 2015. szeptember 30. 

5. TIOP-2.2.4-09/1-
2010-0016 

Struktúraváltoztatást támogató 
infrastruktúrafejlesztés a 

Markusovszky Kórházban 

Markusovszky Egyetemi 
Oktatókórház 5 572 735 799 780 183 030 638 260 190 89 356 428 6 210 995 989 7 080 535 447 

A projekt célja a 
Markusovszky Egyetemi 
Oktatókórház infrastrukturális 
fejlesztése és a lakosság 
egészségi állapotának javítása. 

2015. szeptember 1. 2015. szeptember 30. 

6. TIOP-2.2.4-09/1-
2010-0002 

Struktúraváltoztatást támogató 
infrastruktúrafejlesztés és 

kapcsolódó eszközbeszerzés a 
Fejér Megyei Szent György 

Kórházban 

Fejér Megyei Szent 
György Egyetemi Oktató 

Kórház 
7 412 753 890 823 639 321 2 398 414 266 490 7 415 152 304 8 239 058 115 

A projekt célja a magas 
színvonalú egészségügyi 
ellátásokhoz való hozzáférés 
területi kiegyenlítése, a 
fennálló társadalmi 
esélykülönbségek csökkentése, 
és az ellátások fejlesztése 
eredményeként a Szent György 
Kórház ellátási területébe 
tartozó lakosság számára 
egészségnyereség elérése. 

2015. szeptember 1. 2015. szeptember 30. 

7. TIOP-2.2.4-09/1-
2010-0004 

Központi Technológiai Tömb 
kialakítása és a hozzá 
kapcsolódó korszerű 
egészségügyi reform 

megvalósítása az Orosháza 
Városi Önkormányzat 

Kórházában 

Orosházi Kórház 1 482 486 630 164 720 737 99 370 134 11 041 126 1 581 856 764 1 757 618 627 

A projekt keretében az 
intézmény Országos 
Egészségbiztosítási Pénztár 
által finanszírozott kapacitásai 
a szükségleteken alapulva 
racionalizálásra kerülnek. A 
korszerű infrastrukturális 
feltételek kedvezően hatnak a 
betegellátás minőségére. 

2015. szeptember 1. 2015. szeptember 30. 

8. TIOP-2.2.4-09/1-
2010-0022 

Ellátás racionalizálása a Réthy 
Pál Kórházban 

Dr. Réthy Pál 
Kórház-Rendelőintézet 2 310 442 609 256 715 845 39 937 949 4 437 550 2 350 380 558 2 611 533 953 

A projekt általános célja a 
fekvőbeteg-ellátás területi 
igényekhez igazodó, 
költséghatékony megvalósítása, 
részcélja a korszerű ellátási 
struktúra kialakítása, a 
hatékonyabb ellátás-szervezés, 
valamint a betegek 
elégedettségét szolgáló tartalmi 
és infrastrukturális fejlesztés. 
Átfogó, a fejlesztés minden 
területére kiterjedő elvárás a 

2015. szeptember 1. 2015. szeptember 30. 

2. melléklet az 1543/2015. (VIII. 3.) Korm. határozathoz
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projekttel szemben, hogy az 
egészségfejlesztés révén a 
jelenleg fennálló társadalmi 
esélykülönbségek 
csökkenjenek. 

 



M
A

G
Y

A
R

 K
Ö

Z
L

Ö
N

Y
 • 2015. évi 113. szám

 
18567

3. melléklet az 1543/2015. (VIII. 3.) Korm. határozathoz

   
   

 

3. melléklet az …/2015. (…) Korm. határozathoz 
 

 A B C D E 

1. Projekt azonosító száma Támogatást igénylő neve Projekt támogatása 
(Ft) Kötelezettségvállalás határideje Támogatási szerződés megkötésének 

határideje 
2. TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0048 Szent László Kórház 80 466 200 2015. augusztus 15. 2015. szeptember 30. 

3. TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0054 Szent Márton Járóbeteg Központ Nonprofit 
Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 86 500 000 2015. augusztus 15. 2015. szeptember 30. 

4. TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0037 Bugát Pál Kórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társaság 876 165 663 2015. augusztus 15. 2015. szeptember 30. 

5. TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0055 Szent Pantaleon Kórház- Rendelőintézet Dunaújváros 978 582 153 2015. augusztus 15. 2015. szeptember 30. 
6. TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0039 Batthyány Kázmér Szakkórház 146 920 580 2015. augusztus 15. 2015. szeptember 30. 
7. TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0049 Veszprém Megyei Tüdőgyógyintézet, Farkasgyepű 157 942 131 2015. augusztus 15. 2015. szeptember 30. 
8. TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0042 Állami Szívkórház Balatonfüred 215 213 221 2015. augusztus 15. 2015. szeptember 30. 
9. TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0045 Parádfürdői Állami Kórház 220 987 318 2015. augusztus 15. 2015. szeptember 30. 

10. TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0041 Kanizsai Dorottya Kórház 253 068 536 2015. augusztus 15. 2015. szeptember 30. 
11. TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0047 Mátrai Gyógyintézet 272 617 500 2015. augusztus 15. 2015. szeptember 30. 
12. TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0052 Orosházi Kórház 351 850 600 2015. augusztus 15. 2015. szeptember 30. 
13. TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0050 Zala Megyei Kórház 540 270 305 2015. augusztus 15. 2015. szeptember 30. 
14. TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0046 Kátai Gábor Kórház 610 883 789 2015. augusztus 15. 2015. szeptember 30. 
15. TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0038 Gróf Tisza István Kórház 685 576 787 2015. augusztus 15. 2015. szeptember 30. 
16. TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0053 Csolnoky Ferenc Kórház 757 278 421 2015. augusztus 15. 2015. szeptember 30. 
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4. melléklet az …/2015. (…) Korm. határozathoz 
 
 A B C D E F G H I J K 

1. Projekt 
azonosító 

száma 
Projekt megnevezése Támogatást igénylő 

neve 

A támogatási szerződésben 
szereplő elszámolható 

közkiadás 
(Ft) 

Költségnövekmény legfeljebb 
(Ft) 

Projekt 
megnövelt 
támogatása 
legfeljebb 

(Ft) 

Projekt 
megnövelt 

elszámolható 
közkiadása 
legfeljebb 

(Ft) 

Projekt rövid bemutatása Kötelezettségvállalás 
határideje 

2. 
Támogatás 

összege 
(Ft) 

Önerő összege 
(Ft) 

Támogatás 
összege 

(Ft) 

Önerő összege 
(Ft) 

3. 
TIOP-2.2.2-
08/2-2009-

0014 

SO2 Sürgősségi Osztály 
korszerűsítése a Békés 
Megyei Pándy Kálmán 

Kórházban 

Állami Egészségügyi 
Ellátó Központ 513 066 482 114 070 696 65 578 187 14 580 079 578 644 669 707 295 444 

A projekt célja a gyulai Pándy Kálmán megyei 
súlyponti kórház SO2 sürgősségi osztályának 
infrastrukturális fejlesztése. Az átépítés, bővítés, 
korszerűsítés, IT-szintkövetelmény, digitális, 
ajánlás szerinti műszerfejlesztés, komplex 
akadálymentesítés elősegíti az ellátás hatékony, 
minőségi, egyenlő esélyű elérését és növeli a 
lakosság életesélyét, biztonságérzetét. 

2015. szeptember 1. 

4. 

TIOP-
2.2.2/C-

10/1-2011-
0008 

Eszközfejlesztés a PIC-i 
babákért a Fejér Megyei 

Szent György 
Kórházban 

Fejér Megyei Szent 
György Egyetemi 

Oktató Kórház 
204 000 000 22 666 667 3 023 455 335 939 207 023 455 230 026 061 

A projekt célja a Fejér Megyei Szent György 
Kórház területi ellátási kötelezettségébe tartozó 
térségekben a koraszülött és intenzív ellátásra 
szoruló újszülött csecsemők életesélyeinek 
növelése a perinatális intenzív centrum 
informatikai és orvos-technológiai eszközeinek 
fejlesztésével. 

2015. szeptember 1. 

5. 
TIOP-2.2.4-
09/1-2010-

0033 

A hódmezővásárhelyi 
Erzsébet Kórház- 
Rendelőintézet 
struktúraváltó 

infrastrukturális 
fejlesztése 

Csongrád Megyei 
Egészségügyi Ellátó 

Központ 
Hódmezővásárhely-

Makó 

782 636 640 86 959 627 212 937 23 659 782 849 577 869 832 863 

A projekt célja a térség meghatározó 
egészségügyi intézményeként biztosítani az 
érintett lakosság minőségi szakellátását a 
mátrixkórház megteremtésével. 

2015. szeptember 1. 

 
 
 
 
 

4. melléklet az 1543/2015. (VIII. 3.) Korm. határozathoz
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A Kormány 1544/2015. (VIII. 3.) Korm. határozata
a TIOP-4.2.1-11/K-2015-0002 azonosító számú („Állami felsőoktatási intézmények folyamatainak átvilágítása 
és infrastruktúra beruházási igényeinek összegzése, OECD módszertan adaptálása” című) projekt 
tekintetében a kötelezettségvállaláshoz és a támogatási szerződés megkötéséhez történő hozzájárulásról

A Kormány hozzájárul
 1. a TIOP-4.2.1-11/K-2015-0002 azonosító számú, „Állami felsőoktatási intézmények folyamatainak átvilágítása és 

infrastruktúra beruházási igényeinek összegzése, OECD módszertan adaptálása” című, az  Emberi Erőforrások 
Minisztériuma által megvalósítani tervezett projekt (a  továbbiakban: projekt) tekintetében 148  175  000 forint 
összegű kötelezettségvállaláshoz 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.8. pontja alapján,

Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2015. szeptember 1.

 2. a projekt tekintetében a támogatási szerződés 1. pont szerinti megkötéséhez az 1014/2015. (I. 22.) Korm. határozat 
I.9. pontja alapján.

Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2015. szeptember 1.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.
A szerkesztőség címe: Budapest V., Kossuth tér 4.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu 
honlapon érhető el.
A Magyar Közlöny oldalhű másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó.
Felelős kiadó: Köves Béla ügyvezető.
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