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Kormányrendeletek

A Kormány 254/2015. (IX. 10.) Korm. rendelete
egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról
A Kormány
a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1) bekezdés 15. pontjában,
a 2. § tekintetében a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és
a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21. § c) pontjában,
a 2. alcím tekintetében a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (1) bekezdésének 5.,7., 21.,26., 36. pontjában,
a 3. alcím tekintetében a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 132. § 5., 8.,10., 12., 13., 19., 21., 25., 34. és 35. pontjában,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet módosítása
1. §		
A Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 3/C. §-a
helyébe a következő rendelkezés lép:
„3/C. § A Hivatal a szén-dioxid szállítására és tárolására alkalmas létesítmények engedélyezésével kapcsolatos
eljárásában összegyűjti a 256/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet mellékletének 5. pontja szerinti
projektekre vonatkozó jelentéstételhez szükséges adatokat, és az 1113/2014/EU európai bizottsági végrehajtási
rendelet szerinti formában továbbítja azokat a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal részére.”
2. §		
Az R1. 4. § d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Hivatal:)
„d) közreműködik a miniszter 3. § (2) bekezdésében meghatározott irányítási és ellenőrzési feladatainak ellátásában;”
3. §		
Az R1. 10. § 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet 3/C. §-a)
„2. a 256/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. és 5. cikke szerinti adatközlés formájáról és egyéb
technikai részleteiről, valamint a 2386/96/EK és a 833/2010/EU, Euratom bizottsági rendelet hatályon kívül
helyezéséről szóló 2014. október 16-i, 1113/2014/EU európai bizottsági végrehajtási rendelet”
(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.)
4. §		
Az R1.
a)
3. § (4) bekezdésében az „a (4) bekezdésben” szövegrész helyébe az „az (5) bekezdésben” szöveg,
b)
6. § (2) bekezdésében az „államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.)” szövegrész
helyébe az „Áht.” szöveg
lép.

2. A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló
273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet módosítása
5. §		
A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007.
(X. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 22/A. §-a a következő (1f ) bekezdéssel egészül ki:
„(1f ) Ha a felhasználó hálózathasználati szerződését a villamosenergia-kereskedő kezeli megbízottként,
a felhasználó az (1) bekezdés szerinti bejelentés keretében a hálózathasználati szerződésének felmondásáról is
nyilatkozik.”
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6. §

(1) Az R2. 23. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Az 5-nél kevesebb munkanapból álló hét esetében az ügyfélszolgálatok nyitva tartásának a VET 47. §
(3) bekezdés a) és b) pontjának, valamint a (2) bekezdésnek való megfelelés érdekében történő módosítását
az engedélyes köteles legalább 30 nappal az adott munkahét kezdete előtt a Hivatal számára bejelenteni
és a honlapján, valamint az ügyfélszolgálatán közzétenni. Az e bekezdés szerinti eltérő nyitva tartást
az üzletszabályzatban nem kell feltüntetni.”
(2) Az R2. 23. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) Az ügyfélszolgálatok VET 50/A. § (2) bekezdése szerinti összevont kezelése akkor lehetséges, ha az adott járás
területén az egyetemes szolgáltató által ellátott felhasználók száma nem haladja meg a 2500-at.”

7. §

(1) Az R2. 114. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (1a) és (1b) bekezdéssel
egészül ki:
„(1) A rendszerhasználó részére villamos energiát értékesítő egyetemes szolgáltató, kereskedő, termelői engedélyes,
valamint a közvetlenül szervezett piacról vagy külföldről villamos energiát vásárló nem lakossági fogyasztó
rendszerhasználó köteles havonta, a tárgyhónap 7. munkanapjáig az átviteli rendszerirányító részére közvetlenül
átadni a tárgyhónapot megelőző hónapra vonatkozóan a VET 147. § (2) bekezdés a) pontja szerint értékesített vagy
a VET 147. § (2) bekezdés b) pontja alapján vásárolt villamos energia mennyiségre vonatkozó adatokat a VET 147. §
(1) bekezdésében meghatározott kötelező befizetések számlázása céljából.
(1a) Az (1) bekezdés szerinti kötelezettség mérlegkör felelős útján is teljesíthető, ha a kötelezett arra vonatkozóan
a mérlegkör felelőssel megállapodott és a megállapodásról az átviteli rendszerirányítót tájékoztatta.
(1b) Ha a villamos energia mennyiségre vonatkozó adatokat a rendszerhasználó részére villamos energiát értékesítő
egyetemes szolgáltató, kereskedő, termelői engedélyes, valamint a közvetlenül szervezett piacról vagy külföldről
villamos energiát vásárló nem lakossági fogyasztó rendszerhasználó és a mérlegkör felelős is bejelenti, akkor
az átviteli rendszerirányító a VET 147. § (2) bekezdése szerinti fizetésre közvetlenül kötelezettek által bejelentett
mennyiség alapján állítja ki a (2) bekezdés szerinti számlát.”
(2) Az R2. 114. §-a a következő (4a)–(4c) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) A szervezett villamosenergia-piac tagja köteles a szervezett villamosenergia-piaci engedélyes részére
– a szervezett villamosenergia-piaci szabályzatban meghatározott módon és határidőig – nyilatkozni arról, hogy
nem lakossági fogyasztónak minősülő rendszerhasználó-e.
(4b) A hiteles adatokon alapuló számlázás érdekében az átviteli rendszerirányító kérése esetén a szervezett
villamosenergia-piaci engedélyes köteles részére átadni a (4a) bekezdés szerinti nyilatkozatok alapján nem lakossági
fogyasztónak minősülő tagok névsorát és havi összegzésben a VET 147. § (2) bekezdés b) pontja alapján általuk
a szervezett villamosenergia-piacról vásárolt villamos energia mennyiségekre vonatkozó adatokat.
(4c) Ha a szervezett villamosenergia-piacról vásárló, nem lakossági fogyasztónak minősülő rendszerhasználó és
a szervezett villamosenergia-piaci engedélyes által bejelentett mennyiségi adatok egymástól eltérnek, akkor
az átviteli rendszerirányító a szervezett villamosenergia-piacról vásárló, nem lakossági fogyasztónak minősülő
rendszerhasználó által bejelentett villamos energia mennyiség alapján állítja ki a (2) bekezdés szerinti számlát.”
(3) Az R2. 114. §-a a következő (5a)–(5c) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) A (2) bekezdés szerinti számla kötelezettje – az (5b) bekezdésben foglalt kivétellel – közvetlenül köteles
teljesíteni fizetési kötelezettségét.
(5b) Az (5a) bekezdés szerinti kötelezettség mérlegkör felelős útján is teljesíthető, ha a kötelezett arra vonatkozóan
a mérlegkör felelőssel megállapodott és a megállapodásról az átviteli rendszerirányítót tájékoztatta.
(5c) A mérlegkör felelős köteles havonta, a tárgyhónap 7. munkanapjáig az átviteli rendszerirányító részére a tárgyhónapot
megelőző hónapra vonatkozóan tájékoztatást adni azon tagokról, amelyek nevében az átviteli rendszerirányító felé a VET
147. § (1) bekezdésén alapuló fizetési kötelezettséget teljesített. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell tagonkénti bontásban
a fizetési kötelezettség jogcímét és a kötelezettség alapjául szolgáló villamosenergia-mennyiséget.”

8. §		
Az R2. 130. § (2) bekezdés b) pont bb) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet
24. számú melléklet IV–V. alcíme)
„bb) a 256/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. és 5. cikke szerinti adatközlés formájáról és egyéb
technikai részleteiről, valamint a 2386/96/EK és a 833/2010/EU, Euratom bizottsági rendelet hatályon kívül
helyezéséről szóló 2014. október 16-i, 1113/2014/EU európai bizottsági végrehajtási rendelet, és”
(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.)
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9. §		
Az R2. 24. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
10. §		
Az R2. 23. § (8) bekezdésében az „az 500-at” szövegrész helyébe az „a 2500-at” szöveg lép.
11. §		
Hatályát veszti az R2. 130. § (1) bekezdés g) pontja.

3. A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló
19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet módosítása
12. §		
A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: R3.) 26/A. § (6)–(8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a § a következő
(9) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Távlehívható fogyasztásmérő berendezéssel rendelkező felhasználó esetében a földgáz-kereskedelmi szerződés
megszűnésének időpontjában a rendszerüzemeltető köteles gondoskodni a záró mérőállás távleolvasással történő
meghatározásáról.
(7) Nem távlehívható fogyasztásmérő berendezéssel rendelkező felhasználó esetében a záró mérőállás
meghatározására a felhasználó, a korábbi és az új földgázkereskedő megállapodása az irányadó. Ennek keretében
a felek a felhasználó által közölt mérőállás vagy az ÜKSZ szerinti felhasználói profilbesorolás alapján történő becslés
elfogadásáról is megállapodhatnak.
(8) Ha a felek a (7) bekezdés szerint nem állapodnak meg, akkor az új földgázkereskedő a földgáz-kereskedelmi
szerződés megszűnését megelőzően legalább 5 munkanappal kezdeményezi a rendszerüzemeltetőnél
a fogyasztásmérő berendezés leolvasását. Ebben az esetben a rendszerüzemeltető a földgáz-kereskedelmi
szerződés megszűnésének napjáig gondoskodik a fogyasztásmérő berendezés leolvasásáról. A leolvasás költsége
a korábbi és az új földgázkereskedőt egyenlő mértékben terheli. A rendszerüzemeltető a záró mérőállást a leolvasás
alapján arányosítással határozza meg.
(9) A rendszerüzemeltető az elszámoláshoz szükséges adatokat a (8) bekezdés szerinti leolvasást vagy a (7) bekezdés
szerinti becslést követő 3 napon belül közli a korábbi és az új földgázkereskedővel, amely alapján a korábbi
földgázkereskedő köteles végszámlát kibocsátani a földgáz-kereskedelmi szerződés megszűnésétől számított
20 napon belül. Az új földgázkereskedő által kiállított első számla kezdő mérőállásának a korábbi földgázkereskedő
által kiállított végszámlán szereplő záró mérőállással azonosnak kell lennie.”
13. §

(1) Az R3. 53. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Az 5-nél kevesebb munkanapból álló hét esetében az ügyfélszolgálatok nyitvatartásának a GET 63/A. §
(1) bekezdés a) pontjának, valamint a (3) bekezdésnek való megfelelés érdekében történő módosítását
az engedélyes köteles legalább 30 nappal az adott munkahét kezdete előtt a Hivatal számára bejelenteni
és a honlapján, valamint az ügyfélszolgálatán közzétenni. Az e bekezdés szerinti eltérő nyitva tartást
az üzletszabályzatban nem kell feltüntetni.”
(2) Az R3. 53. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Az ügyfélszolgálatok GET 63. § (5) bekezdése szerinti összevont kezelése akkor lehetséges, ha az adott járás
területén az egyetemes szolgáltató által ellátott felhasználók száma nem haladja meg a 2500-at.”

14. §		
Az R3. 94. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A szállítási rendszerüzemeltető a rendszer üzemeltetése érdekében folyamatosan gondoskodik a szállítóvezeték
üzembiztonságáról és karbantartásáról. Ennek érdekében jogosult díjvisszatérítési és pótdíjfizetési kötelezettség
nélkül évente egy alkalommal, legfeljebb 48 óra időtartamú
a) gázszünettel vagy
b) a kapacitás átmeneti csökkentésével
(e § alkalmazásában a továbbiakban együtt: gázszünet) járó karbantartást végezni a betáplálási-kiadási és
az összekapcsolási ponton.”
15. §		
Az R3. 115. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A profil alapú felhasználó esetén a részszámla akkor alapulhat a földgázelosztó általi statisztikai elemzéssel
(becsléssel) megállapított földgázmennyiségen, ha az adott időszakra vonatkozóan nem kerül sor
a) a fogyasztásmérő-berendezés földgázelosztó általi leolvasására, vagy
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b) az a) pont szerinti leolvasás hiányában a felhasználó adatszolgáltatása keretében a fogyasztásmérő-berendezés
mérőállásának bejelentésére a földgázelosztónál.”
16. §		
Az R3. 115/B. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az (1) bekezdés szerinti becslést követően a (3) bekezdés szerint rendelkezésre álló, földgázelosztó által
leolvasott valós mérőállás esetén a tényleges fogyasztásmennyiséget a két ismert mérőállás közötti időszakra
a földgázelosztó és a földgázkereskedő üzletszabályzatban meghatározott módon fel kell osztani, és a becslés
alapján kibocsátott számlát el kell számolni.”
17. §		
Az R3. a következő 115/F. §-sal egészül ki:
„115/F. § (1) A 20 m3/h feletti névleges összteljesítményű fogyasztásmérő berendezéssel rendelkező felhasználási
helyen
a) nem távlehívható fogyasztásmérő berendezéssel ellátott fogyasztási hely esetén,
b) távlehívható fogyasztásmérő berendezéssel ellátott fogyasztási hely esetén, ha nem állnak rendelkezésre
elszámolásra alkalmas adatok
a földgázelosztó köteles a fogyasztásmérő berendezést havonta leolvasni a tárgyhónapot követő hónap első napját
megelőző és követő 3 munkanap közötti időszakban.
(2) Az (1) bekezdés szerint leolvasott mérőállás képezi az elszámolás alapját.”
18. §		
Az R3. 120. §-a a következő (3) és (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Földgázkereskedő felhasználót kizárólag abban az esetben láthat el földgázzal, ha a GET-ben és az e rendeletben
előírtak szerinti, felhasználóra vonatkozó előírásokat üzletszabályzata tartalmazza.
(3a) Ha a földgázkereskedő nem lát el felhasználót, akkor
a) üzletszabályzatában a felhasználókkal kapcsolatos rendelkezéseket nem kell feltüntetnie,
b) üzletszabályzatának kizárólag a szerződéses partnereire kiterjedően szükséges a 4. számú melléklet 1.5. pontja
szerinti elemeknek megfelelő szabályokat tartalmaznia, és
c) nem vonatkozik rá a 123. § (2) bekezdésében foglalt érdekképviseletekkel történő egyeztetési kötelezettség.”
19. §		
Az R3. 123. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„123. § (1) Az engedélyes üzletszabályzata tervezetét az érintett engedélyesekkel történő egyeztetés céljából
a honlapján közzéteszi.
(2) Az üzletszabályzat tervezetét az engedélyes az érintett felhasználói érdekképviseletekkel, továbbá
a rendszerüzemeltetői üzletszabályzatot a földgázkereskedők érdekképviseleteivel egyeztetve, a beérkezett
észrevételekkel együtt nyújtja be a Hivatal részére jóváhagyásra.
(3) Az engedélyes az észrevételek megtételére legalább 20 napos határidőt biztosít. A beérkezett véleményeket
és az egyeztetés eredményét rögzíteni kell. Ha az érdekképviselet vagy az érintett engedélyes véleménye
az üzletszabályzatba nem kerül beépítésre és a felek közötti érdekellentét feloldhatatlan, vagy az észrevételt tevő ezt
kéri, a Hivatalhoz az üzletszabályzat jóváhagyására irányuló kérelem mellékleteként be kell nyújtani az észrevételt
tevő véleményét is.
(4) A Hivatal a jóváhagyási eljárás keretében a (3) bekezdés szerinti, fennmaradt vitás kérdésekben dönt, és
az üzletszabályzatot jóváhagyja, a jóváhagyást feltételekhez köti, vagy a jóváhagyást megtagadja.”
20. §		
Az R3. 145. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A Hivatal a működési engedélyben – a 100. §-ban foglaltakkal összhangban – meghatározza
a) az engedélyköteles tevékenység a Hivatal hozzájárulásával más által végezhető részét és e tevékenység más általi
végzésének feltételeit, és
b) a Hivatal hozzájárulása nélkül kiszervezhető támogató tevékenységet.”
21. §		
Az R3.
a)
11. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében a „29. § (3)” szövegrész helyébe a „28/A. § (3) bekezdésében, 29. §
(3) bekezdésében vagy 29/B. § (1)” szöveg,
b)
13. § (3) bekezdésében a „telephelyi felhasználó” szövegrész helyébe a „telephelyi vezetéken földgázt vételező
fogyasztó” szöveg,
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c)

d)

e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)

65. § (1) bekezdésében, 77. § (1) és (2) bekezdésében, 137/A. §-ában, 138. § (3) bekezdés 5. és 6. pontjában,
141/A. §-t megelőző címben, 154. §-ában és 15. számú mellékletében a „földgáztároló engedélyes”
szövegrész helyébe a „földgáztárolói engedélyes” szöveg,
17. § (5) bekezdés a) pontjában és (6) bekezdésében, 18. § (1) és (2) bekezdésében, 19. § (3) bekezdésében,
74. § (5) bekezdésében, 77. § (3) bekezdésében, 85. § (1) bekezdésében, 86. § (5) bekezdésében, 90. §
(3) bekezdésében, 109. § (1) és (2) bekezdésében a „földgáztároló” szövegrész helyébe a „földgáztárolói
engedélyes” szöveg,
20/A. § (1) bekezdés a) pontjában az „1 évre” szövegrész helyébe az „előző évi mérleggel és eredménykimutatással, ennek hiányában 1 évre” szöveg,
20/A. § (3) bekezdésében a „ , a 126. § (1) bekezdésében és a 131. §-ban” szövegrész helyébe az „és a 126. §
(1) bekezdésében” szöveg,
25. § (1) bekezdésében a „fogyasztót a GET” szövegrész helyébe a „fogyasztót legkorábban a GET” szöveg,
53. § (8b) bekezdésében az „az 500-at” szövegrész helyébe az „a 2500-at” szöveg,
96. § (1) bekezdésében a „június 30” szövegrész helyébe a „május 31” szöveg,
101. § b) pontjában a „földgáztároló engedélyessel” szövegrész helyébe a „földgáztárolói engedélyessel”
szöveg,
101. § d) pontjában a „földgáztárolónak” szövegrész helyébe a „földgáztárolói engedélyesnek” szöveg,
141/A. §-ában a „földgáztároló engedélyes” szövegrészek helyébe a „földgáztárolói engedélyes” szöveg,
144. § (2) bekezdésében az „az engedélyében” szövegrészek helyébe az „a működési engedélyében” szöveg,
1. számú melléklet 12. pont 12.5. pontjában a „követő időszakra” szövegrész helyébe a „megelőző időszakra”
szöveg

lép.
22. §		
Hatályát veszti az R3.
a)
20. § (1) bekezdés f ) pontja,
b)
27. § (1) bekezdés f ) pontja,
c)
131. §-a,
d)
164/D. §-a,
e)
5. számú melléklet VI. Fejezet 11. pontja,
f)
5. számú melléklet VII. Fejezet 11. pontja.

4. Záró rendelkezések
23. §

(1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A 7. §, a 12. § és a 15. § a kihirdetést követő 15. napon lép hatályba.
(3) A 17. § 2016. január 1-jén lép hatályba.

24. §		
Ez a rendelet a 256/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. és 5. cikke szerinti adatközlés formájáról és
egyéb technikai részleteiről, valamint a 2386/96/EK és a 833/2010/EU, Euratom bizottsági rendelet hatályon kívül
helyezéséről szóló 2014. október 16-i, 1113/2014/EU európai bizottsági végrehajtási rendelet végrehajtásához
szükséges rendelkezéseket állapítja meg.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet a 254/2015. (IX. 10.) Korm. rendelethez
1. Az R2. 24. számú melléklete szerinti táblázat 26. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„
26.

V.

A Bizottság (EU) 1113/2014/EU
végrehajtási rendelete
a 256/2014/EU európai parlamenti
és tanácsi rendelet 3. és 5. cikke
szerinti adatközlés formájáról
és egyéb technikai részleteiről,
valamint
a 2386/96/EK és
a 833/2010/EU, Euratom
bizottsági rendelet hatályon kívül
helyezéséről

1. cikk

Az 1113/2014 végrehajtási
rendelet 1. cikkében említett
értesítések formai követelményeit
határozza meg.

Az első jelentéstételi
évben 2015. július 31.
napjáig, majd ezt követően
kétévente közlik.

– Adatgyűjtés villamos energia,
kőolaj és földgáz esetében: Hivatal;
Adatgyűjtés bioüzemanyag esetében:
Nemzeti Adó- és Vámhivatal összegyűjti,
és a Hivatal részére továbbítja;
– Adatgyűjtés szén-dioxid esetében:
Magyar Bányászati és Földtani Hivatal
összegyűjti, és a Hivatal részére
továbbítja
– Az összegyűjtött adatokat a Hivatal
megküldi a Bizottság részére
”

2. Hatályát veszti az R2. 24. számú melléklet A:28–F:30 mezője.
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A Kormány 255/2015. (IX. 10.) Korm. rendelete
a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala létrehozásáról, feladatairól és
hatásköréről szóló 276/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet, valamint az egyes, az elektronikus ügyintézéshez
kapcsolódó szervezetek kijelöléséről szóló 84/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet e-kártya megvalósításához
szükséges kijelölésekkel összefüggő módosításáról
A Kormány a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 47. § (1) bekezdés
h) pontjában,
a 2. § tekintetében a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 47. § (1) bekezdés
g) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:

1. A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala létrehozásáról, feladatairól
és hatásköréről szóló 276/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása
1. §		
A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala létrehozásáról, feladatairól és hatásköréről szóló
276/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 6. §-át követően a következő alcímmel egészül ki:
„A személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványok nyilvántartását vezető szerv kijelölése
6/A. § A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény szerinti
személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványok nyilvántartását vezető szervként a Kormány
a KEKKH-t jelöli ki.”

2. Egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről szóló
84/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet módosítása
2. §		
Az egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről szóló 84/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet
a következő 5/b. alcímmel egészül ki:
„5/b. Az állandó személyazonosító igazolványhoz kapcsolódó elektronikus aláírás szolgáltatáshoz tartozó
elektronikus aláírás hitelesítési szolgáltatást nyújtó szerv
7/C. § A Kormány a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 29/C. §
(2) bekezdés b) pontja szerinti szolgáltatóként a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.-t jelöli ki.”

3. Záró rendelkezések
3. §		
Ez a rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 256/2015. (IX. 10.) Korm. rendelete
a terrorizmust elhárító szerv kijelöléséről és feladatai ellátásának részletes szabályairól szóló
295/2010. (XII. 22.) Korm. rendelet és a polgári légiközlekedés védelmének szabályairól és a Légiközlekedés
Védelmi Bizottság jogköréről, feladatairól és működésének rendjéről szóló 169/2010. (V. 11.) Korm. rendelet
módosításáról
A Kormány a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. § (1) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2. alcím tekintetében a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 73. § (1) bekezdés v) pontjában kapott felhatalmazás
alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
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1. A terrorizmust elhárító szerv kijelöléséről és feladatai ellátásának részletes szabályairól szóló
295/2010. (XII. 22.) Korm. rendelet módosítása
1. §		
A terrorizmust elhárító szerv kijelöléséről és feladatai ellátásának részletes szabályairól szóló 295/2010. (XII. 22.)
Korm. rendelet [a továbbiakban: 295/2010. (XII. 22.) Korm. rendelet] 3. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A TEK a nyomozó hatóságok, a rendvédelmi szervek, továbbá az ügyészség felkérésére végrehajtja
a légiközlekedés elleni jogellenes cselekmények megszakítását, az elkövetők elfogását és előállítását.”
2. §		
A 295/2010. (XII. 22.) Korm. rendelet
a)
3. § (1) bekezdés b) pontjában a „katonai nemzetbiztonsági szolgálatok és” szövegrész helyébe az „Katonai
Nemzetbiztonsági Szolgálat és”,
b)
3. § (1) bekezdés e) pontjában az „általános rendőrségi feladatokat ellátó szerv személyvédelmi” szövegrész
helyébe az „általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv személyvédelmi”,
c)
3. § (2) bekezdés b) pontjában a „személyek elfogását, és” szövegrész helyébe a „személyek előállítását, és”,
d)
3. § (2) bekezdés c) pontjában a „személy megfékezését, amennyiben” szövegrész helyébe a „személy
megfékezését és előállítását, amennyiben”,
e)
3. § (3) bekezdés b) pontjában a „személyek elfogását,” szövegrész helyébe a „személyek előállítását,”,
f)
3. § (3) bekezdés c) pontjában a „személyek elfogását,” szövegrész helyébe a „személyek megfékezését, orvosi
vizsgálatra, illetve egészségügyi intézetbe történő szállítását,”
szöveg lép.

2. A polgári légiközlekedés védelmének szabályairól és a Légiközlekedés Védelmi Bizottság
jogköréről, feladatairól és működésének rendjéről szóló 169/2010. (V. 11.) Korm. rendelet módosítása
3. §

(1) A polgári légiközlekedés védelmének szabályairól és a Légiközlekedés Védelmi Bizottság jogköréről, feladatairól és
működésének rendjéről szóló 169/2010. (V. 11.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 169/2010. (V. 11.) Korm. rendelet]
14. § 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv)
„1. a terrorcselekmény, a jármű hatalomba kerítése bűncselekmények elleni fellépés, valamint a terrorizmust
elhárító szerv kijelöléséről és feladatai ellátásának részletes szabályairól szóló 295/2010. (XII. 22.) Korm. rendelet
3. § (3a) bekezdésben meghatározott esetek kivételével irányítja a légiközlekedés ellen folyamatban lévő jogellenes
cselekmények felszámolását Magyarország területén,”
(2) A 169/2010. (V. 11.) Korm. rendelet 14/A. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A TEK)
„c) irányítja
ca) a terrorcselekmény esetében,
cb) a jármű hatalomba kerítése bűncselekmény esetében, illetve
cc) a terrorizmust elhárító szerv kijelöléséről és feladatai ellátásának részletes szabályairól szóló 295/2010. (XII. 22.)
Korm. rendelet 3. § (3a) bekezdésében meghatározott esetben a légiközlekedés ellen folyamatban lévő jogellenes
cselekmények felszámolását Magyarország földfelszínén és a jármű fedélzetén,”

3. Záró rendelkezések
4. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 257/2015. (IX. 10.) Korm. rendelete
a gyakorlati képzés költségeinek a szakképzési hozzájárulás terhére történő elszámolásánál
figyelembe vehető gyakorlati képzési normatívák mértékéről és a csökkentő tétel számításáról szóló
280/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet és a szakiskolai tanulmányi ösztöndíjról szóló
328/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány
a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény 23. § (1) bekezdés
a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 6. § tekintetében a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény 23. §
(1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
A gyakorlati képzés költségeinek a szakképzési hozzájárulás terhére történő elszámolásánál figyelembe vehető
gyakorlati képzési normatívák mértékéről és a csökkentő tétel számításáról szóló 280/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Korm. rendelet) 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az a hozzájárulásra kötelezett, aki a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvényben (a továbbiakban: Sztv.)
meghatározott szakképző iskolával kötött együttműködési megállapodás alapján folytatott gyakorlati képzés
szervezésével tesz eleget hozzájárulási kötelezettségének, éves és havi bruttó kötelezettségét a (2)–(4) bekezdésben
meghatározott módon számított csökkentő tétel összegével csökkentheti.”
2. §		
A Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A csökkentő tétel éves összege – ha a tanulószerződés hatálya a tárgyév teljes időtartamára fennáll –
tanulónként az alapnormatíva összegének és a tanulószerződésben megnevezett szakképesítéshez tartozó,
a) a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény alapján indított szakképzés esetében az 1. mellékletben
meghatározott szakképesítésenkénti súlyszorzó szorzata,
b) az Sztv. alapján indított
ba) nappali rendszerű iskolai oktatás és a nappali oktatás munkarendje szerint folyó felnőttoktatás esetében
a 2. mellékletben meghatározott szakképesítésenkénti súlyszorzó szorzata,
bb) esti oktatás munkarendje szerint folyó felnőttoktatás esetében a 2. mellékletben meghatározott
szakképesítésenkénti súlyszorzó szorzatának 60%-a,
bc) levelező oktatás munkarendje szerint folyó felnőttoktatás esetében a 2. mellékletben meghatározott
szakképesítésenkénti súlyszorzó szorzatának 20%-a.”
3. §		
A Korm. rendelet a következő 5/A. §-sal egészül ki:
„5/A. § (1) Az a hozzájárulásra kötelezett, aki a szakképző iskola tanulójával kötött tanulószerződés alapján
folytatott gyakorlati képzés szervezésével teljesíti a hozzájárulási kötelezettségét, az Szht. 8. § (1a) bekezdésében
meghatározott kiegészítő csökkentő tételeket a (2)–(7) bekezdésben meghatározottak szerint veheti figyelembe.
(2) Az Szht. 8. § (1a) bekezdés a) pontjában meghatározott – kizárólag az aktiválás évében igénybe vehető –
beruházási kiegészítő csökkentő tétel mértéke évente a tanulószerződéses tanulók éves létszáma átlagának és
az alapnormatíva összege
a) 1–10 főt foglalkoztató kötelezett esetén 38%-ának,
b) 11–50 főt foglalkoztató kötelezett esetén 18%-ának,
c) 50 főnél többet foglalkoztató kötelezett esetén 9%-ának
a szorzata.
(3) A beruházási kiegészítő csökkentő tétel összege nem haladhatja meg a beruházás – a beruházáshoz nyújtott
állami támogatás esetén a támogatás összegével csökkentett – összköltségének a mértékét, és évente legfeljebb
15 millió forint összegben vehető figyelembe.
(4) A beruházási kiegészítő csökkentő tétel számításánál a tanulók éves létszámának az átlagát – az 5. §
(5)–(6) bekezdésében foglaltak figyelembevételével – a tanulók havi létszámának számtani átlaga alapján kell
meghatározni.
(5) Az Szht. 8. § (1a) bekezdés b) pont ba) alpontjában meghatározott oktatói kiegészítő csökkentő tétel mértéke
évente és tanulónként az alapnormatíva összegének 21%-a.
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(6) Az Szht. 8. § (1a) bekezdés b) pont bb) alpontjában meghatározott tanműhely-fenntartási kiegészítő csökkentő
tétel mértéke évente és tanulónként az alapnormatíva összegének 25%-a.
(7) Az (5)–(6) bekezdésben meghatározott kiegészítő csökkentő tétel éves és – szakképzési hozzájárulási előleg
fizetése esetén – havi mértékének a megállapítása során az 5. § (3)–(6) bekezdését is alkalmazni kell.”
4. §		
A Korm. rendelet 6. § (1)–(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az a hozzájárulásra kötelezett, aki a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény szerinti
gyakorlatigényes alapképzési szak, vagy duális képzés keretében folytatott gyakorlati képzés szervezésével tesz
eleget hozzájárulási kötelezettségének, éves és havi bruttó kötelezettségét a (2)–(4) bekezdésben meghatározott
módon számított csökkentő tétel összegével csökkentheti.
(2) A gyakorlatigényes alapképzési szak, illetve duális képzés keretében gyakorlati képzésben részt vevő hallgatóra
vonatkozóan a gyakorlati képzési normatíva napi összegét az alapnormatíva összegének 100-zal történő
elosztásával kell kiszámítani.”
5. §		
A Korm. rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
6. §		
A szakiskolai tanulmányi ösztöndíjról szóló 328/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésében a „legfeljebb 10”
szövegrész helyébe a „legfeljebb 12” szöveg lép.
7. §		
A Korm. rendelet
a)
3. §-ában a „csökkentő tétel” szövegrész helyébe az „alap- és kiegészítő csökkentő tétel” szöveg,
b)
4. § (1), (3) és (5) bekezdésében, 5. § (1) és (7) bekezdésében 5. § (4) bekezdés második előfordulási helyén,
6. § (1) és (3) bekezdésében a „csökkentő tétel” szövegrész helyébe az „alapcsökkentő tétel” szöveg,
c)
4. § (4) bekezdésében, 5. § (3)–(6) bekezdésében, 6. § (4) bekezdésében az „a csökkentő tétel” szövegrész
helyébe az „az alapcsökkentő tétel” szöveg,
d)
5. § (2) bekezdésében az „A csökkentő tétel” szövegrész helyébe az „Az alapcsökkentő tétel” szöveg,
e)
5. § (3) bekezdésében a „csökkentő tételek” szövegrész helyébe az „alapcsökkentő tételek” szöveg
lép.
8. §		
Hatályát veszti a Korm. rendelet
a)
4. § (5) bekezdése,
b)
5. § (7) bekezdése.
9. §

(1) Ez a rendelet – a (2) és a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A 3. § és a 7. § 2016. január 1-jén lép hatályba.
(3) A 8. § 2016. augusztus 31-én lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet a 257/2015. (IX. 10.) Korm. rendelethez
„2. melléklet a 280/2011. (XII. 20.) Korm. rendelethez

A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény hatálya alá tartozó államilag elismert
szakképesítések súlyszorzói
A
Sorszám

B

C
Szakképesítés

Azonosító száma

Megnevezése

D
Szakképesítésenkénti
súlyszorzó

1.

3454301

Abroncsgyártó

1,5028

2.

3458201

Ács

1,8368

3.

5562101

Agrár áruforgalmazó szaktechnikus

1,0350

4.

3186301

Alapfokú katonai vezető-helyettes

0,9900

5.

5434404

Államháztartási ügyintéző

0,7200

6.

3162101

Állatgondozó

1,3662

7.

3562101

Állattartó szakmunkás

1,3662

8.

5462101

Állattenyésztő és állategészségügyi technikus

1,3776

9.

3152401

Általános laboráns

1,0350

10.

3272301

Ápolási asszisztens

1,1979

11.

5572301

Ápoló

1,3915

12.

3162102

Aranykalászos gazda

1,3068

13.

5521101

Aranyműves

1,5028

14.

5421201

Artista

1,2110

15.

3454302

Asztalos

1,5028

16.

2154301

Asztalosipari szerelő

1,2420

17.

3552201

Audio- és vizuáltechnikai műszerész

1,0800

18.

5452501

Autóelektronikai műszerész

1,1385

19.

3452101

Autógyártó

1,6425

20.

5452301

Automatikai technikus

1,0890

21.

5452502

Autószerelő

1,2524

22.

5552501

Autótechnikus

0,9900

23.

5452503

Avionikus

1,0247

24.

3121201

Bábkészítő

1,2420

25.

3458202

Bádogos

1,3662

26.

5454401

Bányaipari technikus

0,8910

27.

3154401

Bányaművelő

1,3068

28.

3581301

Belovagló

1,2870

29.

3172301

Betegkísérő

0,8384

30.

32 582 01

Betonszerkezet-készítő, betonelem gyártó

1,0890

31.

3152101

Bevontelektródás kézi ívhegesztő

1,6425

32.

3562102

Biogazdálkodó

1,1385

33.

3154101

Bolti hentes

1,4801

34.

5554101

Bor- és pezsgőgyártó szaktechnikus

1,3688

35.

3154102

Borász

1,5028

36.

3454201

Bőrdíszműves

1,3068

37.

5454201

Bőrfeldolgozó-ipari technikus

1,1271

38.

3154201

Bőrtárgy készítő

1,2420

39.

5521102

Bronzműves és szoboröntő

1,5028
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40.

5448101

CAD-CAM informatikus

0,9801

41.

3154202

Cipőfelsőrész-készítő

1,2420

42.

3154203

Cipőgyártó

1,2420

43.

3454202

Cipőkészítő

1,2420

44.

3552101

CNC gépkezelő

1,6425

45.

5554102

Cukor- és édesipari szaktechnikus

1,3688

46.

3481101

Cukrász

1,5028

47.

2181401

Családellátó

1,5028

48.

3185301

Csatornamű-kezelő

1,4157

49.

5572302

Csecsemő és gyermekápoló

1,3915

50.

2154101

Csontozó munkás

1,4157

51.

3158201

Csőhálózatszerelő

1,5028

52.

5421101

Dekoratőr

1,2420

53.

3581103

Diétás szakács

1,8368

54.

5521103

Díszítő festő

1,3662

55.

5521104

Díszlettervező

1,1385

56.

3421101

Díszműkovács

1,2420

57.

3462201

Dísznövénykertész

1,3776

58.

5421102

Divat- és stílustervező

1,1385

59.

5452504

Dízelmotoros vasúti jármű szerelője

1,1385

60.

5552401

Drog- és toxikológiai technikus

1,1385

61.

3454101

Édesipari termékgyártó

1,5057

62.

32 720 01

Egészségfejlesztési segítő

0,9900

63.

5472001

Egészségügyi asszisztens

0,9900

64.

5421202

Egyházzenész (a szakmairány megjelölésével)

1,0247

65.

3434101

Eladó

1,2420

66.

3452201

Elektromechanikai műszerész

1,3662

67.

3452202

Elektromos gép- és készülékszerelő

1,3662

68.

3162401

Elektromos halászgép kezelője

0,9900

69.

3152201

Elektronikai gyártósori műszerész

1,3662

70.

3452203

Elektronikai műszerész

1,3662

71.

5452302

Elektronikai technikus

1,2524

72.

3134101

Élelmiszer-, vegyiáru és gyógynövény eladó

1,2420

73.

5454101

Élelmiszeripari analitikus technikus

1,3688

74.

5452101

Élelmiszeripari gépésztechnikus

1,2319

75.

3154103

Élelmiszeripari laboráns

1,3776

76.

3454102

Élelmiszeripari szakmunkás

1,5028

77.

5454102

Élelmiszeripari technikus

1,0781

78.

3158202

Építményzsaluzat és fémállvány szerelő

1,3662

79.

3458203

Épület- és szerkezetlakatos

1,9203

80.

5458201

Épületgépész technikus

0,9801

81.

5462301

Erdészeti és vadgazdálkodási technikus

1,2319

82.

5452102

Erdészeti gépésztechnikus

1,3688

83.

3462301

Erdészeti szakmunkás

1,5057

84.

2162301

Erdőművelő

0,9900

85.

5554103

Erjedés- és üdítőitalipari szaktechnikus

1,2319

86.

5452201

Erősáramú elektrotechnikus

1,2524
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87.

2154302

Faipari gépkezelő

1,2420

88.

5454301

Faipari technikus

1,0247

89.

3162301

Fakitermelő

1,2524

90.

3181101

Falusi vendéglátó

1,3068

91.

3154301

Famegmunkáló

1,2524

92.

5486301

Fegyverműszerész

1,5028

93.

3454203

Fehérnemű-készítő és kötöttáru összeállító

1,5028

94.

3152102

Felvonó karbantartó-szerelő

1,1271

95.

3454204

Férfiszabó

1,5028

96.

3172501

Fertőtlenítő-sterilező

0,9900

97.

5421103

Festő

1,3662

98.

3458204

Festő, mázoló, tapétázó

1,3662

99.

3452102

Finommechanikai műszerész

1,5028

100.

5481301

Fitness-wellness instruktor

0,9222

101.

3154402

Fluidumkitermelő

1,1979

102.

5454402

Fluidumkitermelő technikus

0,8910

103.

5581501

Fodrász

1,1178

104.

5472002

Fogászati asszisztens

0,9900

105.

5576201

Foglalkozás-szervező

1,0350

106.

5572401

Fogtechnikus

1,6281

107.

5472401

Fogtechnikus gyakornok

1,3776

108.

3152103

Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztő

1,6425

109.

3154204

Fonó

1,3662

110.

3454303

Formacikk-gyártó

1,5028

111.

5481001

Fotográfus és fotótermék-kereskedő

1,1880

112.

5458101

Földmérő, földügyi és térinformatikai technikus

0,9900

113.

3152104

Fröccsöntő

1,3776

114.

3185302

Fürdőüzemi gépész

1,2524

115.

3558201

Gáz- és hőtermelő berendezés-szerelő

1,5028

116.

3134102

Gázcseretelep-kezelő

0,8019

117.

3462101

Gazda

1,8368

118.

5448102

Gazdasági informatikus

0,8910

119.

3152105

Gázhegesztő

1,3068

120.

3134601

Gép- és gyorsíró, szövegszerkesztő

0,8019

121.

5452103

Gépgyártástechnológiai technikus

0,8910

122.

3452103

Gépi forgácsoló

2,0076

123.

3152106

Gépi kovács

1,5028

124.

3452502

Gépjármű mechatronikus

1,6425

125.

3484101

Gépjármű-építési, szerelési logisztikus

1,6425

126.

3452501

Gépjárműépítő, szerelő

1,6425

127.

5576202

Gerontológiai gondozó

0,9315

128.

5421104

Grafikus

1,2420

129.

5454302

Gumiipari technikus

1,2524

130.

3154302

Gumikeverék-készítő

1,5028

131.

5421203

Gyakorlatos színész (a szakmairány megjelölésével)

1,2420

132.

5272301

Gyakorló ápoló

1,3915

133.

5272302

Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló

1,3688
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134.

5281501

Gyakorló fodrász

1,1178

135.

5272003

Gyakorló gyógyszertári asszisztens

1,1271

136.

5221501

Gyakorló hangszerkészítő és -javító (hangszercsoport
megjelölésével)

1,3662

137.

5272502

Gyakorló képi diagnosztikai, nukleáris medicina és
sugárterápiás asszisztens

1,3776

138.

5272503

Gyakorló klinikai laboratóriumi asszisztens

1,1271

139.

5281502

Gyakorló kozmetikus

1,2420

140.

5272303

Gyakorló mentőápoló

1,2524

141.

5272504

Gyakorló szövettani asszisztens

1,3776

142.

3452105

Gyártósori gépbeállító

1,5028

143.

3176101

Gyermek- és ifjúsági felügyelő

0,8384

144.

5476101

Gyermekotthoni asszisztens

0,9315

145.

3562201

Gyógy- és fűszernövénytermesztő

1,3776

146.

5472601

Gyógy- és sportmasszőr

1,2420

147.

5414001

Gyógypedagógiai segítő munkatárs

0,8384

148.

5552402

Gyógyszeripari laboratóriumi technikus

1,2524

149.

3152402

Gyógyszer-készítménygyártó

1,3776

150.

5572003

Gyógyszertári asszisztens

1,1385

151.

3181102

Gyorséttermi ételeladó

1,1178

152.

3154104

Gyümölcspálinka-gyártó

1,5028

153.

5484101

Hajózási technikus

0,8910

154.

3462401

Halász, haltenyésztő

1,3068

155.

5421301

Hangmester

1,0247

156.

5521501

Hangszerkészítő és -javító (hangszercsoport
megjelölésével)

1,2420

157.

3176102

Házi időszakos gyermekgondozó

0,9315

158.

3452106

Hegesztő

2,0076

159.

3152107

Hengerész

1,5028

160.

5458202

Hídépítő és -fenntartó technikus

0,8910

161.

5486302

Honvéd altiszt (az ágazat/szakmairány megjelölésével)

1,5057

162.

5586301

Honvéd zászlós (az ágazat/szakmairány megjelölésével)

1,5057

163.

3162402

Horgásztókezelő

0,9000

164.

3185101

Hulladékfeldolgozógép-kezelő

0,8910

165.

5585001

Hulladékgazdálkodó szaktechnikus

0,8100

166.

2185101

Hulladékgyűjtő és -szállító

0,8910

167.

2185102

Hulladékválogató és -feldolgozó

0,8910

168.

5554104

Hús- és baromfiipari szaktechnikus

1,3776

169.

3454103

Húsipari termékgyártó

1,5028

170.

3154105

Húskészítmény gyártó

1,3068

171.

3458205

Hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő

1,8368

172.

3558203

Hűtő-, klíma- és hőszivattyú berendezés-szerelő

1,5028

173.

5481201

Idegenvezető

1,0247

174.

5448103

Infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető

0,9801

175.

5448104

Informatikai rendszergazda

0,8910

176.

3452104

Ipari gépész

2,0076

177.

3454304

Ipari gumitermék előállító

1,5028
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178.

3152202

Ipari olaj- és gáztüzelő-berendezés kezelő

1,5028

179.

32 582 05

Ipari szigetelő bádogos

1,4157

180.

5434601

Irodai asszisztens

0,8019

181.

5448201

IT mentor

0,9801

182.

3452503

Járműfényező

1,6425

183.

3452107

Járműipari fémalkatrész-gyártó

1,5028

184.

3452504

Járműkarosszéria előkészítő, felületbevonó

1,6425

185.

3452505

Járműkarosszéria készítő, szerelő

1,6425

186.

5421204

Jazz-zenész (szakmairány megjelölésével)

1,0247

187.

5521105

Jelmeztervező

1,2420

188.

32 543 02

Kádár, bognár

1,4157

189.

3458206

Kályhás

1,3662

190.

3452506

Karosszérialakatos

1,6425

191.

3454205

Kárpitos

1,2420

192.

5572510

Képi diagnosztikai, nukleáris medicina és sugárterápiás
asszisztens

1,3776

193.

3421102

Kerámia, porcelán készítő (a szakmairány megjelölésével)

1,6281

194.

5421105

Kerámiaműves

1,5028

195.

3152501

Kerékpárszerelő

1,1385

196.

5434101

Kereskedő

0,7128

197.

3162201

Kertépítő és -fenntartó

0,9900

198.

3462202

Kertész

1,3776

199.

5562201

Kertészeti szaktechnikus

1,3177

200.

2162201

Kerti munkás

0,8748

201.

3154205

Kesztyűs

1,3068

202.

3154106

Keveréktakarmány-gyártó

1,0890

203.

2154303

Kézi könyvkötő

1,2420

204.

5421302

Kiadványszerkesztő

0,9900

205.

5476102

Kisgyermekgondozó, -nevelő

0,9315

206.

3454305

Kishajóépítő, -karbantartó

1,0890

207.

3152203

Kisteljesítményű kazán fűtő (max. 2 t/h)

1,5028

208.

5421205

Klasszikus zenész (szakmairány megnevezésével)

1,1385

209.

5572511

Klinikai fogászati higiénikus

0,9900

210.

5572512

Klinikai laboratóriumi asszisztens

1,1271

211.

5452104

Kohászati technikus

1,0890

212.

2181101

Konyhai kisegítő

1,1178

213.

5521303

Korrektor

0,9900

214.

2121501

Kosárfonó

1,2420

215.

5581502

Kozmetikus

1,2420

216.

3458207

Kőfaragó, műköves és épületszobrász

1,3662

217.

3458208

Kőműves és hidegburkoló

1,6698

218.

3454306

Könyvkötő és nyomtatványfeldolgozó

1,3662

219.

5485001

Környezetvédelmi technikus

0,8100

220.

5585002

Környezetvédelmi-mérés szaktechnikus

0,8100

221.

3154206

Kötő

1,0800

222.

5452303

Közlekedésautomatikai műszerész

1,1385

223.

3458209

Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő

1,8368

19416

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2015. évi 126. szám

224.

5484102

Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó

0,7200

225.

5452401

Laboratóriumi technikus

1,0247

226.

2154201

Lakástextil-készítő

1,2420

227.

5521106

Lakberendező

1,1385

228.

5472501

Látszerész és fotócikk-kereskedő

1,1880

229.

5484103

Légi közlekedésüzemvitel-ellátó

0,7217

230.

5558201

Létesítményi energetikus

0,9900

231.

2162101

Lóápoló és gondozó

1,2524

232.

5434501

Logisztikai ügyintéző

0,8748

233.

5481202

Lovastúra-vezető

1,3776

234.

3462102

Lovász

1,3776

235.

5458203

Magasépítő technikus

0,8019

236.

5554105

Malom- és keveréktakarmány-ipari szaktechnikus

1,3776

237.

3484102

Matróz-gépkezelő

0,8910

238.

5452304

Mechatronikai technikus

1,2650

239.

3452301

Mechatronikus-karbantartó

1,2420

240.

5458204

Mélyépítő technikus

0,8019

241.

3154403

Mélyfúró

1,1979

242.

5576203

Mentálhigiénés asszisztens

1,0350

243.

5572311

Mentőápoló

1,1385

244.

2121502

Mézeskalács-készítő

1,3068

245.

3481102

Mezőgazdasági gazdaasszony, falusi vendéglátó

1,5028

246.

3452108

Mezőgazdasági gépész

1,6425

247.

5452105

Mezőgazdasági gépésztechnikus

1,5057

248.

3552102

Mezőgazdasági gépjavító

1,5057

249.

2162102

Mezőgazdasági munkás

1,0800

250.

5462102

Mezőgazdasági technikus

1,1979

251.

3454104

Molnár

1,3776

252.

2162302

Motorfűrész-kezelő

1,1979

253.

3452507

Motorkerékpár-szerelő

1,0350

254.

5421303

Mozgókép- és animációkészítő

1,1880

255.

3152108

Műanyag hegesztő

1,3776

256.

3452109

Műanyagfeldolgozó

1,3662

257.

5452106

Műanyagfeldolgozó technikus

1,1271

258.

3554301

Műbútorasztalos

1,3662

259.

5558202

Műemlékfenntartó technikus

0,8019

260.

3558204

Műemléki díszítőszobrász

1,0692

261.

3558205

Műemléki helyreállító

1,0692

262.

5448105

Műszaki informatikus

0,8910

263.

3134103

Műszakicikk-eladó

1,3662

264.

5552403

Műszeres analitikus

1,2524

265.

3154207

Nemszőtt-termék gyártó

1,0800

266.

3421501

Népi kézműves (a szakmairány megjelölésével)

1,5028

267.

5421206

Népzenész (szakmairány megjelölésével)

1,2524

268.

5434502

Nonprofit menedzser

0,6930

269.

3454206

Női szabó

1,5028

270.

5562102

Növényvédelmi szaktechnikus

1,0781
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271.

5585003

Nukleáris környezetvédelmi szaktechnikus

0,8100

272.

3158203

Nyílászáró és árnyékolástechnikai szerelő

1,3068

273.

5421304

Nyomdaipari gépmester

1,1385

274.

3472501

Optikai üvegcsiszoló

1,3662

275.

5472602

Ortopédiai műszerész

1,5028

276.

5552304

Orvosi elektronikai technikus

1,1385

277.

5421106

Ötvös, fémműves

1,5028

278.

5421207

Pantomimes

1,0060

279.

32 543 03

Papírgyártó és -feldolgozó

1,0800

280.

5552404

Papíripari technikus

1,0247

281.

5458102

Parképítő és fenntartó technikus

1,1903

282.

2162202

Parkgondozó

1,0800

283.

3552103

Patkolókovács

1,5028

284.

5414002

Pedagógiai- és családsegítő munkatárs

0,7545

285.

3454105

Pék

1,5057

286.

5434301

Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás)

0,9000

287.

5434401

Pénzügyi-számviteli ügyintéző

0,7200

288.

3481103

Pincér

1,1178

289.

5484109

Postai üzleti ügyintéző

0,8748

290.

5576204

Pszichiátriai gondozó

0,9315

291.

3134104

Raktáros

1,0800

292.

5476201

Rehabilitációs nevelő, segítő

0,9315

293.

3558206

Rekonstrukciós és műemléki festő, mázoló

1,0692

294.

5452505

Repülőgépész

1,0247

295.

5452506

Repülőgépsárkány-szerelő

1,1385

296.

5454202

Ruhaipari technikus

1,0247

297.

3154107

Sajtkészítő

1,3068

298.

3158204

Sírkő és műkőkészítő

1,3662

299.

3581101

Sommelier

1,3776

300.

3154108

Sörgyártó

1,5028

301.

3554101

Speciális állatfeldolgozó

1,5711

302.

5481302

Sportedző (a sportág megjelölésével)

1,0247

303.

3181301

Sportoktató (a sportág megjelölésével)

1,0247

304.

5554106

Sütő- és cukrászipari szaktechnikus

1,5057

305.

2154102

Sütőipari és gyorspékségi munkás

1,3662

306.

3481104

Szakács

1,5028

307.

5484104

Szállítmányozási ügyintéző

0,7200

308.

3134602

Számítógépes adatrögzítő

0,8019

309.

3148101

Számítógépes műszaki rajzoló

0,9801

310.

3452302

Számítógép-szerelő, karbantartó

1,1979

311.

3458210

Szárazépítő

1,2420

312.

5576205

Szenvedélybeteg gondozó

0,9315

313.

3452110

Szerszámkészítő

2,0076

314.

5521201

Színész II.

1,2420

315.

5452107

Színháztechnikus, szcenikus

1,3662

316.

2158201

Szobafestő

1,3662

317.

5421107

Szobrász

1,5028
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318.

5476202

Szociális asszisztens

0,9315

319.

3476201

Szociális gondozó és ápoló

1,1385

320.

5476203

Szociális szakgondozó

0,9315

321.

5576206

Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző

0,9315

322.

5421305

Szoftverfejlesztő

0,8910

323.

5421208

Szórakoztató zenész (a szakmairány megjelölésével)

1,1271

324.

3454106

Szőlész-borász

1,5028

325.

5572516

Szövettani asszisztens

1,3776

326.

3154208

Szövő

1,1880

327.

5421209

Táncos (szakmairány megjelölésével)

1,2110

328.

5554107

Tartósítóipari szaktechnikus

1,3688

329.

3152301

Távközlési és informatikai hálózatszerelő

0,9900

330.

5452305

Távközlési technikus

0,8100

331.

5554108

Tejipari szaktechnikus

1,3776

332.

3154109

Tejtermékgyártó

1,5028

333.

5585004

Települési környezetvédelmi szaktechnikus

0,8100

334.

5558103

Térképész szaktechnikus

0,9900

335.

5585005

Természetvédelmi szaktechnikus

0,8910

336.

3558207

Tetőfedő

1,2524

337.

5454203

Textilipari technikus

0,9315

338.

5421108

Textilműves

1,3662

339.

2154202

Textiltermék-összeállító

1,2420

340.

32 853 03

Tisztítás-technológiai szakmunkás

0,9720

341.

5481203

Turisztikai szervező, értékesítő

0,9801

342.

3158205

Tüzelőberendezés égéstermék elvezető készítő

1,3662

343.

3458211

Útépítő

1,3776

344.

5458205

Útépítő és -fenntartó technikus

0,8910

345.

3154110

Üdítőital-ipari termékgyártó

1,3068

346.

5434602

Ügyviteli titkár

0,8019

347.

5421109

Üvegműves

1,5028

348.

5586302

Vadászpuska műves

1,5028

349.

2154103

Vágóhídi munkás

1,4157

350.

3454401

Vájár

2,0076

351.

5434402

Vállalkozási és bérügyintéző

0,7200

352.

5434403

Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző

0,7200

353.

5458206

Vasútépítő és -fenntartó technikus

0,8910

354.

5484105

Vasútforgalmi szolgálattevő

0,7290

355.

5484106

Vasúti árufuvarozási ügyintéző

0,6930

356.

5484107

Vasúti személyszállítási ügyintéző

0,8100

357.

5452507

Vasúti villamos jármű szerelője

1,1385

358.

5452508

Vasúti vontatott jármű szerelője

1,1385

359.

5552503

Vasútijármű-technikus

0,8910

360.

3152403

Vegyianyaggyártó

1,2524

361.

5452402

Vegyipari technikus

1,0247

362.

5481101

Vendéglátásszervező-vendéglős

1,3776

363.

3481105

Vendéglátó eladó

1,0692

364.

3581102

Vendéglátó-üzletvezető

1,2524
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365.

5558104

Vidékfejlesztési szaktechnikus

1,0890

366.

3452204

Villanyszerelő

1,8368

367.

3154111

Vincellér

1,4157

368.

3121501

Virágbolti eladó

1,1178

369.

3521502

Virágdekoratőr

1,1783

370.

3121502

Virágkötő

1,2296

371.

3421504

Virágkötő és virágkereskedő

1,3177

372.

3485301

Víz- és csatornaműkezelő

1,2524

373.

3458212

Víz-, csatorna- és közmű-rendszerszerelő

1,8368

374.

5558203

Vízépítő technikus

0,8910

375.

5585006

Vízgazdálkodó szaktechnikus

0,8100

376.

3558208

Vízgépészeti és technológiai berendezésszerelő

1,5028

377.

5484108

Vízi közlekedésüzemvitel-ellátó

0,7200

378.

3552501

Vizi sportmotor-szerelő

0,8100

379.

3185303

Vízkárelhárító

1,4801

380.

3185304

Vízműkezelő

1,4801

381.

5485301

Vízügyi technikus

0,8910

382.

3152109

Volfrámelektródás védőgázas ívhegesztő

1,6425

383.

3154112

Zöldség- és gyümölcsfeldolgozó

1,3068

384.

3562202

Zöldség- és gyümölcstermesztő

1,1385

385.

3158206

Zsaluzóács

1,5028
„

A Kormány 258/2015. (IX. 10.) Korm. rendelete
a nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról szóló 173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet
módosításáról
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 nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról szóló 173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: R.) a következő 28. §-sal egészül ki:
„28. § E rendelet a termékek tevékenység szerinti, új statisztikai osztályozásáról (CPA, magyarul: TESZOR) és
a 3696/93/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 451/2008/EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet módosításáról szóló, 2014. október 29-i 1209/2014/EU bizottsági rendelet végrehajtásához szükséges
rendelkezéseket állapít meg.”
2. §

(1) Az R. 1. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az R. 2. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

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

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléket a 258/2015. (IX. 10.) Korm. rendelethez
„1. számú melléklet a 173/2003. (X. 28.) Korm. rendelethez

Nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshelynek minősülő létesítmények

1.

A

B

Típus

Altípus

2.

Megnevezése

3.
4.
5.
6.

I. Üdülő

7.
8.

II. Gyermek- és ifjúsági tábor
1. Gyermek- és ifjúsági tábor

9.

1. Üdülő
2. Gyermeküdülő
3. Villa

2. Telepített sátortábor

C

D

Jelzőszám

TESZOR’15

(910)
911
912
913

–
55.20.11
55.20.11
55.20.11

(920)
921

–
55.20.11

922

55.20.11

10.

III. Nomád táborhely

930

55.30.11

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

IV. Hegyi menedékház
1. Turistaház
2. Kulcsosház
3. Matracszállás
V. Bivakszállás
1. Bivakszállás
2. Téliesített bivakszállás
VI. Pihenőház
1. Munkásszállás
2. Vendégszállás
VII. Diákotthon, kollégium

(940)
941
942
943
(950)
951
952
(960)
961
962
970

–
55.20.11
55.20.11
55.20.11
–
55.30.11
55.30.11
–
55.20.11
55.20.11
55.20.11
”

2. melléket a 258/2015. (IX. 10.) Korm. rendelethez
Az R. 2. számú melléklet „V. A bivakszállás minősítési követelményei” cím b) pontja a „Téliesített bivakszállásnál
többletkövetelmény:” szövegrészt megelőzően a következő 5a. alponttal egészül ki:
(Létesítményként megfelel legalább a következő feltételeknek:)
„5a. Az 5. pont szerinti feltétel épített környezetben kiváltható a helyi építési szabályzat által előírt egyéb
megoldással.”

A Kormány 259/2015. (IX. 10.) Korm. rendelete
a külföldi kiküldetéshez kapcsolódó elismert költségekről szóló 285/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet
módosításáról
A Kormány a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 80. §-ának b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:
1. §		
A külföldi kiküldetéshez kapcsolódó elismert költségekről szóló 285/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
Kormányrendelet) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) 3. számú melléklet
II. Igazolás nélkül elszámolható költségek fejezet 7. pont a) alpontja szerinti költség a nemzetközi közúti
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árufuvarozásban és személyszállításban gépkocsivezetőként és árukísérőként foglalkoztatott magánszemély
esetében – amennyiben nem választja a 2. § szerinti elszámolást – napi 60 eurónak megfelelő forintösszeg.”
2. §		
A Kormányrendelet a következő 6. §-sal egészül ki:
„6. § E rendeletnek a külföldi kiküldetéshez kapcsolódó elismert költségekről szóló 285/2011. (XII. 22.)
Korm. rendelet módosításáról szóló 259/2015. (IX. 10.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Korm. rendelet)
megállapított 1. §-át a Korm. rendelet hatálybalépésének napján folyamatban lévő kiküldetésekre is alkalmazni kell.”
3. §		
Ez a rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba.
		
		

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

A Miniszterelnökséget vezető miniszter 38/2015. (IX. 10.) MvM rendelete
a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló
20/2015. (IV. 13.) MvM rendelet módosításáról
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet I. pont 10. alpontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 2. pontjában
meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:
1. §		
A fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 20/2015.
(IV. 13.) MvM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
2. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		
		

Lázár János s. k.,
Miniszterelnökséget vezető miniszter

1.

Az R. 1. mellékletében foglalt táblázat 7. sora helyébe a következő sor lép:

(Áht
azonosító)

(C (A (Jogl címí
m c cson í port
é m név)
v) n
é
v)

(Jogcímnév)

30/1/4 Év közben
jelentkező
többletfeladatok
kiadásai

7

Az előirányzaton kerül sor a
fejezeti általános tartalék
közvetlen fejezeti
kifizetéseinek a
kimutatására. Ezen az
előirányzaton kerül sor az
Áht. szerinti várható
költségvetési
megtakarítások
átcsoportosításából
keletkező költségvetési
előirányzat-többlet
kimutatására, mely a fejezet
előre nem tervezhető
többletfeladatainak
finanszírozására használható
fel.
Az előirányzat
felhasználható a
Miniszterelnökség fejezet
irányítása és fenntartói
irányítása alá tartozó
intézmények működésével
kapcsolatos likviditási
problémák kezelésének
finanszírozására.
Az előirányzat

(Kifizetésben
részesülők
köre)

jogi személy,
jogi
személyiséggel
nem rendelkező
szervezet,
különösen:
költségvetési
szerv,
gazdálkodó
szervezet,
civil szervezet,
helyi
önkormányzat,
helyi
önkormányzat,
nemzetiségi
önkormányzat,
fenntartott
intézmény,
bevett egyház,
egyházi jogi
személy,
közalapítvány

(Támogatás
biztosításának módja)

(Támogatási
előleg)

törvény,
előleg
kormányrendelet,
biztosítható
Korm. egyedi
határozata vagy egyedi
döntés alapján

(Rendelkezésre
bocsátás
módja)

(Visszafizetés
határideje)

(Biztosíték)

egyösszegű
kifizetéssel,
részletekben
történő
kifizetéssel

támogatási
szerződés
szerint

Ávr. 84. §
(2) bekezdés
alapján

(Kezelő
szerv)

(Lebonyolító
szerv)

(Európai
uniós
forrásból
finanszírozott
költségvetési támogatás
közreműködő
szervezete)

-

-

-

visszterhes polgári jogi
szerződéssel

-

-
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302213

(Előirányzat
célja)
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1. melléklet a 38/2015. (IX. 10.) MvM rendelethez

19424

felhasználható a Szép
Magyar Könyv
miniszterelnöki
különdíjához továbbá
szponzoráció
finanszírozására is.
A költségvetési támogatás a
támogatási igény
benyújtásakor már
megkezdett vagy
megvalósult tevékenységre
is nyújtható.

szponzorálási
szerződéssel

közérdekű
kötelezettségvállalás
útján (miniszterelnöki
felajánlás)
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Az R. 1. mellékletében foglalt táblázat F:31 mezője helyébe a következő mező lép:
(Előirányzat célja)

(30/1/37 Országos Építésügyi és Területrendezési e-Nyilvántartás)

3.

Az előirányzat célja az egységes elektronikus közműnyilvántartásról szóló 324/2013. (VIII. 29.) Korm. rendeletben meghatározott feladatok
megvalósításának finanszírozása közszolgáltatási támogatási szerződés alapján, valamint az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról,
valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról szóló 313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés d) pontjával összefüggésben az Országos
Építésügyi Nyilvántartás rendszerének fenntartásával és fejlesztésével kapcsolatban felmerült feladatok, illetve a tulajdonosi joggyakorló által
meghatározott egyéb feladatok megvalósításának finanszírozása. A költségvetési támogatás a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy
megvalósult tevékenységre is nyújtható.

Az R. 1. mellékletében foglalt táblázat G:31 mezője helyébe a következő mező lép:
(Kifizetésben részesülők köre)
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2.

Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Kft.
(30/1/37 Országos Építésügyi és Területrendezési e-Nyilvántartás)

4.

Az R. 1. mellékletében foglalt táblázat N:37 mezője helyébe a következő mező lép:
(Lebonyolító szerv)

(30/1/43 Kulturális örökségvédelmi szakmai feladatok)

5.

igénybe vehető

Az R. 1. mellékletében foglalt táblázat N:38 mezője helyébe a következő mező lép:
(Lebonyolító szerv)

(30/1/44 Világörökségi törvényből adódó feladatok ellátása)
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igénybe vehető

Az R. 1. mellékletében foglalt táblázat 48. sora helyébe a következő sor lép:

(Áht
azonosító)

48

348040

(C (A
l
í
m c
n í
é m
v) n
é
v)

(Jogcímcsoport
név)

(Jogcímnév)

30/1/56
Holokauszt
emlékévvel
kapcsolatos
kiemelt
projektek
támogatása

(Előirányzat
célja)

Az előirányzat célja különös tekintettel a
magyarországi
Holokauszt
70. évfordulójához
kapcsolódó
megemlékezések és
programok
megvalósításával
kapcsolatos
intézkedésekről, valamint
egyes
kormányhatározatok
módosításáról szóló
1512/2014. (IX. 16.)
Korm. határozatra, 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

(Kifizetésben
részesülők
köre)

jogi személy,
jogi
személyiséggel
nem rendelkező
szervezet,
központi
költségvetési
szerv,
helyi
önkormányzat,
helyi
önkormányzat
által fenntartott
intézmény,
bevett egyház,
egyházi jogi
személy,
civil szervezet,
közalapítvány,
gazdasági
társaság

(Támogatás
biztosításának módja)

törvény,
kormányrendelet,
Korm. egyedi
határozata egyedi
döntés alapján,
pályázati úton vagy
előirányzatátcsoportosítással

(Támogatási
előleg)

előleg
biztosítható

(Rendelkezésre
bocsátás
módja)

(Visszafizetés
határideje)

(Biztosíték)

egyösszegű
kifizetéssel,
részletekben
történő kifizetéssel,
előirányzatátcsoportosítással

támogatási
szerződés
szerint

Ávr. 84. §
(2) bekezdés
alapján

(Kezelő
szerv)

(Lebonyolító
szerv)

(Európai
uniós
forrásból
finanszírozott
költségvetési támogatás
közreműködő szervezete)

-

igénybe
vehető

-
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6.

-

-
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szponzorálási
szerződéssel
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1563/2014. (X. 2.)
Korm. határozatra,
valamint az Európa
Tanács Parlamenti
Közgyűlésének 2012.
évben elfogadott 1883.
számú határozatában
foglalt egyes ajánlások
végrehajtásáról szóló
1833/2014. (XII. 29.) Korm.
határozatra - támogatás
nyújtása egyházak, belső
egyházi jogi személyek,
költségvetési szervek,
helyi önkormányzatok,
közalapítványok és
egyéb, a Holokauszt
emlékévvel kapcsolatos
egyes kiemelt projekteket
megvalósító civil és
gazdálkodó szervezetek
részére, továbbá
magyarországi zsidó
temetők felújítása
céljából a temető
tulajdonosainak,
fenntartóinak,
gondozóinak vagy a
tulajdonos megbízásából
eljáró civil
szervezeteknek. A
költségvetési támogatás
a támogatási igény
benyújtásakor már
megkezdett vagy
megvalósult
tevékenységre is
nyújtható.
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7.

Az R. 1. mellékletében foglalt táblázat F:52 mezője helyébe a következő mező lép:
(Előirányzat célja)

(30/1/60 Fővárosi és megyei kormányhivatalok működésével
kapcsolatos feladatok)

8.

Az R. 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 76. sorral egészül ki:

(Áht
azonosító)

76

351784

(C
í
m
n
é
v)

(A (Jogl címc csoí port
m név)
n
é
v)

(Jogcímnév)

35/2/1/4. Az
Erste Bank
Hungary Zrt.
tulajdonosi
részesedésének
megszerzése

(Előirányzat
célja)

részesedésszerzés
biztosítása

(Kifizetésben
részesülők
köre)

(Támogatás
biztosításának módja)

(Támogatási
előleg)

jogi személy

-

-

(Rendelkezésre
bocsátás
módja)

törvény, egyedi
döntés alapján
vagy alapítói
határozattal
egyösszegű vagy
részletekben
történő kifizetés
útján

(Visszafizetés
határideje)

(Biztosíték)

(Kezelő
szerv)

(Lebonyolító
szerv)

(Európai
uniós
forrásból
finanszírozott
költségvetési támogatás
közreműködő szervezete)

-

-

-

-

-
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Az előirányzat célja 52.1. egyrészről a fővárosi és megyei kormányhivatalok év közben felmerülő – különösen a fővárosi és megyei kormányhivatalok
működésével kapcsolatos likviditási problémák kezelésével összefüggő - előre nem látható költségeinek biztosítása,
52.2. másrészről a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról szóló 22/2012. (II. 29.) Korm. rendelet 8. § (14) bekezdése szerinti felügyeleti díj
fogadására és továbbutalására, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalokat megillető felügyeleti díjak átutalására. A fővárosi és megyei
kormányhivatalokat, mint az élelmiszerlánc felügyeleti szerveket megillető díjakat az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI.
törvény 47/B. § (10) bekezdésben meghatározott felhasználási célokra használhatja fel. A költségvetési támogatás a támogatási igény benyújtásakor már
megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.
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A nemzetgazdasági miniszter 24/2015. (IX. 10.) NGM rendelete
a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló
68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet és a nemzetgazdasági miniszter irányítása alá tartozó központi kezelésű
előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 6/2015. (III. 18.) NGM rendelet módosításáról
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (3) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 2. pontjában meghatározott feladatkörömben
eljárva
a 2. § tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet 26. pontjában és
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 2. pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:
1. §		
A kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.)
NGM rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A szakmai alaptevékenység, közfeladat kormányzati funkciók szerint elszámolt kiadásaihoz – a 3. §
(3) bekezdésében meghatározott kivétellel – a 2. melléklet szerinti mutatókat kell rendelni.”
2. §		
A nemzetgazdasági miniszter irányítása alá tartozó központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról
szóló 6/2015. (III. 18.) NGM rendelet 7. mellékletében foglalt táblázat
a)
F:5 mezőjében a „Lakástámogatási rendszer kiadásai” szövegrész helyébe az „A lakáscélú állami
támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: R14.), a fiatalok, valamint
a többgyermekes családok lakáscélú kölcsöneinek állami támogatásáról szóló 134/2009. (VI. 23.) Korm.
rendeletben (a továbbiakban: R15.), a lakásépítési támogatásról szóló 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendeletben
(a továbbiakban: R16.), az otthonteremtési kamattámogatásról szóló 341/2011. (XII. 29.) Korm. rendeletben
(a továbbiakban: R17.), a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítését érintő megtérítésről és
a közszférában dolgozók támogatásáról szóló 57/2012. (III. 30.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: R18.) és
a lakáselőtakarékosság állami támogatásáról szóló 215/1996. (XII. 23.) Korm. rendeletben (a továbbiakban:
R19.) meghatározott támogatások nyújtása és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatások igénybevételével
összefüggő kiadások teljesítése.” szöveg,
b)
G:5 mezőjében az „A lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendeletben
(a továbbiakban: R14.), a fiatalok, valamint a többgyermekes családok lakáscélú kölcsöneinek állami
támogatásáról szóló 134/2009. (VI. 23.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: R15.), a lakásépítési támogatásról
szóló 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: R16.), az otthonteremtési kamat-támogatásról
szóló 341/2011. (XII. 29.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: R17.), a devizakölcsönök törlesztési
árfolyamának rögzítését érintő megtérítésről és a közszférában dolgozók támogatásáról szóló 57/2012.
(III. 30.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: R18.), és a lakáselőtakarékosság állami támogatásáról szóló
215/1996. (XII. 23.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: R19.) meghatározott jogosulti kör.” szövegrész
helyébe a „Költségvetési szervek, államháztartáson kívüli jogi személyek.” szöveg,
c)
M:5 mezőjében a „Kincstár” szövegrész helyébe az „A kötelezettségvállalás és a teljesítés igazolása kivételével
a Kincstár.” szöveg
lép.
3. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Varga Mihály s. k.,

		

nemzetgazdasági miniszter
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A nemzeti fejlesztési miniszter 48/2015. (IX. 10.) NFM rendelete
az egyes állami vagyont érintő törvények módosításáról szóló 2015. évi XCIV. törvénnyel összefüggő
NFM rendeletek hatályon kívül helyezéséről
Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 71. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben
eljárva a következőket rendelem el:
1. §		
Hatályát veszti
a)
az ENKSZ Első Nemzeti Közműszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság felett az államot megillető
tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelöléséről szóló 7/2015. (II. 18.)
NFM rendelet,
b)
a KAF Központi Adatgyűjtő és Feldolgozó Zártkörűen Működő Részvénytársaság felett az államot megillető
tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelöléséről szóló 8/2015. (II. 20.)
NFM rendelet.
2. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Dr. Seszták Miklós s. k.,

		

nemzeti fejlesztési miniszter
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IX. Határozatok Tára

A köztársasági elnök 387/2015. (IX. 10.) KE határozata
állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés i) pontja, valamint a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 9. §-a
alapján – a belügyminiszter BM/14279-2/2015. számú előterjesztésére – Lukács Miroszláva (névmódosítás előtti
neve: Lukács Miroszláva Mihájlivna; más átírással: Lukach Myroslava; születési hely, idő: Száldobos [Szovjetunió],
1985. november 8.) magyar állampolgárságát visszavonom.
Budapest, 2015. augusztus 17.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2015. augusztus 26.
		

Dr. Pintér Sándor s. k.,

		

belügyminiszter

KEH ügyszám: VI-1/04792-3/2015.

A köztársasági elnök 388/2015. (IX. 10.) KE határozata
állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés i) pontja, valamint a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 9. §-a
alapján – a belügyminiszter BM/14279-2/2015. számú előterjesztésére – Lukács Henrietta (névmódosítás előtti neve:
Lukács Henrietta Vaszilivna; más átírással: Lukach Henriyetta; születési hely, idő: Száldobos [Ukrajna],
2004. július 23.) magyar állampolgárságát visszavonom.
Budapest, 2015. augusztus 17.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2015. augusztus 26.
		

Dr. Pintér Sándor s. k.,

		

belügyminiszter

KEH ügyszám: VI-1/04792-4/2015.

19432

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2015. évi 126. szám

A köztársasági elnök 389/2015. (IX. 10.) KE határozata
állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés i) pontja, valamint a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény
9. §-a alapján – a belügyminiszter BM/14279-2/2015. számú előterjesztésére – Lukács László (névmódosítás előtti
neve: Lukac Vasyl; más átírással: Lukach Vasyl; születési hely, idő: Liberec [Csehország], 2008. augusztus 7.) magyar
állampolgárságát visszavonom.
Budapest, 2015. augusztus 17.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2015. augusztus 26.
		

Dr. Pintér Sándor s. k.,

		

belügyminiszter

KEH ügyszám: VI-1/04792-5/2015.

A köztársasági elnök 390/2015. (IX. 10.) KE határozata
állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés i) pontja, valamint a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 9. §-a
alapján – a belügyminiszter BM/14281-2/2015. számú előterjesztésére – Meir Ben Efraim Ehud (születési hely, idő:
Rehovot [Izrael], 1985. szeptember 28.) magyar állampolgárságát visszavonom.
Budapest, 2015. augusztus 17.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2015. augusztus 26.
		

Dr. Pintér Sándor s. k.,

		

belügyminiszter

KEH ügyszám: VI-1/04793-3/2015.
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A köztársasági elnök 391/2015. (IX. 10.) KE határozata
állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés i) pontja, valamint a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény
9. §-a alapján – a belügyminiszter BM/14283-2/2015. számú előterjesztésére – Ljajic Milan (születési hely, idő: Bács
[Jugoszlávia], 1986. július 31.) magyar állampolgárságát visszavonom.
Budapest, 2015. augusztus 17.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2015. augusztus 26.
		

Dr. Pintér Sándor s. k.,

		

belügyminiszter

KEH ügyszám: VI-1/04794-3/2015.

A köztársasági elnök 392/2015. (IX. 10.) KE határozata
államtitkári megbízatás megszűnésének megállapításáról
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés j) pontja, továbbá a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány
tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 54. §-a alapján – a miniszterelnök javaslatára –
megállapítom, hogy dr. Zombor Gábornak, az Emberi Erőforrások Minisztériuma államtitkárának e megbízatása
2015. szeptember 8-ai hatállyal megszűnik.
Budapest, 2015. szeptember 7.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2015. szeptember 7.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

KEH ügyszám: IV-2/05148-2/2015.
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A Kormány 1643/2015. (IX. 10.) Korm. határozata
az Országos Széchényi Könyvtár feladatellátásához kapcsolódó intézkedésekről
A Kormány
1. egyetért azzal, hogy az Országos Széchényi Könyvtár informatikai rendszerének középtávú stabilizálásához
174,0 millió Ft egyszeri forrás biztosítása szükséges a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetében, és felhívja
a nemzetgazdasági minisztert, hogy – az emberi erőforrások minisztere bevonásával – gondoskodjon a szükséges
forrás rendelkezésre állásáról;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
azonnal
2. egyetért az Országos Széchényi Könyvtár megújításának szükségességével, ennek érdekében felhívja az emberi
erőforrások miniszterét, hogy gondoskodjon az Országos Széchényi Könyvtár hosszú távú stratégiájának
kidolgozásáról, melynek részeként be kell mutatni a hosszú távú informatikai fejlesztésre, valamint a folyamatos
működtetésére vonatkozó terveket, költségigényeket, továbbá a nemzeti könyvtár elhelyezésére vonatkozó
alternatívákat.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2015. szeptember 30.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1644/2015. (IX. 10.) Korm. határozata
a Budapest Főváros Önkormányzatának az M3 metróvonalon üzemelő járműállomány felújításához
kapcsolódó adósságot keletkeztető ügyletéhez történő kormányzati hozzájárulásról szóló
1506/2015. (VII. 23.) Korm. határozat módosításáról
1. 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 Budapest Főváros Önkormányzatának az M3 metróvonalon üzemelő
járműállomány felújításához kapcsolódó adósságot keletkeztető ügyletéhez történő kormányzati hozzájárulásról
szóló 1506/2015. (VII. 23.) Korm. határozat (a továbbiakban: Határozat) a) pontjában az „és az önkormányzatot
terhelő fizetési kötelezettségektől” szövegrész hatályát veszti.
2. A Határozat 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1

BUDAPEST FŐVÁROS
ÖNKORMÁNYZATA

1 HUF

fejlesztés

Hitel

15

Értéke

60 000 000 000

Fejlesztés sorszáma

Ügylet célja

Fejlesztés adatai

Futamideje (év)

Ügylet típusa

Devizanem

Önkormányzat neve

Ügylet sorszáma

Sorszám

Ügylet adatai

Fejlesztés célja

Jóváhagyott ügylet adatai

Fejlesztési célhoz az
ügylet mekkora
értékkel járul hozzá

Kormány által
engedélyezett
fejlesztéshez
kapcsolódó
ügyletérték

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

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

2015.

7.12. Egyéb, törvény által az önkormányzatok
számára előírt feladatok teljesítéséhez
1 szükséges infrastrukturális beruházások
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1. melléklet az 1644/2015. (IX. 10.) Korm. határozathoz

60 000 000 000

60 000 000 000 Igen

2 079 000 000

2016.

19 601 000 000

2017.

38 320 000 000

2018-tól

0
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A Kormány 1645/2015. (IX. 10.) Korm. határozata
a regionális operatív programok keretében megvalósuló egyes projektek vonatkozásában
kötelezettségvállaláshoz, támogatási szerződés megkötéséhez, módosításához történő hozzájárulásról
A Kormány
1. jóváhagyja a DAOP-2.1.1/G-11-k-2012-0001 azonosító számú, „Hétköznapok és ünnepek az alföldi kastélyokban –
A gyulai Almásy-kastély évszázadai” című kiemelt projekt elszámolható közkiadásának
a)
217 059 392 forinttal és
b)
111 519 611 forinttal
történő növelését az 1. melléklet szerint,
2. jóváhagyja a 2. melléklet szerint az ott felsorolt projektek elszámolható közkiadásának növelését,
3. hozzájárul
a)
az 1. pont szerinti projekt 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:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
az 1. pont a) alpontja esetén 2015. október 31.
az 1. pont b) alpontja esetén 2015. december 31.
b)
a 2. pont és a 3. melléklet szerinti projektek többlettámogatása vonatkozásában a kötelezettségvállaláshoz
az 1014/2015. (I. 22.) Korm. határozat I.8. pontja alapján,
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
a 2. és 3. melléklet szerint
4. hozzájárul
a)
az 1. pont szerinti projekt támogatási szerződésének 1. melléklet szerinti módosításához,
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
az 1. pont a) alpontja esetén 2015. november 15.
az 1. pont b) alpontja esetén 2015. december 31.
b)
a 2. pont szerinti projektek támogatási szerződésének 2. melléklet szerinti módosításához,
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
a 2. melléklet szerint
c)
a DAOP-1.1.1/ED-13-2013-0068 azonosító számú, „Ecorgan Kft. telephelyfejlesztése raktárcsarnok bővítése
üzemcsarnokkal és gépbeszerzés” című projekt támogatási szerződése megkötéséhez az 1014/2015. (I. 22.)
Korm. határozat I.9. pontja alapján a 4. melléklet szerint.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
2015. október 31.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Projekt rövid bemutatása

Támogathatóság feltételei

A projekt célja az alföldi kastélyok
hétköznapi életének bemutatása
élményturisztikai elemekkel
(pl. használható bútormásolatok,
kipróbálható korabeli tárgyak, interaktív
bemutató). A projekt keretében
1. a kastély épületében kiállítási funkciók
(kiállítótermek), a földszinten fogadótér
kialakítása,
2. kiállításhoz szükséges eszközök
(pl. vitrinek, egyéb berendezések,
érintőképernyős berendezések,
mobil indukciós hurok, számításés biztonságtechnikai eszközök)
beszerzése,
3. oktatási, turisztikai filmvetítési
lehetőségek kialakítása,
4. a kastély épületének rekonstrukciója,
bemutathatóvá tétele,
5. a kastély parkjának rehabilitációja
(pl. növények telepítése, díszkivilágítás,
utcabútorok).

A támogatást igénylő köteles
alátámasztani
1. a 2007–2013 programozási időszakban
az Európai Regionális Fejlesztési Alapból,
az Európai Szociális Alapból és a
Kohéziós Alapból származó támogatások
felhasználásának rendjéről szóló
4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet
61. § (1) és (2) bekezdése alapján azt,
hogy csak olyan tevékenységek utólagos
finanszírozására kerül sor, amelyek
esetén a beavatkozás a projekt eredeti
műszaki tartalmának megvalósítása
érdekében indokolt, továbbá, hogy a
költségnövekmény-igény a támogatást
igénylő érdekkörén kívül, előre nem
látható ok miatt merült fel,
2. azt, hogy a felmerült többletköltségek
az irányadó kiemelt tervezési
felhívás és útmutató elszámolható
költségekre vonatkozó pontja alapján
elszámolhatóak.

A költségnövekmény
elfogadásával a támogatási

A támogatási
1.
Projekt azonosító

Projekt

Támogatást

száma

megnevezése

igénylő neve

2.

3.

DAOP-2.1.1/G11-k-2012-0001

Hétköznapok és
ünnepek az alföldi
kastélyokban
– A gyulai
Almásy-kastély
évszázadai

Gyula Város
Önkormányzata

szerződésben

szerződés módosításában

jelenleg

szerepeltethető elszámolható

szereplő
elszámolható

Költségnövekmény
(Ft)

közkiadás
2015.

2015.

közkiadás

november 15-ig

december 31-ig

(Ft)

végrehajtható

végrehajtható

(Ft)

(Ft)

2 189 530 372

328 579 003

2 406 589 764

2 518 109 375
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1. melléklet az 1645/2015. (IX. 10.) Korm. határozathoz
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A

B

C

19438

2. melléklet az 1645/2015. (IX. 10.) Korm. határozathoz
D

E

Projekt

1.

Projekt azonosító
száma

Projekt megnevezése

Támogatást igénylő

elszámolható

Költségnövekmény

elszámolható

neve

közkiadása

(Ft)

közkiadása

(Ft)

2.

ÉMOP2.1.1/A12-k-2012-0005

Próbáljon szerencsét
Hollókőn!

F

Hollókő Község
Önkormányzata

2 041 189 825

G

H

Projekt rövid bemutatása

Támogathatóság feltételei

I

Projekt megnövelt
Kötelezettségvállalás határideje

(Ft)

9 525 000

2 050 714 825

–

2015. október 31.

Támogatási szerződés
módosításának
határideje

2015. november 15.
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1. A projekt célja egy komplex,
tematikus elemekre épülő, bevételei
révén önfenntartó turisztikai attrakció
létrehozása és működtetése, amely
megismerteti a turistákkal a paraszti
világ hétköznapjait, ünnepeit, a
palócok hagyományait.
2. A projekt fő tevékenységei:
2.1. a vár rekonstrukciója,
2.2. központi recepció, vizesblokk
(Küszöb Információs Pont),
nagyszínpad (Pajtaárok), eszközraktár
és pihenőhely (Fészer), a mulatósház
udvarán színpad, mesterségek udvara
(Palóc Műhely), harangjáték és
parkoló építése,
2.3. a vár étterem, textilház
(Guzsalyas), művészeti galéria
(Képesház), korabeli falusi iskola
(Oskola), pékség (Kalácsos),
mulatósház (Táncház), tejfeldolgozó
(Gazduram Sajtboltja) felújítása,
2.4. az ófaluban található Kossuth és
Petőfi utak és a Babamúzeum előtti
tér (Alsókút tere) felújítása,
2.5. eszközbeszerzés (speciális
játszótéri eszközök, népi játékok,
információs technológiai eszközök,
jegyárusító rendszer, parkoló rendszer,
ruhák, öltözetek, viseletek, a várba
egyedi dísztárgyak, harangjáték
bronz harangjai, konyhatechnológiai
eszközök a pékségbe és a
tejfeldolgozóba, kül- és beltéri
bútorok, az ófalu és a vár bronzból
készült makettje, 3D film a várról).

J

4.

ÉAOP2.1.1/E-12-k22012-0002

ÉMOP4.1.2/A-112012-0001

REPtár Szolnoki
Interaktív
Repülőmúzeum

A rehabilitációs
ellátórendszer
fejlesztése az
Észak-magyarországi
régióban

Szolnok Megyei
Jogú Város
Önkormányzata

Borsod-AbaújZemplén Megyei
Kórház és
Egyetemi Oktató
Kórház

2 359 080 475

4 741 746 334

332 590 740

88 375 857

2 691 671 215

4 830 122 191

A konzorcium országosan is
mintaértékű rehabilitációs
programok megvalósítását tűzte ki
célul, a rehabilitációs tevékenység
interdiszciplináris fejlesztésével.
A fejlesztés két kiemelt területe a
régió pszichiátriai és addiktológiai
ellátási infrastruktúrájának
megújítása, valamint a kardiológiai
és tüdőgyógyászati ambuláns
rehabilitáció fejlesztése, kiegészülve
a szükséges humánerőforrásfejlesztéssel. Kiemelt hangsúlyt
kap a rehabilitációs ellátás
progresszív szintenkénti egymásra
épülése, a betegutak régión belüli
összehangolása.

–

2015. október 31.

2015. november 15.

A támogatást igénylő
köteles alátámasztani
azt, hogy a felmerült
többletköltségek az
irányadó pályázati
felhívás és útmutató
elszámolható költségekre
vonatkozó pontja alapján
elszámolhatóak.

2015. október 31.

2015. november 15.
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3.

A projekt célja:
1. a meglévő Indóház épület
átalakításával és felújításával
fogadóépület és látogatóközpont
kialakítása (főzőkonyhás étteremmel,
üzlettel, konferenciateremmel és
kiállítótérrel),
2. a meglévő Vízház épületének
átalakításával és felújításával
üzemeltetési központ kialakítása,
3. új hangárépület kialakítása
(kiállítótérrel, mozival, restauráló
műhellyel),
4. a meglévő raktárépület
átalakításával és felújításával
múzeumi bemutatótér és egy
„kalandpark” jellegű akadálypálya
helyének kialakítása,
5. szabadtéri kiállítóhely kialakítása
kilátóval,
6. parkoló, út, gyalogjárda, elválasztás
nélküli gyalog- és kerékpárút,
gyalogátkelőhelyek, buszöböl és
csomópontok építése.

19439

5.

KDOP2.1.1/A-09-2f2010-0002

„Turisztikai
attrakciófejlesztés
Pápán”. A pápai
Eszterházykastély komplex,
környezetbarát
üzemeltetést
lehetővé tevő
újjáépítése és
családbarát
szolgáltatásokkal
történő fejlesztése

Pápa Város
Önkormányzata

2 205 461 250

55 373 824

2 260 835 074

A projekt tartalma:
1. a kastély külső és belső
helyreállítása, restaurálása,
2. főúri enteriőr és a főúri
mindennapokat bemutató állandó
kiállítás kialakítása,
3. barokk marionett-bábszínház
és ahhoz kapcsolódó színjátszási
tematikájú kiállítás létrehozása,
4. egyedi adottságokkal rendelkező
rendezvényhelyszín kialakítása,
5. a keleti szárny földszintjén
kialakítandó gyerekbirodalomban
múzeumpedagógusok
közreműködésével tartalmas
programok összeállítása az óvodás és
iskolás csoportok részére,
6. az épület keleti szárnyának
földszintjén 3D-s vetítőterem
kialakítása,
7. LEGO-játszóház kialakítása.

19440

A projekt célja a pápai Eszterházykastély felújításán és korszerűsítésén
keresztül hozzájárulni a régió
turisztikai potenciáljának javításához
a környezeti fenntarthatósági elvek
figyelembevételével.

2015. október 31.

2015. november 15.
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A támogatást igénylő
köteles alátámasztani
1. a 2007–2013
programozási időszakban
az Európai Regionális
Fejlesztési Alapból, az
Európai Szociális Alapból
és a Kohéziós Alapból
származó támogatások
felhasználásának
rendjéről szóló 4/2011.
(I. 28.) Korm. rendelet
61. § (1) és (2) bekezdése
alapján azt, hogy csak
olyan tevékenységek
utólagos finanszírozására
kerül sor, amelyek
esetén a beavatkozás
a projekt eredeti
műszaki tartalmának
megvalósítása érdekében
indokolt, továbbá, hogy a
költségnövekmény-igény
a támogatást igénylő
érdekkörén kívül, előre
nem látható ok miatt
merült fel,
2. azt, hogy a felmerült
többletköltségek az
irányadó kiemelt tervezési
felhívás és útmutató
elszámolható költségekre
vonatkozó pontja alapján
elszámolhatóak.

Eszterháza
KözépEurópai
Kulturális Központ III.
fejlesztési ütem

Eszterháza
Kulturális,
Kutató- és
Fesztiválközpont

1 511 549 148

75 000 000

1 586 549 148

A támogatást igénylő
köteles alátámasztani
azt, hogy a felmerült
többletköltségek az
irányadó kiemelt tervezési
felhívás és útmutató
elszámolható költségekre
vonatkozó pontja alapján
elszámolhatóak.

2015. október 31.

2015. november 15.
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6.

NYDOP2.1.1/A.B-12-k2012-0001

A projekt célja a fertődi Esterházykastélyegyüttes, mint turisztikai
attrakció fejlesztése újabb, III.
ütemének megvalósítása, a kastély
fenntartható hasznosítása az
ország egyedülálló kulturális és
környezeti értékeinek fenntartható
gazdagítása érdekében úgy, hogy
a turizmusból származó bevételek
növekedjenek, valamint a szükséges
kulturális és turisztikai infrastruktúra
kiépítésre kerüljön. A projekt
megvalósításával a kastély épületei
szinte teljes egészében elnyerik
eredeti pompájukat, funkciójukat és
teljes értékű attrakcióként fognak
funkcionálni.
A tervezett fejlesztések:
1. „Travaglia. Esterházy-színház/
történet” – barokk színházkiállítás,
2. Mária Terézia kiállítási szárny
felújítása,
3. Kiskastély rekonstrukciója,
4. a Díszudvar kandelábereinek
rekonstrukciója,
5. Szépművészeti Múzeum képtári
képek restaurálása.

19441

A

19442

3. melléklet az 1645/2015. (IX. 10.) Korm. határozathoz
B

C

D
Projekt elszámolható

1.

Projekt azonosító száma

Projekt megnevezése

Támogatást igénylő neve

közkiadása
(Ft)

E
Költségnövekmény
(Ft)

F
Projekt megnövelt
elszámolható közkiadása
(Ft)

G
Kötelezettségvállalás
határideje

2.

DDOP-2.1.1/A.B-12-2012-0053

Csurgó Óvárosának turisztikai fejlesztése

Csurgó Város
Önkormányzata

464 691 788

69 703 768

534 395 556

2015. október 31.

3.

DDOP-2.1.1/A.B-12-2012-0041

Püspökszentlászlói Kastély – Turisztikai
Látogatóközpont, Zarándokház és Mindszentyemlékhely a Mecsekben

Pécsi Egyházmegye

434 980 689

22 632 136

457 612 825

2015. október 31.

4.

DDOP-3.1.2-12-2013-0016

1. számú Óvoda Kindergarten fejlesztése

Szekszárd Megyei Jogú
Város Önkormányzata

119 856 850

17 978 527

137 835 377

2015. október 31.

5.

DDOP-3.1.3/G-14-2014-0061

Egészségügyi alapellátás fejlesztése Pécsett

Pécs Megyei Jogú Város
Önkormányzata

59 629 731

8 944 460

68 574 191

2015. október 31.

6.

DDOP-4.1.2/B-13-2014-0004

Lakhatási integrációt erősítő településrehabilitáció
Pécsbányatelepen

Pécs Megyei Jogú Város
Önkormányzata

300 000 000

45 000 000

345 000 000

2015. október 31.

7.

DDOP-4.1.2/B-13-2014-0005

Lakhatási integrációt erősítő településrehabilitáció a
Hősök terén

Pécs Megyei Jogú Város
Önkormányzata

362 000 000

1 396 526

363 396 526

2015. október 31.

8.

DDOP-4.1.2/B-13-2014-0006

Lakhatási integrációt erősítő településrehabilitáció
Pécs-Somogy Bányatelepen és Rückeraknán

Pécs Megyei Jogú Város
Önkormányzata

300 000 000

22 264 596

322 264 596

2015. október 31.

9.

DDOP-5.1.5/B-11-2012-0038

Az Öreg-patak mederrendezése Óbányánál a vízkárok
megelőzése, a lakóingatlanok és a természet védelme
érdekében

Óbánya Község
Önkormányzata

104 665 842

15 699 876

120 365 718

2015. október 31.

10.

ÉAOP-2.1.1/A.I-12-2012-0022

Nagyerdei Víztorony turisztikai célú hasznosítása

Debreceni Egyetem

487 436 600

73 115 490

560 552 090

2015. október 31.

463 576 688

65 002 900

528 579 588

2015. október 31.

ÉAOP-2.1.1/A.I-12-2012-0074

Interaktív sör- és gasztronómiai pincemúzeum
Szolnokon

12.

ÉAOP-2.1.1/A.I-12-2012-0117

Mária Út Nyíregyháza környéki szakaszának
programkínálat fejlesztése kapcsolódó
zarándokszállás kialakítással

Római Katolikus
Egyházközség – Kótaj

113 148 458

425 771

113 574 229

2015. október 31.

13.

ÉAOP-2.1.1/B-2f-2009-0007

Természeti értékekre alapozott turisztikai fejlesztések
a Szatmár-Beregi Natúrpark területén

Tivadar Község
Önkormányzata

484 420 611

28 843 100

513 263 711

2015. október 31.

14.

ÉAOP-3.1.4/A-11-2012-0001

„Az értől az óceánig” – Komplex közösségi közlekedés
fejlesztése Biharban

Pocsaj Nagyközség
Önkormányzata

525 877 893

34 661 951

560 539 844

2015. október 31.

15.

ÉAOP-4.1.1/A-11-2012-0005

A karcagi Madarász Imre Egyesített Óvoda Kuthen
utcai tagintézményének felújítása, korszerűsítése

Karcag Városi Önkormányzat

126 315 789

18 947 368

145 263 157

2015. október 31.

16.

ÉAOP-4.1.1/A-09-2010-0005

Kós Károly Művészeti Szakképző Iskola és Kollégium
felújítása

Klebelsberg
Intézményfenntartó
Központ

443 253 677

38 646 747

481 900 424

2015. október 31.
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11.

Szolnoki Városfejlesztő
Zártkörűen Működő
Részvénytársaság

ÉAOP-5.1.1/A-2f-2009-0001

Nagykálló Város integrált, szociális jellegű
városrehabilitációja

Nagykálló Város
Önkormányzata

763 217 454

47 206 246

810 423 700

2015. október 31.

18.

ÉAOP-5.1.1/A-12-2013-0017

Kiskálló szociális célú városrehabilitációja

Nagykálló Város
Önkormányzata

290 898 631

19 154 852

310 053 483

2015. október 31.

19.

ÉAOP-5.1.1/D-12-2013-0020

„Kálló-Köz 2.0”

Nagykálló Város
Önkormányzata

264 375 755

13 780 560

278 156 315

2015. október 31.

20.

ÉMOP-2.1.1/B-12-2012-0082

Rudapithecus Látványtár a Majomszigeten

Rudabánya Város
Önkormányzata

336 483 997

50 472 600

386 956 597

2015. október 31.

21.

ÉMOP-2.1.1/B-12-2012-0158

Kerékpárral a Bükkön át – Kerékpárral a városon át

Eger Megyei Jogú Város
Önkormányzata

522 796 820

76 614 092

599 410 912

2015. október 31.

22.

ÉMOP-2.1.1/B-12-2012-0106

Ózdi gyártörténeti emlékpark és élménykomplexum
kialakítása

Ózd Város Önkormányzata

494 901 110

13 335 000

508 236 110

2015. október 31.

23.

ÉMOP-3.1.3-11-2012-0161

Élhető település – élhető környezet

Egyházasdengeleg Község
Önkormányzata

63 724 879

8 551 349

72 276 228

2015. október 31.

24.

ÉMOP-4.1.1/B-09-2010-0002

Kistérségi járóbeteg szakellátó központ kialakítása
Heves városában

Markhot Ferenc
Oktatókórház és
Rendelőintézet

663 705 589

95 743 872

759 449 461

2015. október 31.

25.

ÉMOP-4.1.1/B-12-2013-0001

Városi rendelőintézet felújítása Mezőkövesden

Mezőkövesd Város
Önkormányzata

593 543 885

27 344 105

620 887 990

2015. október 31.

26.

ÉMOP-4.1.1/A-12-2013-0048

Egészségügyi alapellátás feltételeinek fejlesztése a
Vallon úti orvosi rendelőben

Eger Megyei Jogú Város
Önkormányzata

59 111 086

7 585 250

66 696 336

2015. október 31.

27.

ÉMOP-3.1.1-12-2013-0015

Salgótarján szociális célú rehabilitációja
– Acélgyár-Városközpont

Salgótarján Megyei Jogú
Város Önkormányzata

399 123 320

32 585 453

431 708 773

2015. október 31.

28.

ÉMOP-3.1.2/A-09-2f-2011-0008

Heves város integrált funkcióbővítő rehabilitációja

Heves Város Önkormányzata

636 919 843

63 966 945

700 886 788

2015. október 31.
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17.

19443

A

1.

2.

Projekt azonosító száma

DAOP-1.1.1/
ED-13-2013-0068

B

Projekt megnevezése

Ecorgan Kft.
telephelyfejlesztése
raktárcsarnok bővítése
üzemcsarnokkal és
gépbeszerzés

C

19444

4. melléklet az 1645/2015. (IX. 10.) Korm. határozathoz
D

Támogatást igénylő

Projekt támogatása

neve

(Ft)

Ecorgan
Kereskedelmi és
Tanácsadó Korlátolt
Felelősségű
Társaság

41 578 948

E

F

G

Projekt rövid bemutatása

Támogathatóság feltételei

A projekt műszaki tartalma három
elemből tevődik össze:
1. Meglévő épület bővítése: a meglévő
csarnok bővítésre kerül egy 779,57 m²
hasznos alapterületű résszel. Ez két
helyiségből áll: fűtetlen üzemcsarnok,
ahol a munkavégzés szezonális, valamint
fűtött asztalos műhely és szerviz, ahol
egész évben egy műszakos munkavégzés
zajlik.
2. Megújuló energiát hasznosító
berendezések alkalmazása: napelemes
rendszer kerül kiépítésre, melynek
névleges csúcsteljesítménye 21,56
kWp. A beépítés célja, hogy a villamos
energiafogyasztás kiváltásra kerüljön.
3. Eszközbeszerzés: a projekt keretében
a) AUER WP-1 Woodpecker gerendamaró
gép,
b) Cleaner 5000 porelszívó és
szűrőberendezés
kerül beszerzésre.

1. A projekt tervezett fizikai befejezése időpontját aktualizálni
szükséges a ROP-2015-01. utasításban kiadott útmutató és annak
kiegészítése alapján.
2. A költségcsökkentés indoklása alapján át kell dolgozni a projekt
költségvetését.
3. A „Támogatás által indukált beruházások nagysága (Mrd HUF)”
indikátor célértékét felül kell vizsgálni.
4. A támogatást igénylő korábban a Környezet és Energia Operatív
Program (a továbbiakban: KEOP) keretében támogatást nyert
napelemes rendszer telepítésére, ezért a támogatási szerződés
megkötésekor el kell határolni a KEOP-ból finanszírozott fejlesztést és
a Dél-alföldi Operatív Programból finanszírozott, e határozat szerinti
fejlesztést a kettős finanszírozás elkerülése érdekében.

Projekt elszámolható
közkiadása
(Ft)

41 578 948
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A Kormány 1646/2015. (IX. 10.) Korm. határozata
a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési keretének
megállapításáról szóló 1318/2015. (V. 21.) Korm. határozat módosításáról
1. A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési keretének megállapításáról
szóló 1318/2015. (V. 21.) Korm. határozat (a továbbiakban: Határozat) 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
2. A Határozat 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
3. A Határozat 1. melléklet
a)
1. pontjában foglalt táblázat
aa)
C:5 mezőjében a „79,06” szövegrész helyébe a „77,76” szöveg,
ab)
E:6 mezőjében a „június” szövegrész helyébe a „július” szöveg,
ac)
C:7 mezőjében a „171,40” szövegrész helyébe a „169,20” szöveg,
ad)
E:8 mezőjében a „június” szövegrész helyébe a „július” szöveg,
ae)
C:9 mezőjében az „5,63” szövegrész helyébe a „9,13” szöveg,
af )
C:10 mezőjében a „43,43” szövegrész helyébe a „44,93” szöveg,
b)
2. pontjában foglalt táblázat
ba)
E:2 mezőjében a „május” szövegrész helyébe a „július” szöveg,
bb)
E:7 mezőjében a „május” szövegrész helyébe a „július” szöveg,
c)
3. pontjában foglalt táblázat B:7 mezőjében a „fejlesztése” szövegrész helyébe a „fejlesztése – szakaszolt
projektek” szöveg,
d)
4. pontjában foglalt táblázat
da)
C:2 mezőjében a „18,41” szövegrész helyébe a „18,42” szöveg,
db)
E:3 mezőjében a „június” szövegrész helyébe a „július” szöveg,
lép.
4. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

19446

1. melléklet az 1646/2015. (IX. 10.) Korm. határozathoz
1. A Határozat 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat 3–5. sora helyébe a következő sorok lépnek:
(A)

(B)

(C)

(D)

E

(Felhívás
meghirdetésének módja)

(Felhívás
meghirdetésének
tervezett ideje)

(1.)

(Felhívás azonosító
jele)

(Felhívás neve)

[Felhívás
keretösszege
(Mrd Ft)]

„3.

KEHOP-2.1.2.

Felhívás egyes, derogációval érintett ivóvízminőség-javító projektek
megvalósítására

2,33

kiemelt

augusztus

4.

KEHOP-2.1.3.

Felhívás az ammónium-ionnal érintett ivóvízminőség-javító projektek
megvalósítására

9,00

kiemelt

december

5.

KEHOP-2.1.4.

Felhívás az egyedi, illetve térségi ivóvízminőség-javító rendszerek kiépítésével és
a lakosság egészséges ivóvízzel való ellátásához kapcsolódó projektek
megvalósításra - szakaszolt projektek

1,00

kiemelt

július”

(C)
[Felhívás
keretösszege
(Mrd Ft)]

(D)

E
(Felhívás
meghirdetésének
tervezett ideje)

2. A Határozat 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat 8. sora helyébe a következő sor lép:
(A)

(B)

(1.)

(Felhívás azonosító
jele)

(Felhívás neve)

„8.

KEHOP-2.2.2.

Felhívás a fejlesztési kötelezettséggel rendelkező települések számára
szennyvízelvezetéssel és -kezeléssel kapcsolatos fejlesztések megvalósítására

(Felhívás
meghirdetésének módja)

97,00

kiemelt

augusztus”

(C)
[Felhívás
keretösszege
(Mrd Ft)]

(D)

E
(Felhívás
meghirdetésének
tervezett ideje)

3. A Határozat 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat 10. sora helyébe a következő sor lép:
(B)

(1.)

(Felhívás azonosító
jele)

(Felhívás neve)

„10.

KEHOP-2.2.4.

Felhívás szennyvízelvezetés és -tisztítás, szennyvízkezelés megvalósítására szakaszolt projektek

15,00

(Felhívás
meghirdetésének módja)
kiemelt

július”
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(A)

(A)

„C

(1.)

(Felhívás azonosító
jele)

Felhívás
keretösszege
(Mrd Ft)

(2.)

(KEHOP-3.1.1.)

2,00

(3.)

(KEHOP-3.1.2.)

2,00

(4.)

(KEHOP-3.1.3.)

1,00

(5.)

(KEHOP-3.1.4.)

1,00

(6.)

(KEHOP-3.2.1.)

19,30

(7.)

(KEHOP-3.2.2.)

10,00

(8.)

(KEHOP-3.2.3.)

7,40

(9.)

(KEHOP-3.3.0.)

22,80”
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4. A Határozat 1. melléklet 3. pontjában foglalt táblázat C oszlopa helyébe a következő oszlop lép:

5. A Határozat 1. melléklet 3. pontjában foglalt táblázat E oszlopa helyébe a következő oszlop lép:

(1.)

(A)

„E

(Felhívás azonosító
jele)

Felhívás
meghirdetésének
tervezett ideje

(2.)

(KEHOP-3.1.1.)

december

(3.)

(KEHOP-3.1.2.)

szeptember

(4.)

(KEHOP-3.1.3.)

december

(5.)

(KEHOP-3.1.4.)

december

(6.)

(KEHOP-3.2.1.)

augusztus

(7.)

(KEHOP-3.2.2.)

július

(8.)

(KEHOP-3.2.3.)

december

(9.)

(KEHOP-3.3.0.)

szeptember”

19447

19448

6. A Határozat 1. melléklet 4. pontjában foglalt táblázat a következő 4. és 5. sorral egészül ki:
(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

[Felhívás
keretösszege
(Mrd Ft)]

(Felhívás
meghirdetésének módja)

(Felhívás
meghirdetésének
tervezett ideje)

(1.)

(Felhívás azonosító
jele)

(Felhívás neve)

„4.

KEHOP-4.2.0.

A természetvédelmi őrszolgálat és monitorozó rendszer fejlesztése

1,59

kiemelt

október

A közösségi jelentőségű természeti értékek hosszú távú megőrzését és
fejlesztését, valamint az EU Biológiai Sokféleség Stratégia 2020 célkitűzéseinek
hazai szintű megvalósítását megalapozó stratégiai vizsgálatok

1,07
[ebből Versenyképes
KözépMagyarország
Operatív Program (a
továbbiakban:
VEKOP): 0,32]

kiemelt

október”

5.

KEHOP-4.3.0.

7. A Határozat 1. melléklet 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. Az energiahatékonyság növeléséről, megújuló energiaforrások alkalmazásáról szóló 5. prioritás
A

B

C

D

E

Felhívás neve

Felhívás
keretösszege
(Mrd Ft)

Felhívás
meghirdetésének
módja

Felhívás
meghirdetésének
tervezett ideje

Felhívás azonosító
jele

2.

KEHOP-5.1.1.

Megújuló alapú zöldáram-termelés elősegítése

10,00

standard

december

3.

KEHOP-5.2.1

Egyházi fenntartású kórházak, valamint a Magyar Honvédség Egészségügyi
Központ épületenergetikai fejlesztése

2,00

kiemelt

július

4.

KEHOP-5.2.2.

Kormányhivatalok épületenergetikai fejlesztései megújuló energiaforrás
hasznosításának lehetőségével

20,00

kiemelt

december

5.

KEHOP-5.2.3.

Rendvédelmi szervek épületenergetikai fejlesztései megújuló energiaforrás
hasznosításának lehetőségével

3,50

kiemelt

december

6.

KEHOP-5.2.4.

Igazságügyi igazgatási szervek épületenergetikai fejlesztései megújuló
energiaforrás hasznosításának lehetőségével

2,00

kiemelt

december

7.

KEHOP-5.2.5.

Központi költségvetési szervek és más állami szervezetek tulajdonában álló
oktatási és nevelési intézmények épületenergetikai fejlesztései megújuló
energiaforrás hasznosításának lehetőségével

6,20

kiemelt

december

8.

KEHOP-5.2.6.

Állami egészségügyi intézmények épületenergetikai fejlesztései megújuló
energiaforrás hasznosításának lehetőségével

6,00

kiemelt

december
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1.

KEHOP-5.2.7.

Egyházak épületenergetikai fejlesztései megújuló energiaforrás hasznosításának
lehetőségével

5,00

kiemelt

december

10.

KEHOP-5.2.8.

Önkormányzati tulajdonú középületek energetikai fejlesztései megújuló
energiaforrás hasznosításának lehetőségével a Közép-magyarországi régióban

6,80

kiemelt

december

11.

KEHOP-5.2.9.

A Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság által üzemeltetett kormányzati
épületek energetikai felújítása

10,00

kiemelt

november

12.

KEHOP-5.3.1

Távhő-szektor energetikai korszerűsítése megújuló energiaforrás
felhasználásának lehetőségével

5,00

kiemelt

december

13.

KEHOP-5.3.2.

Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal

5,00

standard

december

14.

KEHOP-5.4.1.

Szemléletformálási programok

1,00

egyszerűsített

szeptember

15.

KEHOP-5.4.2.

Zöldkarikás Játékok – Komplex szemléletformálási program

1,00

kiemelt

szeptember
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9.

”
8. Hatályát veszti a Határozat 1. melléklet
a) 1. pontjában foglalt táblázat 11. sora,
b) 2. pontjában foglalt táblázat 9. sora.

19449

19450

2. melléklet az 1646/2015. (IX. 10.) Korm. határozathoz
„2. melléklet az 1318/2015. (V. 21.) Korm. határozathoz
A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program nevesített kiemelt projektjei

1.

A
Felhívás
azonosító
jele

B

C

Projekt megnevezése

Támogatást igénylő neve

3.

KEHOP-1.1.0.

4.

Reprezentatív éghajlati adatbázis
fejlesztése és a szélsőséges éghajlati
KEHOP-1.1.0. események vizsgálata az éghajlatváltozás
jelenlegi és jövőben várható
magyarországi hatásainak felmérésére

5.

KEHOP-1.2.0.

6.

7.

Országos Vízügyi Főigazgatóság

Katasztrófa-kockázatértékelés fejlesztését
Belügyminisztérium Országos
célzó projekt
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

4 800 000 000

2 900 000 000

Országos Meteorológiai Szolgálat

400 000 000

Szakmai háttértámogatás biztosítása és
koordináció a helyi klímastratégiák
kidolgozásában

Klímabarát Települések
Szövetsége

400 000 000

KEHOP-1.2.0

Éghajlat-változási Platform létrehozása
Baranya megyében

Baranya Megyei Önkormányzat

30 000 000

KEHOP-1.2.0

Éghajlat-változási Platform létrehozása
Bács-Kiskun megyében

Bács-Kiskun Megyei
Önkormányzat

30 000 000

E
Szakmai elvárások
A vízpolitika terén a közösségi fellépés kereteinek
meghatározásáról szóló, 2000. október 23-i 2000/60/EK
európai parlamenti és tanácsi irányelv (a továbbiakban:
VKI) végrehajtásához szükséges monitoring rendszer
további fejlesztése és monitoring vizsgálatok végzése. A
projekt eredményeként a VKI szerinti biológiai, kémiai,
morfológiai és hidrológiai monitoring végzésére alkalmas
rendszer kerül kiépítésre.
A térinformatikai alapú katasztrófakockázat-értékelési
rendszer kiépítése projekt elsősorban a természeti
veszélytípusok kockázatainak azonosítását, elemzését,
kiértékelését és térképi megjelenítését valósítja meg,
amelyeket az éghajlatváltozás hatásai felerősítenek,
fokoznak.
Éghajlati modellszimuláció az ALADIN-Climate regionális
klímamodellel, éghajlati modellszimulációk a REMO
regionális klímamodellel valamint finom-felbontású
modellszimulációk készítése a SURFEX felszín-leíró
modellel, illetve az eredmények kiértékeléséhez
szükséges fejlesztések.
A projekttel szembeni szakmai elvárás klímastratégiai
módszertan és intézményi szintű klímastratégiai
dokumentumok
kidolgozása,
széleskörű
szemléletformálási program megvalósítása.
A projekttel szembeni szakmai elvárás megyei szintű
klímastratégiai dokumentumok kidolgozása, széleskörű
szemléletformálási program megvalósítása Baranya
megyében.
A projekttel szembeni szakmai elvárás megyei szintű
klímastratégiai dokumentumok kidolgozása, széleskörű
szemléletformálási program megvalósítása Bács-Kiskun
megyében.
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2.

A Víz Keretirányelv előírásai szerinti
monitoring vizsgálatok (biológiai, kémiai,
morfológiai és hidrológiai vizsgálati
főirányok) és az ahhoz szükséges
KEHOP-1.1.0.
fejlesztések végrehajtása, továbbá a Víz
Keretirányelv végrehajtásához
kapcsolódó monitoring állomások
kiépítése, fejlesztése

D
Projekt támogatása
legfeljebb
(Ft)

KEHOP-1.2.0

9.

KEHOP-1.2.0

Éghajlat-változási Platform létrehozása
Borsod-Abaúj-Zemplén megyében

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzat

30 000 000

10.

KEHOP-1.2.0

Éghajlat-változási Platform létrehozása
Csongrád megyében

Csongrád Megyei Önkormányzat

30 000 000

11.

KEHOP-1.2.0

Éghajlat-változási Platform létrehozása
Fejér megyében

Fejér Megyei Önkormányzat

30 000 000

12.

KEHOP-1.2.0

Éghajlat-változási Platform létrehozása
Győr-Moson-Sopron megyében

Győr-Moson-Sopron Megyei
Önkormányzat

30 000 000

13.

KEHOP-1.2.0

Éghajlat-változási Platform létrehozása
Hajdú-Bihar megyében

Hajdú-Bihar Megyei
Önkormányzat

30 000 000

14.

KEHOP-1.2.0

Éghajlat-változási Platform létrehozása
Heves megyében

Heves Megyei Önkormányzat

30 000 000

15.

KEHOP-1.2.0

Éghajlat-változási Platform létrehozása
Jász-Nagykun-Szolnok megyében

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Önkormányzat

30 000 000

16.

KEHOP-1.2.0

Éghajlat-változási Platform létrehozása
Komárom-Esztergom megyében

Komárom-Esztergom Megyei
Önkormányzat

30 000 000

Békés Megyei Önkormányzat

30 000 000

A projekttel szembeni szakmai elvárás megyei szintű
klímastratégiai dokumentumok kidolgozása, széleskörű
szemléletformálási program megvalósítása Békés
megyében.
A projekttel szembeni szakmai elvárás megyei szintű
klímastratégiai dokumentumok kidolgozása, széleskörű
szemléletformálási program megvalósítása BorsodAbaúj-Zemplén megyében.
A projekttel szembeni szakmai elvárás megyei szintű
klímastratégiai dokumentumok kidolgozása, széleskörű
szemléletformálási program megvalósítása Csongrád
megyében.
A projekttel szembeni szakmai elvárás megyei szintű
klímastratégiai dokumentumok kidolgozása, széleskörű
szemléletformálási
program
megvalósítása
Fejér
megyében.
A projekttel szembeni szakmai elvárás megyei szintű
klímastratégiai dokumentumok kidolgozása, széleskörű
szemléletformálási program megvalósítása Győr-MosonSopron megyében.
A projekttel szembeni szakmai elvárás megyei szintű
klímastratégiai dokumentumok kidolgozása, széleskörű
szemléletformálási program megvalósítása Hajdú-Bihar
megyében.
A projekttel szembeni szakmai elvárás megyei szintű
klímastratégiai dokumentumok kidolgozása, széleskörű
szemléletformálási program megvalósítása Heves
megyében.
A projekttel szembeni szakmai elvárás megyei szintű
klímastratégiai dokumentumok kidolgozása, széleskörű
szemléletformálási
program
megvalósítása
JászNagykun-Szolnok megyében.
A projekttel szembeni szakmai elvárás megyei szintű
klímastratégiai dokumentumok kidolgozása, széleskörű
szemléletformálási program megvalósítása KomáromEsztergom megyében.
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8.

Éghajlat-változási Platform létrehozása
Békés megyében

19451

18.

KEHOP-1.2.0

Éghajlat-változási Platform létrehozása
Pest megyében

Pest Megyei Önkormányzat

30 000 000

19.

KEHOP-1.2.0

Éghajlat-változási Platform létrehozása
Somogy megyében

Somogy Megyei Önkormányzat

30 000 000

20.

KEHOP-1.2.0

Éghajlat-változási Platform létrehozása
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Önkormányzat

30 000 000

21.

KEHOP-1.2.0

Éghajlat-változási Platform létrehozása
Tolna megyében

Tolna Megyei Önkormányzat

30 000 000

22.

KEHOP-1.2.0

Éghajlat-változási Platform létrehozása
Vas megyében

Vas Megyei Önkormányzat

30 000 000

23.

KEHOP-1.2.0

Éghajlat-változási Platform létrehozása
Veszprém megyében

Veszprém Megyei Önkormányzat

30 000 000

24.

KEHOP-1.2.0

Éghajlat-változási Platform létrehozása
Zala megyében

Zala Megyei Önkormányzat

30 000 000

25.

KEHOP-1.2.0

Éghajlat-változási Platform létrehozása
Budapesten

Budapest Főváros Önkormányzata

30 000 000

26.

KEHOP-1.3.0.

Mosoni-Duna torkolati szakaszának
vízszint-rehabilitációja

Országos Vízügyi Főigazgatóság
és az Észak-dunántúli Vízügyi
Igazgatóság konzorciuma

Nógrád Megyei Önkormányzat

30 000 000

19 300 000 000

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2015. évi 126. szám

KEHOP-1.2.0

A projekttel szembeni szakmai elvárás megyei szintű
klímastratégiai dokumentumok kidolgozása, széleskörű
szemléletformálási program megvalósítása Nógrád
megyében.
A projekttel szembeni szakmai elvárás megyei szintű
klímastratégiai dokumentumok kidolgozása, széleskörű
szemléletformálási
program
megvalósítása
Pest
megyében.
A projekttel szembeni szakmai elvárás megyei szintű
klímastratégiai dokumentumok kidolgozása, széleskörű
szemléletformálási program megvalósítása Somogy
megyében.
A projekttel szembeni szakmai elvárás megyei szintű
klímastratégiai dokumentumok kidolgozása, széleskörű
szemléletformálási program megvalósítása SzabolcsSzatmár-Bereg megyében.
A projekttel szembeni szakmai elvárás megyei szintű
klímastratégiai dokumentumok kidolgozása, széleskörű
szemléletformálási program megvalósítása Tolna
megyében.
A projekttel szembeni szakmai elvárás megyei szintű
klímastratégiai dokumentumok kidolgozása, széleskörű
szemléletformálási
program
megvalósítása
Vas
megyében.
A projekttel szembeni szakmai elvárás megyei szintű
klímastratégiai dokumentumok kidolgozása, széleskörű
szemléletformálási program megvalósítása Veszprém
megyében.
A projekttel szembeni szakmai elvárás megyei szintű
klímastratégiai dokumentumok kidolgozása, széleskörű
szemléletformálási
program
megvalósítása
Zala
megyében.
A projekttel szembeni szakmai elvárás fővárosi szintű
klímastratégiai dokumentumok kidolgozása, széleskörű
szemléletformálási program megvalósítása Budapesten.
A projekttel szembeni szakmai elvárás a Mosoni-Duna
torkolati műtárgyának rekonstrukciója, amelynek
eredményeként javulnak a vízkészletekkel történő
fenntartható gazdálkodás feltételei.

19452

17.

Éghajlat-változási Platform létrehozása
Nógrád megyében

KEHOP-1.3.0.

Szeghalmi belvízrendszer vízrendezési
főműveinek rekonstrukciója

28.

KEHOP-1.3.0.

Belvízvédelmi szivattyútelepek
fejlesztése és rekonstrukciója

Országos Vízügyi Főigazgatóság
és az érintett vízügyi
igazgatóságok konzorciuma

820 000 000

29.

KEHOP-1.3.0.

Belvízcsatornák fejlesztése és
rekonstrukciója

Országos Vízügyi Főigazgatóság
és az érintett vízügyi
igazgatóságok konzorciuma

5 200 000 000

30.

KEHOP-1.3.0.

Körösladányi duzzasztó rekonstrukciója

Országos Vízügyi Főigazgatóság
és a Körös-vidéki Vízügyi
Igazgatóság konzorciuma

1 380 000 000

31.

KEHOP-1.3.0.

Jászsági vízgazdálkodási rendszer
rekonstrukciója I. ütem

Országos Vízügyi Főigazgatóság
és a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi
Igazgatóság konzorciuma

1 650 000 000

32.

KEHOP-1.3.0.

Balaton levezető rendszerének
korszerűsítése

Országos Vízügyi Főigazgatóság
és a Közép-dunántúli Vízügyi
Igazgatóság konzorciuma

12 000 000 000

33.

KEHOP-1.3.0.

Hajdúhátsági többcélú vízgazdálkodási
rendszer fejlesztése

Országos Vízügyi Főigazgatóság
és a Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság
konzorciuma

1 500 000 000

608 000 000

A projekttel szembeni szakmai elvárás a szeghalmi
belvízelvezető-rendszer rekonstrukciós munkálatainak
elvégzése, amely munkálatok eredményeként javulnak a
vízkészletekkel történő fenntartható gazdálkodás
feltételei.
A projekttel szembeni szakmai elvárás a belvízi
szivattyútelepek fejlesztési és rekonstrukciós munkáinak
elvégzése országos szinten, amely munkálatok
eredményeként javulnak a vízkészletekkel történő
fenntartható gazdálkodás feltételei.
A projekttel szembeni szakmai elvárás a belvíz-elvezető
csatornák fejlesztési és rekonstrukciós munkáinak
elvégzése országos szinten, amely munkálatok
eredményeként javulnak a vízkészletekkel történő
fenntartható gazdálkodás feltételei.
A projekttel szembeni szakmai elvárás a körösladányi
duzzasztó rekonstrukciós munkálatainak elvégzése,
amely munkálatok eredményeként javulnak a
vízkészletekkel történő fenntartható gazdálkodás
feltételei.
A projekttel szembeni szakmai elvárás a jászsági
vízgazdálkodási rendszer rekonstrukciós munkálatainak
elvégzése, amely munkálatok eredményeként javulnak a
vízkészletekkel történő fenntartható gazdálkodás
feltételei.
A projekttel szembeni szakmai elvárás a rekonstrukciós
munkálatok elvégzése a Sió-csatornán és műtárgyain,
amely munkálatok eredményeként javulnak a
vízkészletekkel történő fenntartható gazdálkodás
feltételei, továbbá jelentősen javulnak a Balaton
vízszintszabályozásának feltételei, valamint a Sió-zsilipen
és Sió-csatornán való biztonságos, károkozás-mentes
vízleeresztés feltételei.
A projekttel szembeni szakmai elvárás a hajdúhátsági
többcélú vízgazdálkodási rendszer fejlesztése, amely
munkálatok eredményeként javulnak a vízkészletekkel
történő fenntartható gazdálkodás feltételei.
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27.

Országos Vízügyi Főigazgatóság
és a Körös-vidéki Vízügyi
Igazgatóság konzorciuma

19453

KEHOP-1.3.0.

Derecskei-főcsatorna korszerűsítése

35.

KEHOP-1.3.0.

Marótvölgyi öblözet rendezése

Országos Vízügyi Főigazgatóság
és a Nyugat-dunántúli Vízügyi
Igazgatóság konzorciuma

1 200 000 000

36.

KEHOP-1.3.0.

A Velencei-tavi partfal komplex
fenntartható rehabilitációja

Országos Vízügyi Főigazgatóság
és a Közép-dunántúli Vízügyi
Igazgatóság konzorciuma

14 000 000 000

37.

KEHOP-1.3.0.

Tájgazdálkodási infrastruktúra fejlesztése
a Beregben és benne a Beregi árvízszintcsökkentő tározó területén

Országos Vízügyi Főigazgatóság
és a Felső-Tisza-vidéki Vízügyi
Igazgatóság konzorciuma

1 200 000 000

38.

KEHOP-1.3.0.

Vízvisszatartás és tájhasználat-váltás
tervezése az Ős-Dráva Programban

Országos Vízügyi Főigazgatóság
és a Dél-dunántúli Vízügyi
Igazgatóság konzorciuma

11 000 000 000

39.

KEHOP-1.3.0.

Tiszalöki vízlépcső és hajózsilip
rekonstrukciója

Országos Vízügyi Főigazgatóság
és az Észak-magyarországi Vízügyi
Igazgatóság konzorciuma

3 500 000 000

40.

KEHOP-1.3.0.

Felső-dunai mellékág-rendszerek
árvízvédelme és vízpótlása I. ütem

Országos Vízügyi Főigazgatóság
és az Észak-dunántúli Vízügyi
Igazgatóság konzorciuma

2 200 000 000

41.

KEHOP-1.3.1.

A Ráckevei (Soroksári) Duna-ág és
mellékágai kotrása, műtárgyépítés
és -rekonstrukció

Országos Vízügyi Főigazgatóság
és a Közép-Duna-völgyi Vízügyi
Igazgatóság konzorciuma

6 500 000 000

Komplex Tisza-tó Projekt

Országos Vízügyi Főigazgatóság,
valamint a Közép-Tisza-vidéki
Vízügyi Igazgatóság, Tiszántúli
Vízügyi Igazgatóság és KörösVidéki Vízügyi Igazgatóság
konzorciuma

A projekttel szembeni szakmai elvárás a Keleti-főcsatorna
rekonstrukciós
munkálatainak
elvégzése,
amely
2 400 000 000 munkálatok eredményeként javul a víztest VKI szerinti
állapota. (Szakaszolt projekt második szakaszának
megvalósítása.)

42.

KEHOP-1.3.1.

2 200 000 000
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34.

19454

A projekttel szembeni szakmai elvárás a Derecskeifőcsatorna rekonstrukciós munkálatainak elvégzése,
amely munkálatok eredményeként javulnak a
vízkészletekkel történő fenntartható gazdálkodás
feltételei.
A projekttel szembeni szakmai elvárás a marótvölgyi
belvízelvezető rendszer rekonstrukciós munkálatainak
elvégzése, amely munkálatok eredményeként javul a KisBalaton VKI szerinti állapota.
A projekttel szembeni szakmai elvárás a Velencei-tavi
partfal rehabilitációs munkálatainak elvégzése, amely
munkálatok eredményeként javul a Velencei-tó VKI
szerinti állapota.
A projekttel szembeni szakmai elvárás a tájgazdálkodási
célú infrastruktúra kiépítése a Beregi-tározó területén és
környezetében.
A
projekttel
szembeni
szakmai
elvárás
a
vízvisszatartással,
illetve
tájhasználat-váltással
kapcsolatos infrastruktúra kiépítése az Ormánság
területén.
A projekttel szembeni szakmai elvárás a Tiszalöki
vízlépcső
kiemelt
jelentőségű
nagyműtárgy
rekonstrukciója, amelynek révén a vízkészletekkel
történő fenntartható gazdálkodás feltételei javulnak.
A projekttel szembeni szakmai elvárás a munkálatok
eredményeként javulnak a vízkészletekkel történő
fenntartható gazdálkodás feltételei. Javul a meder
árvízlevezető képessége, és a mellékágak élővízzel
történő ellátása.
A projekttel szembeni szakmai elvárás a Tassi többcélú
műtárgy megépítése, amely eredményeként javul a
Ráckevei (Soroksári) Duna-ág VKI szerinti állapota.
(Szakaszolt projekt második szakaszának megvalósítása.)

Országos Vízügyi Főigazgatóság
és a Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság
konzorciuma

Országos Vízügyi Főigazgatóság,
az Észak-dunántúli Vízügyi
Igazgatóság és a Nyugatdunántúli Vízügyi Igazgatóság
konzorciuma

44.

KEHOP-1.4.0.

VTT Felső-Tisza árvízvédelmi
rendszerének kiépítése Tisza-Túr tározó

Országos Vízügyi Főigazgatóság
és a Felső-Tisza-vidéki Vízügyi
Igazgatóság konzorciuma

45.

KEHOP-1.4.0.

43.

46.

47.

48.

49.

Országos Vízügyi Főigazgatóság
és a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi
Igazgatóság konzorciuma
Országos Vízügyi Főigazgatóság
VTT Közép-tiszai tározó kiépítése, Inérháti
KEHOP-1.4.0.
és az Észak-magyarországi Vízügyi
tározó
Igazgatóság konzorciuma
Országos Vízügyi Főigazgatóság
KEHOP-1.4.0. VTT Hullámtér rendezése az Alsó-Tiszán
és az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi
Igazgatóság konzorciuma
Országos Vízügyi Főigazgatóság
KEHOP-1.4.0. VTT Hullámtér rendezése a Közép-Tiszán
és a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi
Igazgatóság konzorciuma
KEHOP-1.4.0.

50.

KEHOP-1.4.0.

51.

KEHOP-1.4.0.

52.

KEHOP-1.4.0.

VTT Közép-tiszai tározó kiépítése, HanyJászsági tározó

Nagyműtárgyak fejlesztése és
rekonstrukciója
Árvízvédelmi védvonalak mértékadó
árvízszintre történő kiépítése,
védvonalak terhelésének csökkentése a
Felső-Tiszán, Tivadari híd és környezete
Árvízvédelmi védvonalak mértékadó
árvízszintre történő kiépítése,
védvonalak terhelésének csökkentése a
Felső-Tiszán, a Tivadari híd feletti
szakaszon
Árvízvédelmi védvonalak mértékadó
árvízszintre történő kiépítése,
védvonalak terhelésének csökkentése a
Közép-Tiszán a Közép-Tisza-vidéki
Vízügyi Igazgatóság működési területén

Országos Vízügyi Főigazgatóság
és az érintett területi vízügyi
igazgatóságok konzorciuma

A projekttel szembeni szakmai elvárás a vizek okozta
3 500 000 000 kártételekkel szembeni ellenálló képesség javítása a
Rába-völgyben.

20 000 000 000

20 000 000 000

20 000 000 000

4 000 000 000

13 000 000 000

10 000 000 000

A projekttel szembeni szakmai elvárás a Vásárhelyi Terv
Továbbfejlesztése (a továbbiakban: VTT) program
keretében a Felső-Tisza árvízi biztonságának javítása
árapasztó rendszer kiépítésével.
A projekttel szembeni szakmai elvárás a VTT program
keretében a Közép-Tisza árvízi biztonságának javítása
árapasztó tározó építésével.
A projekttel szembeni szakmai elvárás a VTT program
keretében a Közép-Tisza árvízi biztonságának javítása
árapasztó tározó építésével.
A projekttel szembeni szakmai elvárás a VTT program
keretében a Tisza-völgy árvízi biztonságának javítása a
hullámterek vízlevezető képességének javításával.
A projekttel szembeni szakmai elvárás a VTT program
keretében a Tisza-völgy árvízi biztonságának javítása a
hullámterek vízlevezető képességének javításával.
A projekttel szembeni szakmai elvárás a kiemelt
jelentőségű, a folyók életét befolyásoló nagyműtárgyak
fejlesztése és rekonstrukciója Magyarország árvízi
veszélyeztetettségének csökkenése érdekében.

Országos Vízügyi Főigazgatóság
és a Felső-Tisza-vidéki Vízügyi
Igazgatóság konzorciuma

A projekttel szembeni szakmai elvárás a VTT program
7 000 000 000 keretében a Felső-Tisza árvízi biztonságának javítása a
védvonalak mértékadó szintre történő kiépítésével.

Országos Vízügyi Főigazgatóság
és a Felső-Tisza-vidéki Vízügyi
Igazgatóság konzorciuma

A projekttel szembeni szakmai elvárás a VTT program
14 000 000 000 keretében a Felső-Tisza árvízi biztonságának javítása a
védvonalak mértékadó szintre történő kiépítésével.

Országos Vízügyi Főigazgatóság
és a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi
Igazgatóság konzorciuma

A projekttel szembeni szakmai elvárás a VTT program
7 900 000 000 keretében a Közép-Tisza árvízi biztonságának javítása a
védvonalak mértékadó szintre történő kiépítésével.
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KEHOP-1.4.0.

Rába-völgy projekt, a térség
árvízvédelmének kiépítése

19455

53.

KEHOP-1.4.0.

54.

KEHOP-1.4.0.

55.

KEHOP-1.4.0.

56.

KEHOP-1.4.0.

57.

KEHOP-1.4.0.

Sajó-Hernád árvízvédelmi fejlesztése

58.

KEHOP-1.4.0.

Esztergom árvízvédelmének fejlesztése I.
ütem

19456

Árvízvédelmi védvonalak mértékadó
árvízszintre történő kiépítése,
védvonalak terhelésének csökkentése a
Közép-Tiszán az Észak-magyarországi
Vízügyi Igazgatóság működési területén
Árvízvédelmi védvonalak mértékadó
árvízszintre történő kiépítése a KözépDuna-völgyi Vízügyi Igazgatóság
működési területén
Árvízvédelmi védvonalak mértékadó
árvízszintre történő kiépítése,
védvonalak terhelésének csökkentése az
Alsó-Tiszán
Árvízvédelmi védvonalak mértékadó
árvízszintre történő kiépítése,
védvonalak terhelésének csökkentése a
Körösökön

Országos Vízügyi Főigazgatóság
és az Észak-magyarországi Vízügyi
Igazgatóság konzorciuma

A projekttel szembeni szakmai elvárás a VTT program
4 600 000 000 keretében a Közép-Tisza árvízi biztonságának javítása a
védvonalak mértékadó szintre történő kiépítésével.

Országos Vízügyi Főigazgatóság
és a Közép-Duna-völgyi Vízügyi
Igazgatóság konzorciuma

A projekttel szembeni szakmai elvárás a VTT program
1 500 000 000 keretében a Közép-Tisza árvízi biztonságának javítása a
védvonalak mértékadó szintre történő kiépítésével.

Országos Vízügyi Főigazgatóság
és az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi
Igazgatóság konzorciuma

A projekttel szembeni szakmai elvárás a VTT program
12 000 000 000 keretében az Alsó-Tisza árvízi biztonságának javítása a
védvonalak mértékadó szintre történő kiépítésével.

Országos Vízügyi Főigazgatóság
és Körös-Vidéki Vízügyi
Igazgatóság konzorciuma

A projekttel szembeni szakmai elvárás a VTT program
3 000 000 000 keretében az árvízi biztonság javítása a védvonalak
mértékadó szintre történő kiépítésével.

Országos Vízügyi Főigazgatóság
és az Észak-magyarországi Vízügyi
Igazgatóság konzorciuma
Országos Vízügyi Főigazgatóság
és az Észak-dunántúli Vízügyi
Igazgatóság konzorciuma
Országos Vízügyi Főigazgatóság, a
Felső-Tisza-vidéki Vízügyi
Igazgatóság, a Közép-Tisza-vidéki
Vízügyi Igazgatóság és az Északmagyarországi Vízügyi
Igazgatóság konzorciuma

A projekttel szembeni szakmai elvárás az árvízi
2 200 000 000 veszélyeztetettség
csökkenése,
az
árvízvédelem
fejlesztése a Sajó-Hernád völgyében.
A projekttel szembeni szakmai elvárás Esztergom város
9 000 000 000 árvízi biztonságának növelése a meglévő védvonal
fejlesztése révén.

KEHOP-1.4.0.

Az üzemirányítási és a monitoring
hálózat fejlesztése

60.

KEHOP-1.4.0.

Csillaghegyi öblözet védelme

Budapest Főváros Önkormányzata

KEHOP-1.4.0.

Budapest XIII. kerületi Dagály
Strandfürdő helyszínéhez kötődő
árvédelmi művek megvalósítása és a
keresztező (kapcsolódó) létesítmények
kiváltása és átépítése

Budapest Főváros Önkormányzata

61.

A projekttel szembeni szakmai elvárás Budapesten a
10 000 000 000 csillaghegyi öblözet árvízi biztonságának növelése a
védvonal fejlesztése révén.
A projekttel szembeni szakmai elvárás a Budapest XIII.
kerületi Dagály Strandfürdő helyszínéhez kötődő
5 000 000 000 árvédelmi művek megvalósítása és a keresztező
(kapcsolódó) létesítmények kiváltása és átépítése révén a
terület árvízi biztonságának növelése
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59.

A projekttel szembeni szakmai elvárás a VTT program
keretében megépült árvízszint-csökkentő tározók
2 500 000 000 biztonságos
működési
feltételeinek
biztosítása
érdekében monitoring és üzemirányítási feltételek
kiépítése.

KEHOP-1.4.1.

63.

KEHOP-1.4.1.

Hatékony árvízvédelem Vácon

Vác Város Önkormányzata

64.

KEHOP-1.4.1.

Duna-menti árvízvédelmi beruházások
Visegrádon

Visegrád Város Önkormányzata

757 233 921

65.

KEHOP-1.5.0.

Záportározók építése a Baranya csatorna
vízgyűjtőjén

Országos Vízügyi Főigazgatóság
és a Dél-dunántúli Vízügyi
Igazgatóság konzorciuma

1 880 000 000

66.

KEHOP-1.5.0.

Záportározó építési program – Vas és
Zala megye

Országos Vízügyi Főigazgatóság
és a Nyugat-dunántúli Vízügyi
Igazgatóság konzorciuma

1 850 000 000

67.

KEHOP-1.5.0.

Séd-Nádor-Gaja vízrendszer
rehabilitációja I. ütem

Országos Vízügyi Főigazgatóság
és a Közép-dunántúli Vízügyi
Igazgatóság konzorciuma

1 900 000 000

68.

KEHOP-1.5.0.

A Váli-völgy vízrendezési feladatai

Országos Vízügyi Főigazgatóság
és a Közép-dunántúli Vízügyi
Igazgatóság konzorciuma

3 500 000 000

69.

KEHOP-1.6.0.

Tűzoltó gépjárműfecskendők rendszerbe
Belügyminisztérium Országos
állítása
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

70.

KEHOP-1.6.0.

Tűzoltó őrsök kialakítása –
könnyűszerkezetes őrsök (Sásd, Letenye,
Kiskunmajsa, Sopronkövesd)

Országos Vízügyi Főigazgatóság
és a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi
Igazgatóság konzorciuma

11 414 499 748

1 630 368 000

Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

14 500 000 000

400 000 000

A projekttel szembeni szakmai elvárás a Környezet és
Energia Operatív Program (a továbbiakban: KEOP)
keretében támogatott projekt második szakaszának
befejezése, a VTT program keretében a hullámtér
vízlevezető képességének javítása.
A projekttel szembeni szakmai elvárás a KEOP keretében
támogatott projekt második szakaszának megvalósítása,
Vác város árvízi biztonságának fejlesztése.
A projekttel szembeni szakmai elvárás a KEOP keretében
támogatott projekt második szakaszának megvalósítása,
Visegrád város árvízi biztonságának fejlesztése.
A
mellékvízfolyások
által
szállított
vizek
következményeként a Baranya-csatorna vízhozama
jelentős, így a projekttel szembeni szakmai elvárás e
vízhozam csökkentése záportározók építésével, az árvíz
kockázatok csökkentése érdekében.
A projekttel szembeni szakmai elvárás a völgyfenéki
települések árvízi biztonságának növelése, víz okozta
károk megelőzése, csökkentése, hét település
védbiztonságának növelése.
A projekttel szembeni szakmai elvárás a tározói kapacitás
bővítése az árvízi biztonság és a mezőgazdasági
vízszolgáltatás biztonságának érdekében.
A projekttel szembeni szakmai elvárás a Váli-völgy
dombvidéki vízrendezési mintaprojekt keretében
megvalósuló fejlesztésekkel a völgyfenéki települések
árvízi biztonságának növelése, a vízgyűjtő ökológiai
állapota és a vízrendszer vízkészlet-gazdálkodása
mennyiségi és minőségi értelemben vett javítása.
A projekttel szembeni szakmai elvárás a klímaváltozás
hatásai miatt bekövetkező egyre gyakoribb káresetek
miatt a katasztrófavédelmi szervek reagálóképességének
hatékonyabbá
tétele,
felkészített,
modernebb
eszközökkel
az
állampolgárok
életés
vagyonbiztonságának megőrzése érdekében.
A projekttel szembeni szakmai elvárás a katasztrófákkal
szembeni ellenálló képesség fokozása érdekében új
tűzoltóőrsök kialakítására irányuló ingatlan-beruházás
végzése az alacsonyabb riasztási fokozat és a gyorsabb
helyszínre érkezés biztosítása érdekében.
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62.

Tisza hullámtér: Nagyvízi meder
vízszállító képességének javítása a
szolnoki vasúti híd és Kisköre közötti
szakaszon

19457

KEHOP-1.6.0.

Tűzoltó őrsök kialakítása – hagyományos
szerkezetű őrsök (Tolcsva, Villány)

Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

180 000 000

72.

KEHOP-1.6.0.

Tűzoltó laktanyák kialakítása – Gyöngyös
tűzoltóság

Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

880 000 000

73.

KEHOP-1.6.0.

Magasabb szintű iparbiztonsági
beavatkozások kapacitásfejlesztése

Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

1 200 000 000

74.

KEHOP-1.6.0.

A Magyar Honvédség
katasztrófavédelemmel összefüggő
beavatkozási képességének fejlesztése

Magyar Honvédség Anyagellátó
Raktárbázis

2 005 060 000

75.

KEHOP-1.6.0.

A Magyar Honvédség Egészségügyi
Központ katasztrófa-egészségügyi
fejlesztése

Magyar Honvédség Egészségügyi
Központ

715 810 000

19458

71.

A projekttel szembeni szakmai elvárás a katasztrófákkal
szembeni ellenálló képesség fokozása érdekében új
tűzoltóőrsök kialakítására irányuló ingatlan-beruházás
végzése az alacsonyabb riasztási fokozat és a gyorsabb
helyszínre érkezés biztosítása érdekében.
A projekttel szembeni szakmai elvárás a katasztrófákkal
szembeni ellenálló képesség fokozása érdekében új
tűzoltó laktanyák kialakítására irányuló ingatlanberuházás végzése az alacsonyabb riasztási fokozat és a
gyorsabb helyszínre érkezés biztosítása érdekében.
A
projekttel
szembeni
szakmai
elvárás
a
katasztrófavédelmi mozgólabor-jármű építése és
meglévő
katasztrófavédelmi
mobillabor-járművek
felszerelése speciális eszközökkel a magasabb szintű
iparbiztonsági
beavatkozások
kapacitásfejlesztése
érdekében.
A projekttel szembeni szakmai elvárás a beavatkozóvégrehajtó
állomány
hatékonyságának,
munkabiztonságának
és
a
rendszer
reagáló
képességének növelése az országos szintű árvízi
védekezési képesség minőségi fejlődésének biztosítása
érdekében.
A projekttel szembeni szakmai elvárás a Magyar
Honvédség katasztrófa-egészségügyi képességeinek
fejlesztése moduláris katasztrófa-egészségügyi képesség
kialakításával
(mobil
egészségvédelmi
eszközök
beszerzése útján), a kapcsolódó egészségügyi
beavatkozó csoportok felszerelésével.
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77.

78.

79.

KEHOP-2.1.1.

Ivóvízminőség javító
beruházás Monostorpályi
területén

KEHOP-2.1.1.

A Baranya megyei
Sellye Térségének
Ivóvízminőség-javító
Programja

Sellyei Kistérségi Ivóvízminőségjavító Önkormányzati Társulás a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet
szerint

KEHOP-2.1.1.

Ivóvízminőség-javító
beruházás Csokonyavisonta és
Rinyaújlak településeken

Csokonyavisonta és Rinyaújlak
Községek Ivóvízminőség-javító
Társulása a 339/2014. (XII. 19.)
Korm. rendelet szerint

KEHOP-2.1.1.

Ivóvízminőség-javító
beruházás Darány és Istvándi
községekben

Darány-Istvándi ivóvízminőségjavító Önkormányzati Társulás a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet
szerint

A beruházással szembeni szakmai elvárás, hogy az
érintett területen elsősorban az öt, a vízminőséget
kiemelten befolyásoló komponens (arzén, bór, fluor,
nitrit, ammónium) vonatkozásában a szolgáltatott
közműves ivóvíz minősége feleljen meg az emberi
fogyasztásra szánt víz minőségéről szóló, 1998.
154 009 800 november 3-i 98/83/EK tanácsi irányelvben (a
továbbiakban: 98/83/EK irányelv), valamint az ivóvíz
minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről
szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet [a továbbiakban:
201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet] 1. számú melléklet B)
pontjában
rögzített
paramétereknek,
illetve
határértékeknek.
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76.

Monostorpályi Község
Önkormányzata az Európai Unió
vagy más nemzetközi szervezet
felé vállalt kötelezettséggel
összefüggő, a 2007–2013
programozási időszakban a
Kormány által a nemzeti fejlesztési
miniszter hatáskörébe utalt
beruházások, valamint a 2014–
2020 programozási időszakban a
szennyvízelvezetési és -tisztítási, a
hulladékgazdálkodási és az
ivóvízminőség-javító beruházások
megvalósításáról szóló 339/2014.
(XII. 19.) Korm. rendelet [a
továbbiakban: 339/2014. (XII. 19.)
Korm. rendelet] szerint.

A beruházással szembeni szakmai elvárás, hogy az
érintett területen elsősorban az öt, a vízminőséget
kiemelten befolyásoló komponens (arzén, bór, fluor,
nitrit, ammónium) vonatkozásában a szolgáltatott
1 669 017 636
közműves ivóvíz minősége feleljen meg a 98/83/EK
irányelv és a 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 1. számú
melléklet B) pontjában rögzített paramétereknek, illetve
határértékeknek.
A beruházással szembeni szakmai elvárás, hogy az
érintett területen elsősorban az öt, a vízminőséget
kiemelten befolyásoló komponens (arzén, bór, fluor,
nitrit, ammónium) vonatkozásában a szolgáltatott
232 876 728
közműves ivóvíz minősége feleljen meg a 98/83/EK
irányelv és a 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 1. számú
melléklet B) pontjában rögzített paramétereknek, illetve
határértékeknek.
A beruházással szembeni szakmai elvárás, hogy az
érintett területen elsősorban az öt, a vízminőséget
kiemelten befolyásoló komponens (arzén, bór, fluor,
nitrit, ammónium) vonatkozásában a szolgáltatott
222 215 135
közműves ivóvíz minősége feleljen meg a 98/83/EK
irányelv és a 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 1. számú
melléklet B) pontjában rögzített paramétereknek, illetve
határértékeknek.
19459

Mindszent Város Önkormányzata
a 339/2014. (XII. 19.) Korm.
rendelet szerint

394 113 487

KEHOP-2.1.1.

Csáfordjánosfa Térségi Vízellátó
Rendszer Ivóvízminőség-javítási
Program

Csáfordjánosfa Térségi Vízellátó
Rendszer Ivóvízminőség-javítási
Program Önkormányzati Társulás
a 339/2014. (XII. 19.) Korm.
rendelet szerint

42 775 153

82.

KEHOP-2.1.1.

Lakócsa és Környéke
Ivóvízminőség-javítási
program

Lakócsa és Környéke
Ivóvízminőség-javító Társulás a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet
szerint

351 350 164

83.

KEHOP-2.1.1.

Tarany Ivóvízminőség-javító
Program

Tarany Község Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet
szerint

154 492 485

84.

KEHOP-2.1.1.

Kisharsány-Sáripuszta
településrész
ivóvízhálózatának fejlesztése

Nagytótfalu és Kisharsány
Víziközmű Önkormányzati
Társulás a 339/2014. (XII. 19.)
Korm. rendelet szerint

90 154 010

81.
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Mindszent vízellátó
rendszerének önálló fejlesztése

19460

KEHOP-2.1.1.

80.

A beruházással szembeni szakmai elvárás, hogy az
érintett területen elsősorban az öt, a vízminőséget
kiemelten befolyásoló komponens (arzén, bór, fluor,
nitrit, ammónium) vonatkozásában a szolgáltatott
közműves ivóvíz minősége feleljen meg a 98/83/EK
irányelv és a 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 1. számú
melléklet B) pontjában rögzített paramétereknek, illetve
határértékeknek.
A beruházással szembeni szakmai elvárás, hogy az
érintett területen elsősorban az öt, a vízminőséget
kiemelten befolyásoló komponens (arzén, bór, fluor,
nitrit, ammónium) vonatkozásában a szolgáltatott
közműves ivóvíz minősége feleljen meg a 98/83/EK
irányelv és a 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 1. számú
melléklet B) pontjában rögzített paramétereknek, illetve
határértékeknek.
A beruházással szembeni szakmai elvárás, hogy az
érintett területen elsősorban az öt, a vízminőséget
kiemelten befolyásoló komponens (arzén, bór, fluor,
nitrit, ammónium) vonatkozásában a szolgáltatott
közműves ivóvíz minősége feleljen meg a 98/83/EK
irányelv és a 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 1. számú
melléklet B) pontjában rögzített paramétereknek, illetve
határértékeknek.
A beruházással szembeni szakmai elvárás, hogy az
érintett területen elsősorban az öt, a vízminőséget
kiemelten befolyásoló komponens (arzén, bór, fluor,
nitrit, ammónium) vonatkozásában a szolgáltatott
közműves ivóvíz minősége feleljen meg a 98/83/EK
irányelv és a 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 1. számú
melléklet B) pontjában rögzített paramétereknek, illetve
határértékeknek.
A beruházással szembeni szakmai elvárás, hogy az
érintett területen elsősorban az öt, a vízminőséget
kiemelten befolyásoló komponens (arzén, bór, fluor,
nitrit, ammónium) vonatkozásában a szolgáltatott
közműves ivóvíz minősége feleljen meg a 98/83/EK
irányelv és a 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 1. számú
melléklet B) pontjában rögzített paramétereknek, illetve
határértékeknek.

KEHOP-2.1.1.

Csemő község ivóvízminőség-javítási
és vízellátás fejlesztési
programja

Csemő Község Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet
szerint

505 349 074

86.

KEHOP-2.1.1.

Nagybánhegyes település
ivóvízminőség-javítása

Nagybánhegyes Község
Önkormányzata a 339/2014. (XII.
19.) Korm. rendelet szerint

75 453 309

87.

KEHOP-2.1.1.

Ivóvízminőség-javítás és
hálózatrekonstrukció Ráckevén

Ráckeve Város Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet
szerint

797 022 000

88.

KEHOP-2.1.1.

Farmos Község
Ivóvízminőség-javítása

Farmos Község Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet
szerint

216 180 000

Vízminőség-javítás Egyházasrádóc,
Nemesrempehollós, Rádóckölked,
Nagykölked és Harasztifalu Községekben

Egyházasrádóc,
Nemesrempehollós, Rádóckölked,
Nagykölked és Harasztifalu
Települések Ivóvízminőség Javító
Beruházási Önkormányzati
Társulása a 339/2014. (XII. 19.)
Korm. rendelet szerint

62 391 879

89.

KEHOP-2.1.1.
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85.

A beruházással szembeni szakmai elvárás, hogy az
érintett területen elsősorban az öt, a vízminőséget
kiemelten befolyásoló komponens (arzén, bór, fluor,
nitrit, ammónium) vonatkozásában a szolgáltatott
közműves ivóvíz minősége feleljen meg a 98/83/EK
irányelv és a 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 1. számú
melléklet B) pontjában rögzített paramétereknek, illetve
határértékeknek.
A beruházással szembeni szakmai elvárás, hogy az
érintett területen elsősorban az öt, a vízminőséget
kiemelten befolyásoló komponens (arzén, bór, fluor,
nitrit, ammónium) vonatkozásában a szolgáltatott
közműves ivóvíz minősége feleljen meg a 98/83/EK
irányelv és a 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 1. számú
melléklet B) pontjában rögzített paramétereknek, illetve
határértékeknek.
A beruházással szembeni szakmai elvárás, hogy az
érintett területen elsősorban az öt, a vízminőséget
kiemelten befolyásoló komponens (arzén, bór, fluor,
nitrit, ammónium) vonatkozásában a szolgáltatott
közműves ivóvíz minősége feleljen meg a 98/83/EK
irányelv és a 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 1. számú
melléklet B) pontjában rögzített paramétereknek, illetve
határértékeknek.
A beruházással szembeni szakmai elvárás, hogy az
érintett területen elsősorban az öt, a vízminőséget
kiemelten befolyásoló komponens (arzén, bór, fluor,
nitrit, ammónium) vonatkozásában a szolgáltatott
közműves ivóvíz minősége feleljen meg a 98/83/EK
irányelv és a 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 1. számú
melléklet B) pontjában rögzített paramétereknek, illetve
határértékeknek.
A beruházással szembeni szakmai elvárás, hogy az
érintett területen elsősorban az öt, a vízminőséget
kiemelten befolyásoló komponens (arzén, bór, fluor,
nitrit, ammónium) vonatkozásában a szolgáltatott
közműves ivóvíz minősége feleljen meg a 98/83/EK
irányelv és a 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 1. számú
melléklet B) pontjában rögzített paramétereknek, illetve
határértékeknek.

19461

Berettyóújfalu ivóvízhálózatának
fejlesztése

Berettyóújfalu Város
Önkormányzata a 339/2014. (XII.
19.) Korm. rendelet szerint

639 304 039

91.

KEHOP-2.1.1.

Ivóvízminőség-javítás Hajdúbagoson

Hajdúbagos Község
Önkormányzata a 339/2014. (XII.
19.) Korm. rendelet szerint

155 926 890

92.

KEHOP-2.1.1.

Demecser és Térsége Ivóvízminőségjavító projekt

Demecser és Térsége
Ivóvízminőség-javító Társulás a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet
szerint

183 478 176

93.

KEHOP-2.1.1.

Ivóvízminőség-javítás és hálózat
rekonstrukció Gönc településen

Gönc Város Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet
szerint

439 438 230

94.

KEHOP-2.1.1.

Szigetvár-Hobol ivóvízminőség javító
program

Szigetvár-Hobol Ivóvízminőségjavító Önkormányzati Társulás a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet
szerint

666 546 558
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KEHOP-2.1.1.

19462

90.

A beruházással szembeni szakmai elvárás, hogy az
érintett területen elsősorban az öt, a vízminőséget
kiemelten befolyásoló komponens (arzén, bór, fluor,
nitrit, ammónium) vonatkozásában a szolgáltatott
közműves ivóvíz minősége feleljen meg a 98/83/EK
irányelv és a 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 1. számú
melléklet B) pontjában rögzített paramétereknek, illetve
határértékeknek.
A beruházással szembeni szakmai elvárás, hogy az
érintett területen elsősorban az öt, a vízminőséget
kiemelten befolyásoló komponens (arzén, bór, fluor,
nitrit, ammónium) vonatkozásában a szolgáltatott
közműves ivóvíz minősége feleljen meg a 98/83/EK
irányelv és a 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 1. számú
melléklet B) pontjában rögzített paramétereknek, illetve
határértékeknek.
A beruházással szembeni szakmai elvárás, hogy az
érintett területen elsősorban az öt, a vízminőséget
kiemelten befolyásoló komponens (arzén, bór, fluor,
nitrit, ammónium) vonatkozásában a szolgáltatott
közműves ivóvíz minősége feleljen meg a 98/83/EK
irányelv és a 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 1. számú
melléklet B) pontjában rögzített paramétereknek, illetve
határértékeknek.
A beruházással szembeni szakmai elvárás, hogy az
érintett területen elsősorban az öt, a vízminőséget
kiemelten befolyásoló komponens (arzén, bór, fluor,
nitrit, ammónium) vonatkozásában a szolgáltatott
közműves ivóvíz minősége feleljen meg a 98/83/EK
irányelv és a 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 1. számú
melléklet B) pontjában rögzített paramétereknek, illetve
határértékeknek.
A beruházással szembeni szakmai elvárás, hogy az
érintett területen elsősorban az öt, a vízminőséget
kiemelten befolyásoló komponens (arzén, bór, fluor,
nitrit, ammónium) vonatkozásában a szolgáltatott
közműves ivóvíz minősége feleljen meg a 98/83/EK
irányelv és a 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 1. számú
melléklet B) pontjában rögzített paramétereknek, illetve
határértékeknek.

KEHOP-2.1.1.

Tiszafüred város ivóvízminőség-javító
projekt

Tiszafüred Város Önkormányzata
a 339/2014. (XII. 19.) Korm.
rendelet szerint

568 999 910

184 226 400

96.

KEHOP-2.1.2.

Bálványos Ivóvízminőség-javító Program

Dunántúli Regionális Vízmű
Zártkörűen Működő
Részvénytársaság a 339/2014. (XII.
19.) Korm. rendelet szerint

97.

KEHOP-2.1.2.

Ivóvízminőség-javító beruházás
Fábiánsebestyénen

Fábiánsebestyén Községi
Önkormányzat a 339/2014. (XII.
19.) Korm. rendelet szerint

116 032 860

98.

KEHOP-2.1.2.

Látrány és Visz Ivóvízminőség-javító
Program

Dunántúli Regionális Vízmű
Zártkörűen Működő
Részvénytársaság a 339/2014. (XII.
19.) Korm. rendelet szerint

159 750 000

99.

KEHOP-2.1.2.

Tiszadob és Tiszadada Ivóvízminőségjavító programja

Tiszadob Nagyközség
Önkormányzata és Tiszadada
Község Önkormányzata

406 403 113
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95.

A beruházással szembeni szakmai elvárás, hogy az
érintett területen elsősorban az öt, a vízminőséget
kiemelten befolyásoló komponens (arzén, bór, fluor,
nitrit, ammónium) vonatkozásában a szolgáltatott
közműves ivóvíz minősége feleljen meg a 98/83/EK
irányelv és a 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 1. számú
melléklet B) pontjában rögzített paramétereknek, illetve
határértékeknek.
A beruházással szembeni szakmai elvárás, hogy az
érintett területen elsősorban az öt, a vízminőséget
kiemelten befolyásoló komponens (arzén, bór, fluor,
nitrit, ammónium) vonatkozásában a szolgáltatott
közműves ivóvíz minősége feleljen meg a 98/83/EK
irányelv és a 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 1. számú
melléklet B) pontjában rögzített paramétereknek, illetve
határértékeknek.
A beruházással szembeni szakmai elvárás, hogy az
érintett területen elsősorban az öt, a vízminőséget
kiemelten befolyásoló komponens (arzén, bór, fluor,
nitrit, ammónium) vonatkozásában a szolgáltatott
közműves ivóvíz minősége feleljen meg a 98/83/EK
irányelv és a 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 1. számú
melléklet B) pontjában rögzített paramétereknek, illetve
határértékeknek.
A beruházással szembeni szakmai elvárás, hogy az
érintett területen elsősorban az öt, a vízminőséget
kiemelten befolyásoló komponens (arzén, bór, fluor,
nitrit, ammónium) vonatkozásában a szolgáltatott
közműves ivóvíz minősége feleljen meg a 98/83/EK
irányelv és a 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 1. számú
melléklet B) pontjában rögzített paramétereknek, illetve
határértékeknek.
A beruházással szembeni szakmai elvárás, hogy az
érintett területen elsősorban az öt, a vízminőséget
kiemelten befolyásoló komponens (arzén, bór, fluor,
nitrit, ammónium) vonatkozásában a szolgáltatott
közműves ivóvíz minősége feleljen meg a 98/83/EK
irányelv és a 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 1. számú
melléklet B) pontjában rögzített paramétereknek, illetve
határértékeknek.

19463

KEHOP-2.1.2.

Hantos ivóvizének arzénmentesítése

Hantos Község Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet
szerint

32 391 900

170 730 000

KEHOP-2.1.2.

Tormásliget, Iklanberény, Lócs, Halogy és
Daraboshegy települések vízminőség
javítása

102.

KEHOP-2.1.2.

Aba nagyközség ivóvízminőség-javító
projektje

Aba Város Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet
szerint

166 590 000

103.

KEHOP-2.1.2.

Tiszta víz egy egészségesebb Pátkáért
Ivóvízminőség javítási Program

Pátka Község Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet
szerint

184 230 000

104.

KEHOP-2.1.2.

Ivóvíz minőség javítási beruházás
megvalósítása Hajdúhadház településen

Hajdúhadház Város
Önkormányzata a 339/2014. (XII.
19.) Korm. rendelet szerint

47 484 167
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101.

Tormásliget Község
Önkormányzata, Iklanberény
Községi Önkormányzat, Lócs
Községi Önkormányzat, Halogy
Községi Önkormányzat és
Daraboshegy Községi
Önkormányzat a 339/2014. (XII.
19.) Korm. rendelet szerint

19464

100.

A beruházással szembeni szakmai elvárás, hogy az
érintett területen elsősorban az öt, a vízminőséget
kiemelten befolyásoló komponens (arzén, bór, fluor,
nitrit, ammónium) vonatkozásában a szolgáltatott
közműves ivóvíz minősége feleljen meg a 98/83/EK
irányelv és a 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 1. számú
melléklet B) pontjában rögzített paramétereknek, illetve
határértékeknek.
A beruházással szembeni szakmai elvárás, hogy az
érintett területen elsősorban az öt, a vízminőséget
kiemelten befolyásoló komponens (arzén, bór, fluor,
nitrit, ammónium) vonatkozásában a szolgáltatott
közműves ivóvíz minősége feleljen meg a 98/83/EK
irányelv és a 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 1. számú
melléklet B) pontjában rögzített paramétereknek, illetve
határértékeknek.
A beruházással szembeni szakmai elvárás, hogy az
érintett területen elsősorban az öt, a vízminőséget
kiemelten befolyásoló komponens (arzén, bór, fluor,
nitrit, ammónium) vonatkozásában a szolgáltatott
közműves ivóvíz minősége feleljen meg a 98/83/EK
irányelv és a 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 1. számú
melléklet B) pontjában rögzített paramétereknek, illetve
határértékeknek.
A beruházással szembeni szakmai elvárás, hogy az
érintett területen elsősorban az öt, a vízminőséget
kiemelten befolyásoló komponens (arzén, bór, fluor,
nitrit, ammónium) vonatkozásában a szolgáltatott
közműves ivóvíz minősége feleljen meg a 98/83/EK
irányelv és a 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 1. számú
melléklet B) pontjában rögzített paramétereknek, illetve
határértékeknek.
A beruházással szembeni szakmai elvárás, hogy az
érintett területen elsősorban az öt, a vízminőséget
kiemelten befolyásoló komponens (arzén, bór, fluor,
nitrit, ammónium) vonatkozásában a szolgáltatott
közműves ivóvíz minősége feleljen meg a 98/83/EK
irányelv és a 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 1. számú
melléklet B) pontjában rögzített paramétereknek, illetve
határértékeknek.

KEHOP-2.1.2.

Szakony, Gyalóka, Zsira, Répcevis
Önkormányzatok ivóvízminőség-javító
projektje

106.

KEHOP-2.1.2.

Szegedi Fegyház és Börtön III. Objektum,
Nagyfa ivóvízminőség-javító projektje

Algyő Nagyközség Önkormányzat
a 339/2014. (XII. 19.) Korm.
rendelet szerint

300 000 000

107.

KEHOP-2.1.2.

A Szentes városi Damjanich János
Laktanya ivóvízminőség-javító projektje

Szentes Város Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet
szerint

141 732 000

108.

KEHOP-2.1.2.

Erdőbénye objektum ivóvízminőségjavító projektje

Erdőbénye Község
Önkormányzata a 339/2014. (XII.
19.) Korm. rendelet szerint

141 732 000

109.

KEHOP-2.1.3.

Pincehely Nagyközség Ivóvízminőség
javító Programja

Pincehely Nagyközség
Önkormányzata a 339/2014. (XII.
19.) Korm. rendelet szerint

239 266 800

80 000 000

A beruházással szembeni szakmai elvárás, hogy az
érintett területen elsősorban az öt, a vízminőséget
kiemelten befolyásoló komponens (arzén, bór, fluor,
nitrit, ammónium) vonatkozásában a szolgáltatott
közműves ivóvíz minősége feleljen meg a 98/83/EK
irányelv és a 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 1. számú
melléklet B) pontjában rögzített paramétereknek, illetve
határértékeknek.
A beruházással szembeni szakmai elvárás, hogy az
érintett területen elsősorban az öt, a vízminőséget
kiemelten befolyásoló komponens (arzén, bór, fluor,
nitrit, ammónium) vonatkozásában a szolgáltatott
közműves ivóvíz minősége feleljen meg a 98/83/EK
irányelv és a 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 1. számú
melléklet B) pontjában rögzített paramétereknek, illetve
határértékeknek.
A beruházással szembeni szakmai elvárás, hogy az
érintett területen elsősorban az öt, a vízminőséget
kiemelten befolyásoló komponens (arzén, bór, fluor,
nitrit, ammónium) vonatkozásában a szolgáltatott
közműves ivóvíz minősége feleljen meg a 98/83/EK
irányelv és a 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 1. számú
melléklet B) pontjában rögzített paramétereknek, illetve
határértékeknek.
A beruházással szembeni szakmai elvárás, hogy az
érintett területen elsősorban az öt, a vízminőséget
kiemelten befolyásoló komponens (arzén, bór, fluor,
nitrit, ammónium) vonatkozásában a szolgáltatott
közműves ivóvíz minősége feleljen meg a 98/83/EK
irányelv és a 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 1. számú
melléklet B) pontjában rögzített paramétereknek, illetve
határértékeknek.
A beruházással szembeni szakmai elvárás, hogy az
érintett területen elsősorban az öt, a vízminőséget
kiemelten befolyásoló komponens (arzén, bór, fluor,
nitrit, ammónium) vonatkozásában a szolgáltatott
közműves ivóvíz minősége feleljen meg a 98/83/EK
irányelv és a 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 1. számú
melléklet B) pontjában rögzített paramétereknek, illetve
határértékeknek.
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105.

Szakony Község Önkormányzata,
Gyalóka Község Önkormányzata,
Zsira Község Önkormányzata és
Répcevis Község Önkormányzata
a 339/2014. (XII. 19.) Korm.
rendelet szerint

19465

Pusztaegres és Sárhatvan településrészek
ivóvízellátása biztonságának javítása

Sárbogárd Város Önkormányzata
a 339/2014. (XII. 19.) Korm.
rendelet szerint

177 411 600

111.

KEHOP-2.1.3.

Vízminőség-javítás Nyírlugos város
szolgáltatási területén

Nyírlugos Város Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet
szerint

110 889 517

112.

KEHOP-2.1.3.

Cibakháza ivóvízellátásának javítása

Cibakháza Nagyközség
Önkormányzata a 339/2014. (XII.
19.) Korm. rendelet szerint

260 217 000

113.

KEHOP-2.1.3.

Ivóvízminőség-javítás

Káloz Község Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet
szerint

104 307 300

114.

KEHOP-2.1.3.

Tengőd település ivóvízminőség-javító
programja

Tengőd Község Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet
szerint

93 007 992
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KEHOP-2.1.3.

19466

110.

A beruházással szembeni szakmai elvárás, hogy az
érintett területen elsősorban az öt, a vízminőséget
kiemelten befolyásoló komponens (arzén, bór, fluor,
nitrit, ammónium) vonatkozásában a szolgáltatott
közműves ivóvíz minősége feleljen meg a 98/83/EK
irányelv és a 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 1. számú
melléklet B) pontjában rögzített paramétereknek, illetve
határértékeknek.
A beruházással szembeni szakmai elvárás, hogy az
érintett területen elsősorban az öt, a vízminőséget
kiemelten befolyásoló komponens (arzén, bór, fluor,
nitrit, ammónium) vonatkozásában a szolgáltatott
közműves ivóvíz minősége feleljen meg a 98/83/EK
irányelv és a 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 1. számú
melléklet B) pontjában rögzített paramétereknek, illetve
határértékeknek.
A beruházással szembeni szakmai elvárás, hogy az
érintett területen elsősorban az öt, a vízminőséget
kiemelten befolyásoló komponens (arzén, bór, fluor,
nitrit, ammónium) vonatkozásában a szolgáltatott
közműves ivóvíz minősége feleljen meg a 98/83/EK
irányelv és a 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 1. számú
melléklet B) pontjában rögzített paramétereknek, illetve
határértékeknek.
A beruházással szembeni szakmai elvárás, hogy az
érintett területen elsősorban az öt, a vízminőséget
kiemelten befolyásoló komponens (arzén, bór, fluor,
nitrit, ammónium) vonatkozásában a szolgáltatott
közműves ivóvíz minősége feleljen meg a 98/83/EK
irányelv és a 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 1. számú
melléklet B) pontjában rögzített paramétereknek, illetve
határértékeknek.
A beruházással szembeni szakmai elvárás, hogy az
érintett területen elsősorban az öt, a vízminőséget
kiemelten befolyásoló komponens (arzén, bór, fluor,
nitrit, ammónium) vonatkozásában a szolgáltatott
közműves ivóvíz minősége feleljen meg a 98/83/EK
irányelv és a 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 1. számú
melléklet B) pontjában rögzített paramétereknek, illetve
határértékeknek.

KEHOP-2.1.3.

Igar község és Vámpuszta ivóvízminőségjavítása

Igar Község Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet
szerint

91 186 200

116.

KEHOP-2.1.3.

Váraszói Ivóvízminőség javításának
műszaki előkészítése

Váraszó-Erdőkövesd Ivóvíz
Társulás a 339/2014. (XII. 19.)
Korm. rendelet szerint

105 219 000

117.

KEHOP-2.1.3.

Porpác, Bögöt települések
ivóvízminőség-javítása

Porpác Község Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet
szerint

148 855 576

118.

KEHOP-2.1.3.

Ivóvízjavító Program Györköny
Községben

Györköny Községi Önkormányzat
a 339/2014. (XII. 19.) Korm.
rendelet szerint

151 812 000

A Tolna megyei Diósberény és Szakadát
Ivóvízminőség-javító Programja

Dél-dunántúli Régió
Ivóvízminőség-javító
Önkormányzati Társulás a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet
szerint

131 013 518

119.

KEHOP-2.1.3.
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115.

A beruházással szembeni szakmai elvárás, hogy az
érintett területen elsősorban az öt, a vízminőséget
kiemelten befolyásoló komponens (arzén, bór, fluor,
nitrit, ammónium) vonatkozásában a szolgáltatott
közműves ivóvíz minősége feleljen meg a 98/83/EK
irányelv és a 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 1. számú
melléklet B) pontjában rögzített paramétereknek, illetve
határértékeknek.
A beruházással szembeni szakmai elvárás, hogy az
érintett területen elsősorban az öt, a vízminőséget
kiemelten befolyásoló komponens (arzén, bór, fluor,
nitrit, ammónium) vonatkozásában a szolgáltatott
közműves ivóvíz minősége feleljen meg a 98/83/EK
irányelv és a 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 1. számú
melléklet B) pontjában rögzített paramétereknek, illetve
határértékeknek.
A beruházással szembeni szakmai elvárás, hogy az
érintett területen elsősorban az öt, a vízminőséget
kiemelten befolyásoló komponens (arzén, bór, fluor,
nitrit, ammónium) vonatkozásában a szolgáltatott
közműves ivóvíz minősége feleljen meg a 98/83/EK
irányelv és a 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 1. számú
melléklet B) pontjában rögzített paramétereknek, illetve
határértékeknek.
A beruházással szembeni szakmai elvárás, hogy az
érintett területen elsősorban az öt, a vízminőséget
kiemelten befolyásoló komponens (arzén, bór, fluor,
nitrit, ammónium) vonatkozásában a szolgáltatott
közműves ivóvíz minősége feleljen meg a 98/83/EK
irányelv és a 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 1. számú
melléklet B) pontjában rögzített paramétereknek, illetve
határértékeknek.
A beruházással szembeni szakmai elvárás, hogy az
érintett területen elsősorban az öt, a vízminőséget
kiemelten befolyásoló komponens (arzén, bór, fluor,
nitrit, ammónium) vonatkozásában a szolgáltatott
közműves ivóvíz minősége feleljen meg a 98/83/EK
irányelv és a 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 1. számú
melléklet B) pontjában rögzített paramétereknek, illetve
határértékeknek.

19467

121.

KEHOP-2.1.3.

A Somogy megyei Taszár és Orci
települések ivóvízminőség-javító
programja

Dél-dunántúli Régió
Ivóvízminőség-javító
Önkormányzati Társulás a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet
szerint

324 842 266

122.

KEHOP-2.1.3.

Jászszentandrás ivóvízminőség-javító
projekt

Jászszentandrás Községi
Önkormányzat a 339/2014. (XII.
19.) Korm. rendelet szerint

165 433 500

A Somogy megyei Ádánd település
ivóvízminőség-javító programja

Dél-dunántúli Régió
Ivóvízminőség-javító
Önkormányzati Társulás a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet
szerint

217 605 775

A Tolna megyei Értény település
ivóvízminőség-javító programja

Dél-dunántúli Régió
Ivóvízminőség-javító
Önkormányzati Társulás a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet
szerint

130 524 156

123.

124.

KEHOP-2.1.3.

KEHOP-2.1.3.

124 761 497
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A Baranya megyei Nagynyárád település
ivóvízminőség-javító programja

120.

19468

KEHOP-2.1.3.

Dél-dunántúli Régió
Ivóvízminőség-javító
Önkormányzati Társulás a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet
szerint

A beruházással szembeni szakmai elvárás, hogy az
érintett területen elsősorban az öt, a vízminőséget
kiemelten befolyásoló komponens (arzén, bór, fluor,
nitrit, ammónium) vonatkozásában a szolgáltatott
közműves ivóvíz minősége feleljen meg a 98/83/EK
irányelv és a 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 1. számú
melléklet B) pontjában rögzített paramétereknek, illetve
határértékeknek.
A beruházással szembeni szakmai elvárás, hogy az
érintett területen elsősorban az öt, a vízminőséget
kiemelten befolyásoló komponens (arzén, bór, fluor,
nitrit, ammónium) vonatkozásában a szolgáltatott
közműves ivóvíz minősége feleljen meg a 98/83/EK
irányelv és a 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 1. számú
melléklet B) pontjában rögzített paramétereknek, illetve
határértékeknek.
A beruházással szembeni szakmai elvárás, hogy az
érintett területen elsősorban az öt, a vízminőséget
kiemelten befolyásoló komponens (arzén, bór, fluor,
nitrit, ammónium) vonatkozásában a szolgáltatott
közműves ivóvíz minősége feleljen meg a 98/83/EK
irányelv és a 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 1. számú
melléklet B) pontjában rögzített paramétereknek, illetve
határértékeknek.
A beruházással szembeni szakmai elvárás, hogy az
érintett területen elsősorban az öt, a vízminőséget
kiemelten befolyásoló komponens (arzén, bór, fluor,
nitrit, ammónium) vonatkozásában a szolgáltatott
közműves ivóvíz minősége feleljen meg a 98/83/EK
irányelv és a 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 1. számú
melléklet B) pontjában rögzített paramétereknek, illetve
határértékeknek.
A beruházással szembeni szakmai elvárás, hogy az
érintett területen elsősorban az öt, a vízminőséget
kiemelten befolyásoló komponens (arzén, bór, fluor,
nitrit, ammónium) vonatkozásában a szolgáltatott
közműves ivóvíz minősége feleljen meg a 98/83/EK
irányelv és a 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 1. számú
melléklet B) pontjában rögzített paramétereknek, illetve
határértékeknek.

KEHOP-2.1.3.

A Baranya megyei Hidas település
ivóvízminőség-javító programja

180 487 940

164 952 668

126.

KEHOP-2.1.3.

A Somogy megyei Buzsák település
ivóvízminőség-javító programja

Dél-dunántúli Régió
Ivóvízminőség-javító
Önkormányzati Társulás a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet
szerint

127.

KEHOP-2.1.3.

Kislippó település ivóvízminőség-javító
programja

Kislippó Községi Önkormányzat a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet
szerint

161 792 505

KEHOP-2.1.3.

A Tolna megyei Tamási település
ivóvízminőség-javító programja

Dél-dunántúli Régió
Ivóvízminőség-javító
Önkormányzati Társulás a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet
szerint

1 422 125 756

KEHOP-2.1.3.

A Somogy megyei Mezőcsokonya
település ivóvízminőség-javító
programja

Dél-dunántúli Régió
Ivóvízminőség-javító
Önkormányzati Társulás a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet
szerint

165 183 205

128.

129.
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125.

Dél-dunántúli Régió
Ivóvízminőség-javító
Önkormányzati Társulás a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet
szerint

A beruházással szembeni szakmai elvárás, hogy az
érintett területen elsősorban az öt, a vízminőséget
kiemelten befolyásoló komponens (arzén, bór, fluor,
nitrit, ammónium) vonatkozásában a szolgáltatott
közműves ivóvíz minősége feleljen meg a 98/83/EK
irányelv és a 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 1. számú
melléklet B) pontjában rögzített paramétereknek, illetve
határértékeknek.
A beruházással szembeni szakmai elvárás, hogy az
érintett területen elsősorban az öt, a vízminőséget
kiemelten befolyásoló komponens (arzén, bór, fluor,
nitrit, ammónium) vonatkozásában a szolgáltatott
közműves ivóvíz minősége feleljen meg a 98/83/EK
irányelv és a 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 1. számú
melléklet B) pontjában rögzített paramétereknek, illetve
határértékeknek.
A beruházással szembeni szakmai elvárás, hogy az
érintett területen elsősorban az öt, a vízminőséget
kiemelten befolyásoló komponens (arzén, bór, fluor,
nitrit, ammónium) vonatkozásában a szolgáltatott
közműves ivóvíz minősége feleljen meg a 98/83/EK
irányelv és a 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 1. számú
melléklet B) pontjában rögzített paramétereknek, illetve
határértékeknek.
A beruházással szembeni szakmai elvárás, hogy az
érintett területen elsősorban az öt, a vízminőséget
kiemelten befolyásoló komponens (arzén, bór, fluor,
nitrit, ammónium) vonatkozásában a szolgáltatott
közműves ivóvíz minősége feleljen meg a 98/83/EK
irányelv és a 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 1. számú
melléklet B) pontjában rögzített paramétereknek, illetve
határértékeknek.
A beruházással szembeni szakmai elvárás, hogy az
érintett területen elsősorban az öt, a vízminőséget
kiemelten befolyásoló komponens (arzén, bór, fluor,
nitrit, ammónium) vonatkozásában a szolgáltatott
közműves ivóvíz minősége feleljen meg a 98/83/EK
irányelv és a 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 1. számú
melléklet B) pontjában rögzített paramétereknek, illetve
határértékeknek.

19469

KEHOP-2.1.3.

Dél-dunántúli Régió
Ivóvízminőség-javító
Önkormányzati Társulás a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet
szerint

157 526 109

136 873 656

KEHOP-2.1.3.

A Tolna megyei Koppányszántó település
ivóvízminőség-javító programja

132.

KEHOP-2.1.3.

Ivóvízminőség-javító fejlesztést célzó
beruházás Ináncs községben

Ináncs Község Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet
szerint

69 255 305

133.

KEHOP-2.1.3. Tiszaeszlár ivóvízminőség-javítási projekt

Tiszaeszlár Község
Önkormányzata a 339/2014. (XII.
19.) Korm. rendelet szerint

117 801 000

134.

KEHOP-2.1.3.

Kölesd-Kistormás Ivóvízminőségjavító Társulás a 339/2014. (XII.
19.) Korm. rendelet szerint

240 970 664

Kölesd Kistormás ivóvízminőség-javító
projekt
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131.

Dél-dunántúli Régió
Ivóvízminőség-javító
Önkormányzati Társulás a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet
szerint

19470

130.

A Somogy megyei Somogysárd és
Újvárfalva települések ivóvízminőségjavító programja

A beruházással szembeni szakmai elvárás, hogy az
érintett területen elsősorban az öt, a vízminőséget
kiemelten befolyásoló komponens (arzén, bór, fluor,
nitrit, ammónium) vonatkozásában a szolgáltatott
közműves ivóvíz minősége feleljen meg a 98/83/EK
irányelv és a 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 1. számú
melléklet B) pontjában rögzített paramétereknek, illetve
határértékeknek.
A beruházással szembeni szakmai elvárás, hogy az
érintett területen elsősorban az öt, a vízminőséget
kiemelten befolyásoló komponens (arzén, bór, fluor,
nitrit, ammónium) vonatkozásában a szolgáltatott
közműves ivóvíz minősége feleljen meg a 98/83/EK
irányelv és a 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 1. számú
melléklet B) pontjában rögzített paramétereknek, illetve
határértékeknek.
A beruházással szembeni szakmai elvárás, hogy az
érintett területen elsősorban az öt, a vízminőséget
kiemelten befolyásoló komponens (arzén, bór, fluor,
nitrit, ammónium) vonatkozásában a szolgáltatott
közműves ivóvíz minősége feleljen meg a 98/83/EK
irányelv és a 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 1. számú
melléklet B) pontjában rögzített paramétereknek, illetve
határértékeknek.
A beruházással szembeni szakmai elvárás, hogy az
érintett területen elsősorban az öt, a vízminőséget
kiemelten befolyásoló komponens (arzén, bór, fluor,
nitrit, ammónium) vonatkozásában a szolgáltatott
közműves ivóvíz minősége feleljen meg a 98/83/EK
irányelv és a 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 1. számú
melléklet B) pontjában rögzített paramétereknek, illetve
határértékeknek.
A beruházással szembeni szakmai elvárás, hogy az
érintett területen elsősorban az öt, a vízminőséget
kiemelten befolyásoló komponens (arzén, bór, fluor,
nitrit, ammónium) vonatkozásában a szolgáltatott
közműves ivóvíz minősége feleljen meg a 98/83/EK
irányelv és a 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 1. számú
melléklet B) pontjában rögzített paramétereknek, illetve
határértékeknek.

Belecska ivóvízminőség-javító program

Belecska Községi Önkormányzat a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet
szerint

89 312 019

136.

KEHOP-2.1.3.

Ivóvízminőség javítás a tabi kistérség
nyolc településén

Dunántúli Regionális Vízmű
Zártkörűen Működő
Részvénytársaság a 339/2014. (XII.
19.) Korm. rendelet szerint

159 750 000

137.

KEHOP-2.1.3.

Tápiószele város ivóvízminőség javítása

Tápiószele Város Önkormányzata
a 339/2014. (XII. 19.) Korm.
rendelet szerint

281 430 000

138.

KEHOP-2.1.3.

Szentlőrinc város ivóvízminőség-javító
programja

Szentlőrinc Város Önkormányzat a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet
szerint

699 010 481
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KEHOP-2.1.3.

135.

A beruházással szembeni szakmai elvárás, hogy az
érintett területen elsősorban az öt, a vízminőséget
kiemelten befolyásoló komponens (arzén, bór, fluor,
nitrit, ammónium) vonatkozásában a szolgáltatott
közműves ivóvíz minősége feleljen meg a 98/83/EK
irányelv és a 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 1. számú
melléklet B) pontjában rögzített paramétereknek, illetve
határértékeknek.
A beruházással szembeni szakmai elvárás, hogy az
érintett területen elsősorban az öt, a vízminőséget
kiemelten befolyásoló komponens (arzén, bór, fluor,
nitrit, ammónium) vonatkozásában a szolgáltatott
közműves ivóvíz minősége feleljen meg a 98/83/EK
irányelv és a 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 1. számú
melléklet B) pontjában rögzített paramétereknek, illetve
határértékeknek.
A beruházással szembeni szakmai elvárás, hogy az
érintett területen elsősorban az öt, a vízminőséget
kiemelten befolyásoló komponens (arzén, bór, fluor,
nitrit, ammónium) vonatkozásában a szolgáltatott
közműves ivóvíz minősége feleljen meg a 98/83/EK
irányelv és a 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 1. számú
melléklet B) pontjában rögzített paramétereknek, illetve
határértékeknek.
A beruházással szembeni szakmai elvárás, hogy az
érintett területen elsősorban az öt, a vízminőséget
kiemelten befolyásoló komponens (arzén, bór, fluor,
nitrit, ammónium) vonatkozásában a szolgáltatott
közműves ivóvíz minősége feleljen meg a 98/83/EK
irányelv és a 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 1. számú
melléklet B) pontjában rögzített paramétereknek, illetve
határértékeknek.

19471

KEHOP-2.1.3.

Ivóvízminőség-javítás Halmaj és
térségében

140.

KEHOP-2.1.3.

Nagykőrös város ivóvízminőség-javító
beruházása

Nagykőrös Város Önkormányzata
a 339/2014. (XII. 19.) Korm.
rendelet szerint

141.

KEHOP-2.1.4.

Az Észak-Magyarországi Régió
településein élő lakosság egészséges
ivóvízzel való ellátásának biztosítása

Borsod-Abaúj-Zemplén Térségi
Ivóvíz-kezelési Önkormányzati
Társulás a 339/2014. (XII. 19.)
Korm. rendelet szerint

142.

KEHOP-2.1.5.

Budapest ivóvízellátó hálózatának
rekonstrukciója

Budapest Főváros Önkormányzata
a 339/2014. (XII. 19.) Korm.
rendelet szerint

KEHOP-2.2.1.

Kartal Nagyközség
Önkormányzata és Verseg Község
Önkormányzata a 339/2014. (XII.
19.) Korm. rendelet szerint

A beruházással szembeni szakmai elvárás, hogy az
érintett területen elsősorban az öt, a vízminőséget
kiemelten befolyásoló komponens (arzén, bór, fluor,
nitrit, ammónium) vonatkozásában a szolgáltatott
433 269 057
közműves ivóvíz minősége feleljen meg a 98/83/EK
irányelv és a 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 1. számú
melléklet B) pontjában rögzített paramétereknek, illetve
határértékeknek.
A beruházással szembeni szakmai elvárás, hogy az
érintett területen elsősorban az öt, a vízminőséget
kiemelten befolyásoló komponens (arzén, bór, fluor,
nitrit, ammónium) vonatkozásában a szolgáltatott
422 089 740
közműves ivóvíz minősége feleljen meg a 98/83/EK
irányelv és a 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 1. számú
melléklet B) pontjában rögzített paramétereknek, illetve
határértékeknek.
A beruházással szembeni szakmai elvárás, hogy az
érintett területen elsősorban az öt, a vízminőséget
kiemelten befolyásoló komponens (arzén, bór, fluor,
nitrit, ammónium) vonatkozásában a szolgáltatott
756 294 421
közműves ivóvíz minősége feleljen meg a 98/83/EK
irányelv és a 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 1. számú
melléklet B) pontjában rögzített paramétereknek, illetve
határértékeknek.
27 700 000 000

A beruházással szembeni szakmai elvárás a főváros
azbesztcement víznyomócsöveinek kiváltása.

A beruházás keretében az érintett 2000 lakosegyenérték
terhelést meghaladó kibocsátású szennyvízelvezetési
agglomeráció megfelelő szennyvízkezelésének feltételei
teljesülnek, annak érdekében, hogy a szennyvízközművel
556 027 392 való lefedettség megközelítse a közműves ivóvízzel
ellátott fogyasztók csaknem 100%-át. A projekttel
szembeni szakmai elvárás, hogy Magyarország
megfeleljen az uniós jogi követelményeknek a kijelölt
határidőig.
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143.

Kartal és Verseg községek
szennyvíztisztító telepének fejlesztése

19472

139.

Halmaj Községi Önkormányzat,
Csobád Község Önkormányzata,
Kiskinizs Községi Önkormányzat,
Kázsmárk Község Önkormányzata,
Léh Községi Önkormányzat,
Nagykinizs Község
Önkormányzata,
Rásonysápberencs Községi
Önkormányzat a 339/2014. (XII.
19.) Korm. rendelet szerint

A csongrádi szennyvíztisztító és
csatornahálózat bővítése

Csongrád Városi Önkormányzat a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet
szerint

844 183 572

145.

KEHOP-2.2.1.

A martonvásári agglomeráció
szennyvíztisztítása, korszerűsítése,
bővítése a csatornázatlan területek
rendszerbe történő becsatolása

Szent László Völgye
Szennyvíztisztító és
Csatornahálózat Fejlesztő
Önkormányzati Társulás a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet
szerint

739 862 732

146.

KEHOP-2.2.1.

Izsák és térsége szennyvíz beruházása

Izsák Város Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet
szerint

530 722 786

147.

KEHOP-2.2.1.

Tunyogmatolcs és térsége csatornamű
építés II. ütem

Tunyogmatolcs Község
Önkormányzata a 339/2014. (XII.
19.) Korm. rendelet szerint

1 532 937 985
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KEHOP-2.2.1.

144.

A beruházás keretében az érintett 2000 lakosegyenérték
terhelést meghaladó kibocsátású szennyvízelvezetési
agglomeráció megfelelő szennyvízkezelésének feltételei
teljesülnek, annak érdekében, hogy a szennyvízközművel
való lefedettség megközelítse a közműves ivóvízzel
ellátott fogyasztók csaknem 100%-át. A projekttel
szembeni szakmai elvárás, hogy Magyarország
megfeleljen az uniós jogi követelményeknek a kijelölt
határidőig.
A beruházás keretében az érintett 2000 lakosegyenérték
terhelést meghaladó kibocsátású szennyvízelvezetési
agglomeráció megfelelő szennyvízkezelésének feltételei
teljesülnek, annak érdekében, hogy a szennyvízközművel
való lefedettség megközelítse a közműves ivóvízzel
ellátott fogyasztók csaknem 100%-át. A projekttel
szembeni szakmai elvárás, hogy Magyarország
megfeleljen az uniós jogi követelményeknek a kijelölt
határidőig.
A beruházás keretében az érintett 2000 lakosegyenérték
terhelést meghaladó kibocsátású szennyvízelvezetési
agglomeráció megfelelő szennyvízkezelésének feltételei
teljesülnek, annak érdekében, hogy a szennyvízközművel
való lefedettség megközelítse a közműves ivóvízzel
ellátott fogyasztók csaknem 100%-át. A projekttel
szembeni szakmai elvárás, hogy Magyarország
megfeleljen az uniós jogi követelményeknek a kijelölt
határidőig.
A beruházás keretében az érintett 2000 lakosegyenérték
terhelést meghaladó kibocsátású szennyvízelvezetési
agglomeráció megfelelő szennyvízkezelésének feltételei
teljesülnek, annak érdekében, hogy a szennyvízközművel
való lefedettség megközelítse a közműves ivóvízzel
ellátott fogyasztók csaknem 100%-át. A projekttel
szembeni szakmai elvárás, hogy Magyarország
megfeleljen az uniós jogi követelményeknek a kijelölt
határidőig.

19473

Kállósemjén Nagyközség
Önkormányzata a 339/2014. (XII.
19.) Korm. rendelet szerint

303 353 794

149.

KEHOP-2.2.1.

Hajdúhadház és Téglás települések
szennyvíztisztító telepének
rekonstrukciója és csatornahálózatának
bővítése

Hajdúhadház és Téglás Szennyvíz
Beruházási Társulása a 339/2014.
(XII. 19.) Korm. rendelet szerint

1 018 891 275

150.

KEHOP-2.2.1.

Gávavencsellő község
szennyvízcsatornázása (II. ütem) és
szennyvíztisztító telep létesítése

Gávavencsellő Nagyközség
Önkormányzata a 339/2014. (XII.
19.) Korm. rendelet szerint

980 690 634

A szennyvíztisztító telep korszerűsítése
Csepregen

Zsira, Csepreg, Horvátzsidány,
Kiszsidány és Ólmod Települések
Szennyvíz-beruházási
Önkormányzati Társulása a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet
szerint

373 222 109

151.

KEHOP-2.2.1.
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A kállósemjéni szennyvíztisztító telep
bővítése és korszerűsítése

19474

KEHOP-2.2.1.

148.

A beruházás keretében az érintett 2000 lakosegyenérték
terhelést meghaladó kibocsátású szennyvízelvezetési
agglomeráció megfelelő szennyvízkezelésének feltételei
teljesülnek, annak érdekében, hogy a szennyvízközművel
való lefedettség megközelítse a közműves ivóvízzel
ellátott fogyasztók csaknem 100%-át. A projekttel
szembeni szakmai elvárás, hogy Magyarország
megfeleljen az uniós jogi követelményeknek a kijelölt
határidőig.
A beruházás keretében az érintett 2000 lakosegyenérték
terhelést meghaladó kibocsátású szennyvízelvezetési
agglomeráció megfelelő szennyvízkezelésének feltételei
teljesülnek, annak érdekében, hogy a szennyvízközművel
való lefedettség megközelítse a közműves ivóvízzel
ellátott fogyasztók csaknem 100%-át. A projekttel
szembeni szakmai elvárás, hogy Magyarország
megfeleljen az uniós jogi követelményeknek a kijelölt
határidőig.
A beruházás keretében az érintett 2000 lakosegyenérték
terhelést meghaladó kibocsátású szennyvízelvezetési
agglomeráció megfelelő szennyvízkezelésének feltételei
teljesülnek, annak érdekében, hogy a szennyvízközművel
való lefedettség megközelítse a közműves ivóvízzel
ellátott fogyasztók csaknem 100%-át. A projekttel
szembeni szakmai elvárás, hogy Magyarország
megfeleljen az uniós jogi követelményeknek a kijelölt
határidőig.
A beruházás keretében az érintett 2000 lakosegyenérték
terhelést meghaladó kibocsátású szennyvízelvezetési
agglomeráció megfelelő szennyvízkezelésének feltételei
teljesülnek, annak érdekében, hogy a szennyvízközművel
való lefedettség megközelítse a közműves ivóvízzel
ellátott fogyasztók csaknem 100%-át. A projekttel
szembeni szakmai elvárás, hogy Magyarország
megfeleljen az uniós jogi követelményeknek a kijelölt
határidőig.

152.

KEHOP-2.2.1.

153.

KEHOP-2.2.1.

Szentgotthárd-Máriaújfalu szennyvíz
elvezetésének kiépítése

Szentgotthárd Város
Önkormányzata a 339/2014. (XII.
19.) Korm. rendelet szerint

299 778 838

154.

KEHOP-2.2.1.

Borsodnádasd város szennyvízelvezetése
és -kezelése

Borsodnádasd Város
Önkormányzata a 339/2014. (XII.
19.) Korm. rendelet szerint

1 776 541 798

155.

KEHOP-2.2.1.

Vásárosnamény-Gergelyiugornya
szennyvíztisztító telep és
szennyvízelvezető hálózat építése Jánd
településen

Jánd-VásárosnaményGergelyiugornya Víziközmű
Beruházási Társulás a 339/2014.
(XII. 19.) Korm. rendelet szerint

881 497 709

1 216 028 794
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Jánosháza és Térsége
Szennyvízelvezetési Beruházási
Önkormányzati Társulás a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet
szerint

Jánosháza és térsége
szennyvíztisztításának fejlesztése és
csatornázásának kiépítése

A beruházás keretében az érintett 2000 lakosegyenérték
terhelést meghaladó kibocsátású szennyvízelvezetési
agglomeráció megfelelő szennyvízkezelésének feltételei
teljesülnek, annak érdekében, hogy a szennyvízközművel
való lefedettség megközelítse a közműves ivóvízzel
ellátott fogyasztók csaknem 100%-át. A projekttel
szembeni szakmai elvárás, hogy Magyarország
megfeleljen az uniós jogi követelményeknek a kijelölt
határidőig.
A beruházás keretében az érintett 2000 lakosegyenérték
terhelést meghaladó kibocsátású szennyvízelvezetési
agglomeráció megfelelő szennyvízkezelésének feltételei
teljesülnek, annak érdekében, hogy a szennyvízközművel
való lefedettség megközelítse a közműves ivóvízzel
ellátott fogyasztók csaknem 100%-át. A projekttel
szembeni szakmai elvárás, hogy Magyarország
megfeleljen az uniós jogi követelményeknek a kijelölt
határidőig.
A beruházás keretében az érintett 2000 lakosegyenérték
terhelést meghaladó kibocsátású szennyvízelvezetési
agglomeráció megfelelő szennyvízkezelésének feltételei
teljesülnek, annak érdekében, hogy a szennyvízközművel
való lefedettség megközelítse a közműves ivóvízzel
ellátott fogyasztók csaknem 100%-át. A projekttel
szembeni szakmai elvárás, hogy Magyarország
megfeleljen az uniós jogi követelményeknek a kijelölt
határidőig.
A beruházás keretében az érintett 2000 lakosegyenérték
terhelést meghaladó kibocsátású szennyvízelvezetési
agglomeráció megfelelő szennyvízkezelésének feltételei
teljesülnek, annak érdekében, hogy a szennyvízközművel
való lefedettség megközelítse a közműves ivóvízzel
ellátott fogyasztók csaknem 100%-át. A projekttel
szembeni szakmai elvárás, hogy Magyarország
megfeleljen az uniós jogi követelményeknek a kijelölt
határidőig.

19475

1 448 907 336

418 430 350

KEHOP-2.2.1.

157.

KEHOP-2.2.1.

Őcsény-Decs Szennyvíztelep felújítása

Őcsény-Decs Önkormányzati
Szennyvíztársulás a 339/2014. (XII.
19.) Korm. rendelet szerint

158.

KEHOP-2.2.1.

Pincehely település
szennyvízhálózatának kiépítése

Pincehely Nagyközség
Önkormányzata a 339/2014. (XII.
19.) Korm. rendelet szerint

1 562 621 793

159.

KEHOP-2.2.1.

Böhönye község szennyvízhálózat
bővítése és szennyvíztisztító telep
korszerűsítése, fejlesztése

Böhönye Község Önkormányzata
a 339/2014. (XII. 19.) Korm.
rendelet szerint

331 655 618
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156.

19476

Prügy-Taktakenéz Szennyvíz
Beruházó Önkormányzati Társulás
a 339/2014. (XII. 19.) Korm.
rendelet szerint

Szennyvízhálózat és tisztítómű építése
Prügy és Taktakenéz településeken

A beruházás keretében az érintett 2000 lakosegyenérték
terhelést meghaladó kibocsátású szennyvízelvezetési
agglomeráció megfelelő szennyvízkezelésének feltételei
teljesülnek, annak érdekében, hogy a szennyvízközművel
való lefedettség megközelítse a közműves ivóvízzel
ellátott fogyasztók csaknem 100%-át. A projekttel
szembeni szakmai elvárás, hogy Magyarország
megfeleljen az uniós jogi követelményeknek a kijelölt
határidőig.
A beruházás keretében az érintett 2000 lakosegyenérték
terhelést meghaladó kibocsátású szennyvízelvezetési
agglomeráció megfelelő szennyvízkezelésének feltételei
teljesülnek, annak érdekében, hogy a szennyvízközművel
való lefedettség megközelítse a közműves ivóvízzel
ellátott fogyasztók csaknem 100%-át. A projekttel
szembeni szakmai elvárás, hogy Magyarország
megfeleljen az uniós jogi követelményeknek a kijelölt
határidőig.
A beruházás keretében az érintett 2000 lakosegyenérték
terhelést meghaladó kibocsátású szennyvízelvezetési
agglomeráció megfelelő szennyvízkezelésének feltételei
teljesülnek, annak érdekében, hogy a szennyvízközművel
való lefedettség megközelítse a közműves ivóvízzel
ellátott fogyasztók csaknem 100%-át. A projekttel
szembeni szakmai elvárás, hogy Magyarország
megfeleljen az uniós jogi követelményeknek a kijelölt
határidőig.
A beruházás keretében az érintett 2000 lakosegyenérték
terhelést meghaladó kibocsátású szennyvízelvezetési
agglomeráció megfelelő szennyvízkezelésének feltételei
teljesülnek, annak érdekében, hogy a szennyvízközművel
való lefedettség megközelítse a közműves ivóvízzel
ellátott fogyasztók csaknem 100%-át. A projekttel
szembeni szakmai elvárás, hogy Magyarország
megfeleljen az uniós jogi követelményeknek a kijelölt
határidőig.

Tiszadada község szennyvízelvezetése és
szennyvíztisztítása

Tiszadada Község Önkormányzata
a 339/2014. (XII. 19.) Korm.
rendelet szerint

832 398 963

161.

KEHOP-2.2.1.

Szamosszeg–Nagydobos–Nyírparasznya
települések szennyvíztisztító telepének
bővítése

Szamosszeg-NagydobosNyírparasznya Szennyvízközmű
Beruházási Társulás a 339/2014.
(XII. 19.) Korm. rendelet szerint

263 239 709

162.

KEHOP-2.2.1.

Szennyvízelvezetés és -tisztítás
megoldása az izsákfai városrészen

Celldömölk Város Önkormányzata
a 339/2014. (XII. 19.) Korm.
rendelet szerint

256 097 271

163.

KEHOP-2.2.1.

Bácsbokod szennyvízhálózatának
bővítése és szennyvíztisztító telepének
intenzifikálása

Bácsbokod Nagyközség
Önkormányzata a 339/2014. (XII.
19.) Korm. rendelet szerint

1 300 420 466
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KEHOP-2.2.1.

160.

A beruházás keretében az érintett 2000 lakosegyenérték
terhelést meghaladó kibocsátású szennyvízelvezetési
agglomeráció megfelelő szennyvízkezelésének feltételei
teljesülnek, annak érdekében, hogy a szennyvízközművel
való lefedettség megközelítse a közműves ivóvízzel
ellátott fogyasztók csaknem 100%-át. A projekttel
szembeni szakmai elvárás, hogy Magyarország
megfeleljen az uniós jogi követelményeknek a kijelölt
határidőig.
A beruházás keretében az érintett 2000 lakosegyenérték
terhelést meghaladó kibocsátású szennyvízelvezetési
agglomeráció megfelelő szennyvízkezelésének feltételei
teljesülnek, annak érdekében, hogy a szennyvízközművel
való lefedettség megközelítse a közműves ivóvízzel
ellátott fogyasztók csaknem 100%-át. A projekttel
szembeni szakmai elvárás, hogy Magyarország
megfeleljen az uniós jogi követelményeknek a kijelölt
határidőig.
A beruházás keretében az érintett 2000 lakosegyenérték
terhelést meghaladó kibocsátású szennyvízelvezetési
agglomeráció megfelelő szennyvízkezelésének feltételei
teljesülnek, annak érdekében, hogy a szennyvízközművel
való lefedettség megközelítse a közműves ivóvízzel
ellátott fogyasztók csaknem 100%-át. A projekttel
szembeni szakmai elvárás, hogy Magyarország
megfeleljen az uniós jogi követelményeknek a kijelölt
határidőig.
A beruházás keretében az érintett 2000 lakosegyenérték
terhelést meghaladó kibocsátású szennyvízelvezetési
agglomeráció megfelelő szennyvízkezelésének feltételei
teljesülnek, annak érdekében, hogy a szennyvízközművel
való lefedettség megközelítse a közműves ivóvízzel
ellátott fogyasztók csaknem 100%-át. A projekttel
szembeni szakmai elvárás, hogy Magyarország
megfeleljen az uniós jogi követelményeknek a kijelölt
határidőig.

19477

Solt szennyvíztisztító telep
korszerűsítése, tisztított szennyvíz Duna
sodorvonali bevezetésével

Solt Város Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet
szerint

567 044 289

165.

KEHOP-2.2.1.

Egyek település szennyvízelvezetési
és -tisztítási projektje

Egyek Nagyközség
Önkormányzata a 339/2014. (XII.
19.) Korm. rendelet szerint

1 429 920 095

166.

KEHOP-2.2.1.

Szennyvíztisztító telep és
szennyvízcsatorna hálózat bővítése
Kenderesen

Kenderes Város Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet
szerint

1 138 414 063

167.

KEHOP-2.2.1.

Komló város ellátatlan területeinek
szennyvízelvezetése és a
szennyvíztisztító telep korszerűsítése

Komló Város Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet
szerint

751 383 886
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KEHOP-2.2.1.

19478

164.

A beruházás keretében az érintett 2000 lakosegyenérték
terhelést meghaladó kibocsátású szennyvízelvezetési
agglomeráció megfelelő szennyvízkezelésének feltételei
teljesülnek, annak érdekében, hogy a szennyvízközművel
való lefedettség megközelítse a közműves ivóvízzel
ellátott fogyasztók csaknem 100%-át. A projekttel
szembeni szakmai elvárás, hogy Magyarország
megfeleljen az uniós jogi követelményeknek a kijelölt
határidőig.
A beruházás keretében az érintett 2000 lakosegyenérték
terhelést meghaladó kibocsátású szennyvízelvezetési
agglomeráció megfelelő szennyvízkezelésének feltételei
teljesülnek, annak érdekében, hogy a szennyvízközművel
való lefedettség megközelítse a közműves ivóvízzel
ellátott fogyasztók csaknem 100%-át. A projekttel
szembeni szakmai elvárás, hogy Magyarország
megfeleljen az uniós jogi követelményeknek a kijelölt
határidőig.
A beruházás keretében az érintett 2000 lakosegyenérték
terhelést meghaladó kibocsátású szennyvízelvezetési
agglomeráció megfelelő szennyvízkezelésének feltételei
teljesülnek, annak érdekében, hogy a szennyvízközművel
való lefedettség megközelítse a közműves ivóvízzel
ellátott fogyasztók csaknem 100%-át. A projekttel
szembeni szakmai elvárás, hogy Magyarország
megfeleljen az uniós jogi követelményeknek a kijelölt
határidőig.
A beruházás keretében az érintett 2000 lakosegyenérték
terhelést meghaladó kibocsátású szennyvízelvezetési
agglomeráció megfelelő szennyvízkezelésének feltételei
teljesülnek, annak érdekében, hogy a szennyvízközművel
való lefedettség megközelítse a közműves ivóvízzel
ellátott fogyasztók csaknem 100%-át. A projekttel
szembeni szakmai elvárás, hogy Magyarország
megfeleljen az uniós jogi követelményeknek a kijelölt
határidőig.

KEHOP-2.2.1.

Korszerű szennyvíztisztító telep
Ceglédbercelen

Ceglédbercel Község
Önkormányzata a 339/2014. (XII.
19.) Korm. rendelet szerint

443 207 652

169.

KEHOP-2.2.1.

Cserkeszőlő szennyvíztisztító telepének
fejlesztése

Cserkeszőlő Község
Önkormányzata a 339/2014. (XII.
19.) Korm. rendelet szerint

517 280 993

170.

KEHOP-2.2.1.

Bonyhád és térségének – Cikó, Kakasd,
Kismányok és Nagymányok –
szennyvíztisztítása, új szennyvíztisztító
telep megvalósítása

Bonyhád Város Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet
szerint

1 695 658 587

171.

KEHOP-2.2.1.

Almásfüzitő, Dunaalmás, Neszmély
települések szennyvízelvezetésének és
közös szennyvíztisztításának fejlesztése

Észak-dunántúli Vízmű Zártkörűen
Működő Részvénytársaság a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet
szerint

1 540 878 412
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168.

A beruházás keretében az érintett 2000 lakosegyenérték
terhelést meghaladó kibocsátású szennyvízelvezetési
agglomeráció megfelelő szennyvízkezelésének feltételei
teljesülnek, annak érdekében, hogy a szennyvízközművel
való lefedettség megközelítse a közműves ivóvízzel
ellátott fogyasztók csaknem 100%-át. A projekttel
szembeni szakmai elvárás, hogy Magyarország
megfeleljen az uniós jogi követelményeknek a kijelölt
határidőig.
A beruházás keretében az érintett 2000 lakosegyenérték
terhelést meghaladó kibocsátású szennyvízelvezetési
agglomeráció megfelelő szennyvízkezelésének feltételei
teljesülnek, annak érdekében, hogy a szennyvízközművel
való lefedettség megközelítse a közműves ivóvízzel
ellátott fogyasztók csaknem 100%-át. A projekttel
szembeni szakmai elvárás, hogy Magyarország
megfeleljen az uniós jogi követelményeknek a kijelölt
határidőig.
A beruházás keretében az érintett 2000 lakosegyenérték
terhelést meghaladó kibocsátású szennyvízelvezetési
agglomeráció megfelelő szennyvízkezelésének feltételei
teljesülnek, annak érdekében, hogy a szennyvízközművel
való lefedettség megközelítse a közműves ivóvízzel
ellátott fogyasztók csaknem 100%-át. A projekttel
szembeni szakmai elvárás, hogy Magyarország
megfeleljen az uniós jogi követelményeknek a kijelölt
határidőig.
A beruházás keretében az érintett 2000 lakosegyenérték
terhelést meghaladó kibocsátású szennyvízelvezetési
agglomeráció megfelelő szennyvízkezelésének feltételei
teljesülnek, annak érdekében, hogy a szennyvízközművel
való lefedettség megközelítse a közműves ivóvízzel
ellátott fogyasztók csaknem 100%-át. A projekttel
szembeni szakmai elvárás, hogy Magyarország
megfeleljen az uniós jogi követelményeknek a kijelölt
határidőig.

19479

Mezőhegyes város szennyvíztisztításának
korszerűsítése

Mezőhegyes Városi
Önkormányzat a 339/2014. (XII.
19.) Korm. rendelet szerint

631 792 999

173.

KEHOP-2.2.1.

Budakalász szennyvízhálózatának
fejlesztése

Budakalász Város Önkormányzata
a 339/2014. (XII. 19.) Korm.
rendelet szerint

388 557 340

174.

KEHOP-2.2.1.

Szennyvíztisztító telep létesítése és
szennyvízcsatorna hálózat kiépítése
Nagyrábén

Nagyrábé Nagyközség
Önkormányzata a 339/2014. (XII.
19.) Korm. rendelet szerint

1 321 267 253

175.

KEHOP-2.2.2.

Adony szennyvíztisztító telep bővítése,
és fejlesztése

Adony Város Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet
szerint

380 871 040
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KEHOP-2.2.1.

19480

172.

A beruházás keretében az érintett 2000 lakosegyenérték
terhelést meghaladó kibocsátású szennyvízelvezetési
agglomeráció megfelelő szennyvízkezelésének feltételei
teljesülnek, annak érdekében, hogy a szennyvízközművel
való lefedettség megközelítse a közműves ivóvízzel
ellátott fogyasztók csaknem 100%-át. A projekttel
szembeni szakmai elvárás, hogy Magyarország
megfeleljen az uniós jogi követelményeknek a kijelölt
határidőig.
A beruházás keretében az érintett 2000 lakosegyenérték
terhelést meghaladó kibocsátású szennyvízelvezetési
agglomeráció megfelelő szennyvízkezelésének feltételei
teljesülnek, annak érdekében, hogy a szennyvízközművel
való lefedettség megközelítse a közműves ivóvízzel
ellátott fogyasztók csaknem 100%-át. A projekttel
szembeni szakmai elvárás, hogy Magyarország
megfeleljen az uniós jogi követelményeknek a kijelölt
határidőig.
A beruházás keretében az érintett 2000 lakosegyenérték
terhelést meghaladó kibocsátású szennyvízelvezetési
agglomeráció megfelelő szennyvízkezelésének feltételei
teljesülnek, annak érdekében, hogy a szennyvízközművel
való lefedettség megközelítse a közműves ivóvízzel
ellátott fogyasztók csaknem 100%-át. A projekttel
szembeni szakmai elvárás, hogy Magyarország
megfeleljen az uniós jogi követelményeknek a kijelölt
határidőig.
A beruházás keretében az érintett 2000 lakosegyenérték
terhelést meghaladó kibocsátású szennyvízelvezetési
agglomeráció megfelelő szennyvízkezelésének feltételei
teljesülnek, annak érdekében, hogy a szennyvízközművel
való lefedettség megközelítse a közműves ivóvízzel
ellátott fogyasztók csaknem 100%-át. A projekttel
szembeni szakmai elvárás, hogy Magyarország
megfeleljen az uniós jogi követelményeknek a kijelölt
határidőig.

KEHOP-2.2.2.

Aranyosapáti szennyvízcsatornázása és
szennyvíztisztító telep építése

Aranyosapáti Község
Önkormányzata a 339/2014. (XII.
19.) Korm. rendelet szerint

941 626 372

177.

KEHOP-2.2.2.

Arló szennyvízcsatornázása és
szennyvíztisztító telep építése

Arló Nagyközség Önkormányzata
a 339/2014. (XII. 19.) Korm.
rendelet szerint

1 413 074 811

178.

KEHOP-2.2.2.

Balkány Város szennyvízelvezetése és
szennyvíztisztítása

Balkány Város Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet
szerint

1 070 436 075

179.

KEHOP-2.2.2.

Bátaszék szennyvíztelep fejlesztése,
Bátaszék, Báta szennyvízcsatornázás
befejezése

Bátaszék Város Önkormányzata és
Báta Község Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet
szerint

768 289 589
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176.

A beruházás keretében az érintett 2000 lakosegyenérték
terhelést meghaladó kibocsátású szennyvízelvezetési
agglomeráció megfelelő szennyvízkezelésének feltételei
teljesülnek, annak érdekében, hogy a szennyvízközművel
való lefedettség megközelítse a közműves ivóvízzel
ellátott fogyasztók csaknem 100%-át. A projekttel
szembeni szakmai elvárás, hogy Magyarország
megfeleljen az uniós jogi követelményeknek a kijelölt
határidőig.
A beruházás keretében az érintett 2000 lakosegyenérték
terhelést meghaladó kibocsátású szennyvízelvezetési
agglomeráció megfelelő szennyvízkezelésének feltételei
teljesülnek, annak érdekében, hogy a szennyvízközművel
való lefedettség megközelítse a közműves ivóvízzel
ellátott fogyasztók csaknem 100%-át. A projekttel
szembeni szakmai elvárás, hogy Magyarország
megfeleljen az uniós jogi követelményeknek a kijelölt
határidőig.
A beruházás keretében az érintett 2000 lakosegyenérték
terhelést meghaladó kibocsátású szennyvízelvezetési
agglomeráció megfelelő szennyvízkezelésének feltételei
teljesülnek, annak érdekében, hogy a szennyvízközművel
való lefedettség megközelítse a közműves ivóvízzel
ellátott fogyasztók csaknem 100%-át. A projekttel
szembeni szakmai elvárás, hogy Magyarország
megfeleljen az uniós jogi követelményeknek a kijelölt
határidőig.
A beruházás keretében az érintett 2000 lakosegyenérték
terhelést meghaladó kibocsátású szennyvízelvezetési
agglomeráció megfelelő szennyvízkezelésének feltételei
teljesülnek, annak érdekében, hogy a szennyvízközművel
való lefedettség megközelítse a közműves ivóvízzel
ellátott fogyasztók csaknem 100%-át. A projekttel
szembeni szakmai elvárás, hogy Magyarország
megfeleljen az uniós jogi követelményeknek a kijelölt
határidőig.

19481

Battonya város szennyvízelvezetésének –
és tisztításának bővítése, korszerűsítése.

Battonya Város Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet
szerint

4 555 933 255

181.

KEHOP-2.2.2.

Bokod Község szennyvízkezelésének
fejlesztése

Bokod Község Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet
szerint

260 350 000

182.

KEHOP-2.2.2.

Bősárkány Nagyközség
szennyvízcsatornázásának kiépítése, az
összegyűjtött szennyvíz bevezetése a
csornai szennyvíztisztító telepre, a telep
fejlesztése

Bősárkány Nagyközség
Önkormányzata, Farád Község
Önkormányzata és Csorna Város
Önkormányzata a 339/2014. (XII.
19.) Korm. rendelet szerint

1 594 881 816

183.

KEHOP-2.2.2.

Bugyi nagyközség szennyvízhálózatának
és szennyvíztisztító telepének bővítése

Bugyi Nagyközség
Önkormányzata a 339/2014. (XII.
19.) Korm. rendelet szerint

876 311 296
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KEHOP-2.2.2.

19482

180.

A beruházás keretében az érintett 2000 lakosegyenérték
terhelést meghaladó kibocsátású szennyvízelvezetési
agglomeráció megfelelő szennyvízkezelésének feltételei
teljesülnek, annak érdekében, hogy a szennyvízközművel
való lefedettség megközelítse a közműves ivóvízzel
ellátott fogyasztók csaknem 100%-át. A projekttel
szembeni szakmai elvárás, hogy Magyarország
megfeleljen az uniós jogi követelményeknek a kijelölt
határidőig.
A beruházás keretében az érintett 2000 lakosegyenérték
terhelést meghaladó kibocsátású szennyvízelvezetési
agglomeráció megfelelő szennyvízkezelésének feltételei
teljesülnek, annak érdekében, hogy a szennyvízközművel
való lefedettség megközelítse a közműves ivóvízzel
ellátott fogyasztók csaknem 100%-át. A projekttel
szembeni szakmai elvárás, hogy Magyarország
megfeleljen az uniós jogi követelményeknek a kijelölt
határidőig.
A beruházás keretében az érintett 2000 lakosegyenérték
terhelést meghaladó kibocsátású szennyvízelvezetési
agglomeráció megfelelő szennyvízkezelésének feltételei
teljesülnek, annak érdekében, hogy a szennyvízközművel
való lefedettség megközelítse a közműves ivóvízzel
ellátott fogyasztók csaknem 100%-át. A projekttel
szembeni szakmai elvárás, hogy Magyarország
megfeleljen az uniós jogi követelményeknek a kijelölt
határidőig.
A beruházás keretében az érintett 2000 lakosegyenérték
terhelést meghaladó kibocsátású szennyvízelvezetési
agglomeráció megfelelő szennyvízkezelésének feltételei
teljesülnek, annak érdekében, hogy a szennyvízközművel
való lefedettség megközelítse a közműves ivóvízzel
ellátott fogyasztók csaknem 100%-át. A projekttel
szembeni szakmai elvárás, hogy Magyarország
megfeleljen az uniós jogi követelményeknek a kijelölt
határidőig.

KEHOP-2.2.2.

Cibakháza szennyvízcsatorna
hálózatának és szennyvíztisztító
telepének bővítése, korszerűsítése

Cibakháza Nagyközség
Önkormányzata a 339/2014. (XII.
19.) Korm. rendelet szerint

1 044 065 770

185.

KEHOP-2.2.2.

Csömör Nagyközség
szennyvíztisztításának korszerűsítése

Csömör Nagyközség
Önkormányzata a 339/2014. (XII.
19.) Korm. rendelet szerint

506 937 979

186.

KEHOP-2.2.2.

Szennyvízcsatorna-hálózat bővítése
Mikepércsen

Mikepércs Községi Önkormányzat
a 339/2014. (XII. 19.) Korm.
rendelet szerint

389 503 167

187.

KEHOP-2.2.2.

Előkészítő projekt megvalósítása
Dunapataj Nagyközség közösségi
szennyvízelvezetésének és tisztításának
megoldásra

Dunapataj Nagyközség
Önkormányzata a 339/2014. (XII.
19.) Korm. rendelet szerint

2 422 500 000
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184.

A beruházás keretében az érintett 2000 lakosegyenérték
terhelést meghaladó kibocsátású szennyvízelvezetési
agglomeráció megfelelő szennyvízkezelésének feltételei
teljesülnek, annak érdekében, hogy a szennyvízközművel
való lefedettség megközelítse a közműves ivóvízzel
ellátott fogyasztók csaknem 100%-át. A projekttel
szembeni szakmai elvárás, hogy Magyarország
megfeleljen az uniós jogi követelményeknek a kijelölt
határidőig.
A beruházás keretében az érintett 2000 lakosegyenérték
terhelést meghaladó kibocsátású szennyvízelvezetési
agglomeráció megfelelő szennyvízkezelésének feltételei
teljesülnek, annak érdekében, hogy a szennyvízközművel
való lefedettség megközelítse a közműves ivóvízzel
ellátott fogyasztók csaknem 100%-át. A projekttel
szembeni szakmai elvárás, hogy Magyarország
megfeleljen az uniós jogi követelményeknek a kijelölt
határidőig.
A beruházás keretében az érintett 2000 lakosegyenérték
terhelést meghaladó kibocsátású szennyvízelvezetési
agglomeráció megfelelő szennyvízkezelésének feltételei
teljesülnek, annak érdekében, hogy a szennyvízközművel
való lefedettség megközelítse a közműves ivóvízzel
ellátott fogyasztók csaknem 100%-át. A projekttel
szembeni szakmai elvárás, hogy Magyarország
megfeleljen az uniós jogi követelményeknek a kijelölt
határidőig.
A beruházás keretében az érintett 2000 lakosegyenérték
terhelést meghaladó kibocsátású szennyvízelvezetési
agglomeráció megfelelő szennyvízkezelésének feltételei
teljesülnek, annak érdekében, hogy a szennyvízközművel
való lefedettség megközelítse a közműves ivóvízzel
ellátott fogyasztók csaknem 100%-át. A projekttel
szembeni szakmai elvárás, hogy Magyarország
megfeleljen az uniós jogi követelményeknek a kijelölt
határidőig.

19483

189.

KEHOP-2.2.2.

KEHOP-2.2.2.

KEHOP-2.2.2.

191.

KEHOP-2.2.2.

Dunavarsány szennyvíztisztító telep
technológiájának korszerűsítése

Dunavarsány Város
Önkormányzata, Áporka Község
Önkormányzata, Délegyháza
Község Önkormányzata,
Majosháza Község
Önkormányzata,
Szigetszentmárton Község
Önkormányzata és Taksony
Község Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet
szerint

A beruházás keretében az érintett 2000 lakosegyenérték
terhelést meghaladó kibocsátású szennyvízelvezetési
agglomeráció megfelelő szennyvízkezelésének feltételei
teljesülnek, annak érdekében, hogy a szennyvízközművel
2 967 400 043 való lefedettség megközelítse a közműves ivóvízzel
ellátott fogyasztók csaknem 100%-át. A projekttel
szembeni szakmai elvárás, hogy Magyarország
megfeleljen az uniós jogi követelményeknek a kijelölt
határidőig.

Edelény Város Önkormányzata a
Edelény város szennyvíztisztító telepének
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet
korszerűsítése és kapcsolódó fejlesztések
szerint

Fehérgyarmat Város szennyvíztisztítása

Fehérgyarmat Város
Önkormányzata a 339/2014. (XII.
19.) Korm. rendelet szerint

A beruházás keretében az érintett 2000 lakosegyenérték
terhelést meghaladó kibocsátású szennyvízelvezetési
agglomeráció megfelelő szennyvízkezelésének feltételei
teljesülnek, annak érdekében, hogy a szennyvízközművel
1 084 704 525 való lefedettség megközelítse a közműves ivóvízzel
ellátott fogyasztók csaknem 100%-át. A projekttel
szembeni szakmai elvárás, hogy Magyarország
megfeleljen az uniós jogi követelményeknek a kijelölt
határidőig.
A beruházás keretében az érintett 2000 lakosegyenérték
terhelést meghaladó kibocsátású szennyvízelvezetési
agglomeráció megfelelő szennyvízkezelésének feltételei
teljesülnek, annak érdekében, hogy a szennyvízközművel
426 906 306 való lefedettség megközelítse a közműves ivóvízzel
ellátott fogyasztók csaknem 100%-át. A projekttel
szembeni szakmai elvárás, hogy Magyarország
megfeleljen az uniós jogi követelményeknek a kijelölt
határidőig.
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190.

Kulcs Községi Önkormányzat,
Rácalmás Város Önkormányzat és
Dunaújváros Megyei Jogú Város
Önkormányzata a 339/2014. (XII.
19.) Korm. rendelet szerint

19484

188.

Kulcs, Rácalmás, Dunaújváros közös
szennyvíz-elvezetési, -kezelési
beruházása

A beruházás keretében az érintett 2000 lakosegyenérték
terhelést meghaladó kibocsátású szennyvízelvezetési
agglomeráció megfelelő szennyvízkezelésének feltételei
teljesülnek, annak érdekében, hogy a szennyvízközművel
2 066 704 973 való lefedettség megközelítse a közműves ivóvízzel
ellátott fogyasztók csaknem 100%-át. A projekttel
szembeni szakmai elvárás, hogy Magyarország
megfeleljen az uniós jogi követelményeknek a kijelölt
határidőig.

Füzesabony Város
KEHOP-2.2.2. szennyvízelvezetésének – és tisztításának
bővítése, korszerűsítése

193.

KEHOP-2.2.2.

KEHOP-2.2.2.

194.

195.

KEHOP-2.2.2.

Füzesabony Város
Önkormányzata a 339/2014. (XII.
19.) Korm. rendelet szerint

849 654 801

Görbeháza község tervezett
szennyvízelvezető hálózat és
szennyvíztisztító telep bővítése

Görbeháza Község
Önkormányzata a 339/2014. (XII.
19.) Korm. rendelet szerint

515 507 553

Hajdúnánás - Hajdúdorog
szennyvízhálózatának és
szennyvíztisztító telepének bővítése és
korszerűsítése

Hajdúnánás Város
Önkormányzata és Hajdúdorog
Város Önkormányzata a 339/2014.
(XII. 19.) Korm. rendelet szerint

1 377 764 228

Hegyfalu és Térsége Csatornamű Társulás
szennyvízelvezetésének fejlesztése és
szennyvíztisztító telepének létrehozása

Hegyfalu Község Önkormányzata,
Ölbő Község Önkormányzata,
Pósfa Község Önkormányzata,
Szeleste Község Önkormányzata
és Zsédeny Község
Önkormányzata a 339/2014. (XII.
19.) Korm. rendelet szerint

1 748 114 443
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192.

A beruházás keretében az érintett 2000 lakosegyenérték
terhelést meghaladó kibocsátású szennyvízelvezetési
agglomeráció megfelelő szennyvízkezelésének feltételei
teljesülnek, annak érdekében, hogy a szennyvízközművel
való lefedettség megközelítse a közműves ivóvízzel
ellátott fogyasztók csaknem 100%-át. A projekttel
szembeni szakmai elvárás, hogy Magyarország
megfeleljen az uniós jogi követelményeknek a kijelölt
határidőig.
A beruházás keretében az érintett 2000 lakosegyenérték
terhelést meghaladó kibocsátású szennyvízelvezetési
agglomeráció megfelelő szennyvízkezelésének feltételei
teljesülnek, annak érdekében, hogy a szennyvízközművel
való lefedettség megközelítse a közműves ivóvízzel
ellátott fogyasztók csaknem 100%-át. A projekttel
szembeni szakmai elvárás, hogy Magyarország
megfeleljen az uniós jogi követelményeknek a kijelölt
határidőig.
A beruházás keretében az érintett 2000 lakosegyenérték
terhelést meghaladó kibocsátású szennyvízelvezetési
agglomeráció megfelelő szennyvízkezelésének feltételei
teljesülnek, annak érdekében, hogy a szennyvízközművel
való lefedettség megközelítse a közműves ivóvízzel
ellátott fogyasztók csaknem 100%-át. A projekttel
szembeni szakmai elvárás, hogy Magyarország
megfeleljen az uniós jogi követelményeknek a kijelölt
határidőig.
A beruházás keretében az érintett 2000 lakosegyenérték
terhelést meghaladó kibocsátású szennyvízelvezetési
agglomeráció megfelelő szennyvízkezelésének feltételei
teljesülnek, annak érdekében, hogy a szennyvízközművel
való lefedettség megközelítse a közműves ivóvízzel
ellátott fogyasztók csaknem 100%-át. A projekttel
szembeni szakmai elvárás, hogy Magyarország
megfeleljen az uniós jogi követelményeknek a kijelölt
határidőig.

19485

1 061 084 484

KEHOP-2.2.2.

197.

KEHOP-2.2.2.

Szennyvízcsatorna hálózat és tisztító
telep építése Jászkarajenő Településen

Jászkarajenő Község
Önkormányzata a 339/2014. (XII.
19.) Korm. rendelet szerint

1 249 652 560

198.

KEHOP-2.2.2.

Konyár Község szennyvízcsatornázása és
szennyvíztisztító telep építése

Konyár Község Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet
szerint

868 976 351

199.

KEHOP-2.2.2.

Kölcse Nagyközség szennyvíztisztító
telep bővítése és korszerűsítése

Kölcse Nagyközség
Önkormányzata a 339/2014. (XII.
19.) Korm. rendelet szerint

269 492 274
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196.

19486

Jászfényszaru Város
Önkormányzata és
Pusztamonostor Község
Önkormányzata a 339/2014. (XII.
19.) Korm. rendelet szerint

Szennyvíztisztítás és -elvezetés
korszerűsítése Jászfényszarun és
Pusztamonostoron

A beruházás keretében az érintett 2000 lakosegyenérték
terhelést meghaladó kibocsátású szennyvízelvezetési
agglomeráció megfelelő szennyvízkezelésének feltételei
teljesülnek, annak érdekében, hogy a szennyvízközművel
való lefedettség megközelítse a közműves ivóvízzel
ellátott fogyasztók csaknem 100%-át. A projekttel
szembeni szakmai elvárás, hogy Magyarország
megfeleljen az uniós jogi követelményeknek a kijelölt
határidőig.
A beruházás keretében az érintett 2000 lakosegyenérték
terhelést meghaladó kibocsátású szennyvízelvezetési
agglomeráció megfelelő szennyvízkezelésének feltételei
teljesülnek, annak érdekében, hogy a szennyvízközművel
való lefedettség megközelítse a közműves ivóvízzel
ellátott fogyasztók csaknem 100%-át. A projekttel
szembeni szakmai elvárás, hogy Magyarország
megfeleljen az uniós jogi követelményeknek a kijelölt
határidőig.
A beruházás keretében az érintett 2000 lakosegyenérték
terhelést meghaladó kibocsátású szennyvízelvezetési
agglomeráció megfelelő szennyvízkezelésének feltételei
teljesülnek, annak érdekében, hogy a szennyvízközművel
való lefedettség megközelítse a közműves ivóvízzel
ellátott fogyasztók csaknem 100%-át. A projekttel
szembeni szakmai elvárás, hogy Magyarország
megfeleljen az uniós jogi követelményeknek a kijelölt
határidőig.
A beruházás keretében az érintett 2000 lakosegyenérték
terhelést meghaladó kibocsátású szennyvízelvezetési
agglomeráció megfelelő szennyvízkezelésének feltételei
teljesülnek, annak érdekében, hogy a szennyvízközművel
való lefedettség megközelítse a közműves ivóvízzel
ellátott fogyasztók csaknem 100%-át. A projekttel
szembeni szakmai elvárás, hogy Magyarország
megfeleljen az uniós jogi követelményeknek a kijelölt
határidőig.

KEHOP-2.2.2.

Kunmadaras nagyközség
szennyvízcsatornázása és tisztító telep
korszerűsítése

Kunmadaras Nagyközség
Önkormányzata a 339/2014. (XII.
19.) Korm. rendelet szerint

2 129 602 595

201.

KEHOP-2.2.2.

Létavértes szennyvízhálózatának és
szennyvíztisztító telepének bővítése és
korszerűsítése

Létavértes Város Önkormányzata
a 339/2014. (XII. 19.) Korm.
rendelet szerint

2 913 275 885

202.

KEHOP-2.2.2.

Madaras és Katymár települések
szennyvízhálózatának és
szennyvíztisztító telepének építése

Madaras Község Önkormányzata
és Katymár Község
Önkormányzata a 339/2014. (XII.
19.) Korm. rendelet szerint

3 258 129 978

203.

KEHOP-2.2.2.

Mándok Város szennyvízelvezetésének és
–tisztításának bővítése, korszerűsítése

Mándok Város Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet
szerint

712 889 011
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200.

A beruházás keretében az érintett 2000 lakosegyenérték
terhelést meghaladó kibocsátású szennyvízelvezetési
agglomeráció megfelelő szennyvízkezelésének feltételei
teljesülnek, annak érdekében, hogy a szennyvízközművel
való lefedettség megközelítse a közműves ivóvízzel
ellátott fogyasztók csaknem 100%-át. A projekttel
szembeni szakmai elvárás, hogy Magyarország
megfeleljen az uniós jogi követelményeknek a kijelölt
határidőig.
A beruházás keretében az érintett 2000 lakosegyenérték
terhelést meghaladó kibocsátású szennyvízelvezetési
agglomeráció megfelelő szennyvízkezelésének feltételei
teljesülnek, annak érdekében, hogy a szennyvízközművel
való lefedettség megközelítse a közműves ivóvízzel
ellátott fogyasztók csaknem 100%-át. A projekttel
szembeni szakmai elvárás, hogy Magyarország
megfeleljen az uniós jogi követelményeknek a kijelölt
határidőig.
A beruházás keretében az érintett 2000 lakosegyenérték
terhelést meghaladó kibocsátású szennyvízelvezetési
agglomeráció megfelelő szennyvízkezelésének feltételei
teljesülnek, annak érdekében, hogy a szennyvízközművel
való lefedettség megközelítse a közműves ivóvízzel
ellátott fogyasztók csaknem 100%-át. A projekttel
szembeni szakmai elvárás, hogy Magyarország
megfeleljen az uniós jogi követelményeknek a kijelölt
határidőig.
A beruházás keretében az érintett 2000 lakosegyenérték
terhelést meghaladó kibocsátású szennyvízelvezetési
agglomeráció megfelelő szennyvízkezelésének feltételei
teljesülnek, annak érdekében, hogy a szennyvízközművel
való lefedettség megközelítse a közműves ivóvízzel
ellátott fogyasztók csaknem 100%-át. A projekttel
szembeni szakmai elvárás, hogy Magyarország
megfeleljen az uniós jogi követelményeknek a kijelölt
határidőig.

19487

KEHOP-2.2.2.

Méhkerék Község szennyvízcsatornázása

Méhkerék Község Önkormányzata
a 339/2014. (XII. 19.) Korm.
rendelet szerint

205.

KEHOP-2.2.2.

Okány község szennyvízcsatornázása

Okány Község Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet
szerint

A pétervásárai szennyvíztisztító-telep
fejlesztése

Pétervására Város
Önkormányzata, Erdőkövesd
Község Önkormányzata, Váraszó
Község Önkormányzata,
Istenmezeje Községi
Önkormányzata,
Bükkszenterzsébet Községi
Önkormányzata, Tarnalelesz
Községi Önkormányzata és
Szentdomonkos Község
Önkormányzata a 339/2014. (XII.
19.) Korm. rendelet szerint

A beruházás keretében az érintett 2000 lakosegyenérték
terhelést meghaladó kibocsátású szennyvízelvezetési
agglomeráció megfelelő szennyvízkezelésének feltételei
teljesülnek, annak érdekében, hogy a szennyvízközművel
577 286 201 való lefedettség megközelítse a közműves ivóvízzel
ellátott fogyasztók csaknem 100%-át. A projekttel
szembeni szakmai elvárás, hogy Magyarország
megfeleljen az uniós jogi követelményeknek a kijelölt
határidőig.

Polgár Város Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet
szerint

A beruházás keretében az érintett 2000 lakosegyenérték
terhelést meghaladó kibocsátású szennyvízelvezetési
agglomeráció megfelelő szennyvízkezelésének feltételei
teljesülnek, annak érdekében, hogy a szennyvízközművel
1 128 617 099 való lefedettség megközelítse a közműves ivóvízzel
ellátott fogyasztók csaknem 100%-át. A projekttel
szembeni szakmai elvárás, hogy Magyarország
megfeleljen az uniós jogi követelményeknek a kijelölt
határidőig.

206.

207.

KEHOP-2.2.2.

KEHOP-2.2.2.

Szennyvízcsatorna-hálózat bővítése
Polgáron
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204.

19488

A beruházás keretében az érintett 2000 lakosegyenérték
terhelést meghaladó kibocsátású szennyvízelvezetési
agglomeráció megfelelő szennyvízkezelésének feltételei
teljesülnek, annak érdekében, hogy a szennyvízközművel
1 403 165 158 való lefedettség megközelítse a közműves ivóvízzel
ellátott fogyasztók csaknem 100%-át. A projekttel
szembeni szakmai elvárás, hogy Magyarország
megfeleljen az uniós jogi követelményeknek a kijelölt
határidőig.
A beruházás keretében az érintett 2000 lakosegyenérték
terhelést meghaladó kibocsátású szennyvízelvezetési
agglomeráció megfelelő szennyvízkezelésének feltételei
teljesülnek, annak érdekében, hogy a szennyvízközművel
1 780 482 083 való lefedettség megközelítse a közműves ivóvízzel
ellátott fogyasztók csaknem 100%-át. A projekttel
szembeni szakmai elvárás, hogy Magyarország
megfeleljen az uniós jogi követelményeknek a kijelölt
határidőig.

KEHOP-2.2.2.

Pusztaszabolcs szennyvízkezelésének
fejlesztése

Pusztaszabolcs Város
Önkormányzata a 339/2014. (XII.
19.) Korm. rendelet szerint

522 500 000

Bodony Község Önkormányzata,
Mátraballa Községi
Önkormányzata, Mátraderecske
Községi Önkormányzata, Parád
Nagyközség Önkormányzata és
Recsk Nagyközség
Önkormányzata a 339/2014. (XII.
19.) Korm. rendelet szerint

759 176 238

209.

KEHOP-2.2.2.

Bodony, Mátraballa, Mátraderecske,
Parád, Recsk települések
szennyvízcsatorna-hálózatának és
szennyvíztisztító telepének bővítése és
korszerűsítése

210.

KEHOP-2.2.2.

Sárospatak város szennyvízelvezetése és
tisztítása

Sárospatak Város Önkormányzata
a 339/2014. (XII. 19.) Korm.
rendelet szerint

2 065 261 578

211.

KEHOP-2.2.2.

Szentendrei szennyvíztisztító telep
fejlesztése

DMRV Duna Menti Regionális
Vízmű Zártkörűen Működő
Részvénytársaság a 339/2014. (XII.
19.) Korm. rendelet szerint

1 947 975 000
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208.

A beruházás keretében az érintett 2000 lakosegyenérték
terhelést meghaladó kibocsátású szennyvízelvezetési
agglomeráció megfelelő szennyvízkezelésének feltételei
teljesülnek, annak érdekében, hogy a szennyvízközművel
való lefedettség megközelítse a közműves ivóvízzel
ellátott fogyasztók csaknem 100%-át. A projekttel
szembeni szakmai elvárás, hogy Magyarország
megfeleljen az uniós jogi követelményeknek a kijelölt
határidőig.
A beruházás keretében az érintett 2000 lakosegyenérték
terhelést meghaladó kibocsátású szennyvízelvezetési
agglomeráció megfelelő szennyvízkezelésének feltételei
teljesülnek, annak érdekében, hogy a szennyvízközművel
való lefedettség megközelítse a közműves ivóvízzel
ellátott fogyasztók csaknem 100%-át. A projekttel
szembeni szakmai elvárás, hogy Magyarország
megfeleljen az uniós jogi követelményeknek a kijelölt
határidőig.
A beruházás keretében az érintett 2000 lakosegyenérték
terhelést meghaladó kibocsátású szennyvízelvezetési
agglomeráció megfelelő szennyvízkezelésének feltételei
teljesülnek, annak érdekében, hogy a szennyvízközművel
való lefedettség megközelítse a közműves ivóvízzel
ellátott fogyasztók csaknem 100%-át. A projekttel
szembeni szakmai elvárás, hogy Magyarország
megfeleljen az uniós jogi követelményeknek a kijelölt
határidőig.
A beruházás keretében az érintett 2000 lakosegyenérték
terhelést meghaladó kibocsátású szennyvízelvezetési
agglomeráció megfelelő szennyvízkezelésének feltételei
teljesülnek, annak érdekében, hogy a szennyvízközművel
való lefedettség megközelítse a közműves ivóvízzel
ellátott fogyasztók csaknem 100%-át. A projekttel
szembeni szakmai elvárás, hogy Magyarország
megfeleljen az uniós jogi követelményeknek a kijelölt
határidőig.

19489

KEHOP-2.2.2.

213.

KEHOP-2.2.2.

Tarpa Nagyközség szennyvíztisztításának
bővítése és korszerűsítése

Tarpa Nagyközség
Önkormányzata a 339/2014. (XII.
19.) Korm. rendelet szerint

214.

KEHOP-2.2.2.

Tiszabura Község szennyvízelvezetése
és -tisztítása

Tiszabura Községi Önkormányzata
a 339/2014. (XII. 19.) Korm.
rendelet szerint

1 947 310 000

215.

KEHOP-2.2.2.

Törökszentmiklós szennyvízhálózatának
és szennyvíztisztító telepének bővítése
és korszerűsítése

Törökszentmiklós Város
Önkormányzata a 339/2014. (XII.
19.) Korm. rendelet szerint

1 879 280 149

1 826 151 140

470 813 160
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212.

19490

Dunántúli Regionális Vízmű
Zártkörűen Működő
Részvénytársaság a 339/2014. (XII.
19.) Korm. rendelet szerint

A Tapolcai Szennyvíztisztító Telep
technológiai korszerűsítése

A beruházás keretében az érintett 2000 lakosegyenérték
terhelést meghaladó kibocsátású szennyvízelvezetési
agglomeráció megfelelő szennyvízkezelésének feltételei
teljesülnek, annak érdekében, hogy a szennyvízközművel
való lefedettség megközelítse a közműves ivóvízzel
ellátott fogyasztók csaknem 100%-át. A projekttel
szembeni szakmai elvárás, hogy Magyarország
megfeleljen az uniós jogi követelményeknek a kijelölt
határidőig.
A beruházás keretében az érintett 2000 lakosegyenérték
terhelést meghaladó kibocsátású szennyvízelvezetési
agglomeráció megfelelő szennyvízkezelésének feltételei
teljesülnek, annak érdekében, hogy a szennyvízközművel
való lefedettség megközelítse a közműves ivóvízzel
ellátott fogyasztók csaknem 100%-át. A projekttel
szembeni szakmai elvárás, hogy Magyarország
megfeleljen az uniós jogi követelményeknek a kijelölt
határidőig.
A beruházás keretében az érintett 2000 lakosegyenérték
terhelést meghaladó kibocsátású szennyvízelvezetési
agglomeráció megfelelő szennyvízkezelésének feltételei
teljesülnek, annak érdekében, hogy a szennyvízközművel
való lefedettség megközelítse a közműves ivóvízzel
ellátott fogyasztók csaknem 100%-át. A projekttel
szembeni szakmai elvárás, hogy Magyarország
megfeleljen az uniós jogi követelményeknek a kijelölt
határidőig.
A beruházás keretében az érintett 2000 lakosegyenérték
terhelést meghaladó kibocsátású szennyvízelvezetési
agglomeráció megfelelő szennyvízkezelésének feltételei
teljesülnek, annak érdekében, hogy a szennyvízközművel
való lefedettség megközelítse a közműves ivóvízzel
ellátott fogyasztók csaknem 100%-át. A projekttel
szembeni szakmai elvárás, hogy Magyarország
megfeleljen az uniós jogi követelményeknek a kijelölt
határidőig.

KEHOP-2.2.2.

Túrricse Község szennyvíztisztító telep
bővítése és korszerűsítése

Túrricse Községi Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet
szerint

217.

KEHOP-2.2.2.

Tápiószőlős szennyvízelvezetése
és -tisztítása

Tápiószőlős Község
Önkormányzata a 339/2014. (XII.
19.) Korm. rendelet szerint

1 021 985 366

218.

KEHOP-2.2.2.

Tokod-Tát szennyvízelvezetésének és
tisztításának fejlesztése

Tát Város Önkormányzata, Tokod
Nagyközség Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet
szerint

827 999 502

219.

KEHOP-2.2.2.

Szennyvíztisztító telep fejlesztése Vácon

DMRV Duna Menti Regionális
Vízmű Zártkörűen Működő
Részvénytársaság a 339/2014. (XII.
19.) Korm. rendelet szerint

1 947 975 000

449 247 400
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216.

A beruházás keretében az érintett 2000 lakosegyenérték
terhelést meghaladó kibocsátású szennyvízelvezetési
agglomeráció megfelelő szennyvízkezelésének feltételei
teljesülnek, annak érdekében, hogy a szennyvízközművel
való lefedettség megközelítse a közműves ivóvízzel
ellátott fogyasztók csaknem 100%-át. A projekttel
szembeni szakmai elvárás, hogy Magyarország
megfeleljen az uniós jogi követelményeknek a kijelölt
határidőig.
A beruházás keretében az érintett 2000 lakosegyenérték
terhelést meghaladó kibocsátású szennyvízelvezetési
agglomeráció megfelelő szennyvízkezelésének feltételei
teljesülnek, annak érdekében, hogy a szennyvízközművel
való lefedettség megközelítse a közműves ivóvízzel
ellátott fogyasztók csaknem 100%-át. A projekttel
szembeni szakmai elvárás, hogy Magyarország
megfeleljen az uniós jogi követelményeknek a kijelölt
határidőig.
A beruházás keretében az érintett 2000 lakosegyenérték
terhelést meghaladó kibocsátású szennyvízelvezetési
agglomeráció megfelelő szennyvízkezelésének feltételei
teljesülnek, annak érdekében, hogy a szennyvízközművel
való lefedettség megközelítse a közműves ivóvízzel
ellátott fogyasztók csaknem 100%-át. A projekttel
szembeni szakmai elvárás, hogy Magyarország
megfeleljen az uniós jogi követelményeknek a kijelölt
határidőig.
A beruházás keretében az érintett 2000 lakosegyenérték
terhelést meghaladó kibocsátású szennyvízelvezetési
agglomeráció megfelelő szennyvízkezelésének feltételei
teljesülnek, annak érdekében, hogy a szennyvízközművel
való lefedettség megközelítse a közműves ivóvízzel
ellátott fogyasztók csaknem 100%-át. A projekttel
szembeni szakmai elvárás, hogy Magyarország
megfeleljen az uniós jogi követelményeknek a kijelölt
határidőig.

19491

Budapest Főváros Önkormányzata
a 339/2014. (XII. 19.) Korm.
rendelet szerint

513 000 000

221.

KEHOP-2.2.4.

A somogytúri szennyvízelvezetési
agglomeráció szennyvízgyűjtése és
szennyvíztisztítása

Dél-Balatoni Szennyvízelvezetés
És Tisztítás Megvalósítását Célzó
Önkormányzati Társulás a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet
szerint

2 427 101 463

222.

KEHOP-2.2.4.

Bucsa község szennyvízcsatornázása

Bucsa Község önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet
szerint

790 798 904

223.

KEHOP-2.2.4.

Budapest komplex integrált szennyvízelvezetése

Budapest Főváros Önkormányzata
és Budaörs Város Önkormányzata
a 339/2014. (XII. 19.) Korm.
rendelet szerint

6 785 452 181
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A Margitsziget teljes csatornázása

19492

KEHOP-2.2.2.

220.

A beruházás keretében az érintett 2000 lakosegyenérték
terhelést meghaladó kibocsátású szennyvízelvezetési
agglomeráció megfelelő szennyvízkezelésének feltételei
teljesülnek, annak érdekében, hogy a szennyvízközművel
való lefedettség megközelítse a közműves ivóvízzel
ellátott fogyasztók csaknem 100%-át. A projekttel
szembeni szakmai elvárás, hogy Magyarország
megfeleljen az uniós jogi követelményeknek a kijelölt
határidőig.
A beruházás keretében az érintett 2000 lakosegyenérték
terhelést meghaladó kibocsátású szennyvízelvezetési
agglomeráció megfelelő szennyvízkezelésének feltételei
teljesülnek, annak érdekében, hogy a szennyvízközművel
való lefedettség megközelítse a közműves ivóvízzel
ellátott fogyasztók csaknem 100%-át. A projekttel
szembeni szakmai elvárás, hogy Magyarország
megfeleljen az uniós jogi követelményeknek a kijelölt
határidőig.
A beruházás keretében az érintett 2000 lakosegyenérték
terhelést meghaladó kibocsátású szennyvízelvezetési
agglomeráció megfelelő szennyvízkezelésének feltételei
teljesülnek, annak érdekében, hogy a szennyvízközművel
való lefedettség megközelítse a közműves ivóvízzel
ellátott fogyasztók csaknem 100%-át. A projekttel
szembeni szakmai elvárás, hogy Magyarország
megfeleljen az uniós jogi követelményeknek a kijelölt
határidőig.
A beruházás keretében az érintett 2000 lakosegyenérték
terhelést meghaladó kibocsátású szennyvízelvezetési
agglomeráció megfelelő szennyvízkezelésének feltételei
teljesülnek, annak érdekében, hogy a szennyvízközművel
való lefedettség megközelítse a közműves ivóvízzel
ellátott fogyasztók csaknem 100%-át. A projekttel
szembeni szakmai elvárás, hogy Magyarország
megfeleljen az uniós jogi követelményeknek a kijelölt
határidőig.

3 068 767 975

224.

KEHOP-2.2.4.

225.

KEHOP-2.2.4.

Hódmezővásárhely szennyvíztisztítása és
Kishomok városrészének
szennyvízcsatornázása

Hódmezővásárhely Megyei Jogú
Város Önkormányzat a 339/2014.
(XII. 19.) Korm. rendelet szerint

1 467 486 203

226.

KEHOP-2.3.0.

HUHA II. Új Hulladék-hasznosító és
Iszapégető Erőmű

Budapest Főváros Önkormányzata
a 339/2014. (XII. 19.) Korm.
rendelet szerint

50 000 000 000

227.

KEHOP-3.2.1.

Közép-Duna Vidéke
Hulladékgazdálkodási Rendszer

Közép-Duna Vidéke
Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet
szerint

14 000 000 000

228.

KEHOP-3.2.1.

Vértesalja Hulladékgazdálkodási Projekt

Duna-Vértes Köze Regionális
Hulladékgazdálkodási Társulás
települései a 339/2014. (XII. 19.)
Korm. rendelet szerint

5 253 677 695
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Dél-Balatoni Szennyvízelvezetés
És Tisztítás Megvalósítását Célzó
Önkormányzati Társulás a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet
szerint

A siófoki szennyvízelvezetési
agglomeráció szennyvízgyűjtése és
szennyvíztisztítása

A beruházás keretében az érintett 2000 lakosegyenérték
terhelést meghaladó kibocsátású szennyvízelvezetési
agglomeráció megfelelő szennyvízkezelésének feltételei
teljesülnek, annak érdekében, hogy a szennyvízközművel
való lefedettség megközelítse a közműves ivóvízzel
ellátott fogyasztók csaknem 100%-át. A projekttel
szembeni szakmai elvárás, hogy Magyarország
megfeleljen az uniós jogi követelményeknek a kijelölt
határidőig.
A beruházás keretében az érintett 2000 lakosegyenérték
terhelést meghaladó kibocsátású szennyvízelvezetési
agglomeráció megfelelő szennyvízkezelésének feltételei
teljesülnek, annak érdekében, hogy a szennyvízközművel
való lefedettség megközelítse a közműves ivóvízzel
ellátott fogyasztók csaknem 100%-át. A projekttel
szembeni szakmai elvárás, hogy Magyarország
megfeleljen az uniós jogi követelményeknek a kijelölt
határidőig.
Fő szakmai elvárás a főváros szennyvíztisztító telepein
keletkező szennyvíziszap hasznosításának megoldása
2020-ig, ezzel az országos szennyvíziszap hasznosítási
arányának növelése energetikai hasznosítással.
A projekttel szembeni szakmai elvárás a projektterületen
élők megfelelő hulladékgazdálkodási közszolgáltatással
történő ellátásának biztosítása. A projektterület Fejér,
Komárom-Esztergom, Pest, Tolna, Veszprém és BácsKiskun megyét érinti, ahol az érintett lakosok száma
meghaladja a 600 000 főt.
A projekttel szembeni szakmai elvárás a projektterületen
élők megfelelő hulladékgazdálkodási közszolgáltatással
történő ellátásának biztosítása. Hulladékudvarok és a
szerves hulladék kezelését szolgáló létesítmények
megvalósítása.

19493

5 938 969 097

230.

Szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer
továbbfejlesztése a Heves Megyei
KEHOP-3.2.2.
Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás
területén

Heves Megyei Regionális
Hulladékgazdálkodási Társulás a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet
szerint

1 394 307 728

REGIO-KOM Térségi Kommunális
Szolgáltató Társulás 339/2014.
(XII. 19.) Korm. rendelet szerint

567 605 388

KEHOP-3.2.2.

232.

KEHOP-3.2.3.

HUHA I. komplex: távhő mennyiségének
növelése, turbina cseréje,
kazánrekonstrukciók

Budapest Főváros Önkormányzata
a 339/2014. (XII. 19.) Korm.
rendelet szerint

233.

KEHOP-3.3.0.

Esztergom Strázsa-hegy volt szovjet
katonai gyakorló és lőtér kármentesítése

Duna-Ipoly Nemzeti Park
Igazgatóság

7 400 000 000

600 000 000

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2015. évi 126. szám

231.

REGIO-KOM Térségi Kommunális
Szolgáltató Társulás Jászberényi és DélHevesi kistérsége szilárdhulladékgazdálkodási rendszerének fejlesztése

19494

229.

A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer
Budapest Főváros Önkormányzata
környezetbarát technológiáinak
a 339/2014. (XII. 19.) Korm.
KEHOP-3.2.2.
bővítése, a hulladékfeldolgozás és
rendelet szerint
újrahasznosítás arányának növelése

A projekttel szembeni elvárás, hogy annak keretében a
közel kétmillió lakos közszolgálatát ellátó fővárosi
hulladékgazdálkodási rendszer optimalizálása és a
szelektív
hulladékgyűjtés
továbbfejlesztése
megvalósuljon. A beruházás egy jelenleg KEOP keretén
belül megvalósítás alatt álló projekt szelektív
gyűjtőrendszerének hatékonyságát és a már meglévő
hulladékgazdálkodási rendszerek kapacitását fejleszti
tovább.
A projekttel szembeni elvárás, hogy annak keretében
közel 154 ezer lakos számára közszolgáltatást nyújtó
hulladékkezelési rendszer fejlesztése valósul meg a
szelektív gyűjtés kiterjesztésével, a lerakott hulladék
mennyiségének hatékony csökkentésével és a lerakási
kapacitások
biztosításával.
A
beruházás
során
megvalósulnak a hiányzó kezelőművek, bővül a szelektív
begyűjtés
eszközrendszere,
nagyobb
arányban
eltérítésre kerülnek a lerakóról a hasznosítható
hulladékok. A szemléletformálás és megelőzés a lakosok
környezettudatosságának hatékony fejlesztését szolgálja.
A tárgyi hulladékgazdálkodási rendszerek 33 településen
110 191 lakost látnak el. A projekttel szembeni szakmai
elvárás az érintett települések területén megteremteni a
modern és költséghatékony hulladékgazdálkodás
feltételeit.
A
projekt
keretében
a
meglévő
hulladékgazdálkodási rendszerek korszerű és hatékony
üzemeltetéséhez
szükséges
infrastruktúra
kerül
kiépítésre.
A projekttel szembeni szakmai elvárás a Fővárosi
Hulladékhasznosító Mű (HUHA) energiahasznosítási
hatékonyságának növelése.
A projekt keretében a támogatást igénylőnek
kármentesítési munkálatokat kell elvégeznie, szennyezett
talajt, illetve talajvizet kell megtisztítania az esztergomi
Strázsa-hegyen található volt szovjet katonai gyakorló és
lőtér területén. A projekt eredményeként csökken a
szennyezés
okozta
környezeti,
illetve
humánegészségügyi kockázat.

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő
Zártkörűen működő
Részvénytársaság

7 000 000 000

235.

KEHOP-4.1.0.

Komplex élőhely-fejlesztési
beavatkozások és a természetvédelmi
kezelés eszközrendszerének fejlesztése a
Zempléni Tájegység területén (I. ütem)

Aggteleki Nemzeti Park
Igazgatóság

1 237 291 478

236.

KEHOP-4.1.0.

Élőhely-védelem, és helyreállítás a KisBalaton-medence és a Nyugat-KülsőSomogy kistájakon

Balaton-felvidéki Nemzeti Park
Igazgatóság

425 000 000

237.

KEHOP-4.1.0.

A hosszú távú természetvédelmi
területkezelés infrastrukturális
feltételeinek megteremtése a Dél-hevesi
Tájegységben

Bükki Nemzeti Park Igazgatóság

900 000 000

234.

A projekttel szembeni szakmai elvárás kármentesítési
munkálatok elvégzése, szennyezett talaj, illetve talajvíz
megtisztítása a volt Peremartoni Vegyipari Vállalat
területén. A projekt eredményeként csökken a
szennyezés
okozta
környezeti,
illetve
humán
egészségügyi kockázat.
A projekttel szembeni szakmai elvárás a legfőbb
veszélyeztető tényezők (inváziós növényfajok agresszív
terjedése, vizes élőhelyek feltöltődése, kiszáradása)
kezelésével 1300 hektárnyi védett természeti területen,
valamint Natura 2000 területen javulnak a védett és
közösségi jelentőségű természeti értékek megőrzéséhez
szükséges feltételek
megteremtése. A projekt
eredményeként egy közösségi jelentőségű élőhelytípus
és két közösségi jelentőségű faj esetében a
természetvédelmi helyzet országosan is javul.
A projekttel szembeni szakmai elvárás a Balaton-felvidéki
Nemzeti Parkban található Kis-Balaton Natura 2000
területen, valamint a Látrányi-puszta, Balatoni berkek és
Ordacsehi berek Natura 2000 területeken a gyepes
élőhelyek helyreállítása, illetve a vizes élőhelyek
rehabilitációja, vízpótlásának biztosítása révén 768
hektáron javul számos közösségi jelentőség faj és
élőhely-típus természetvédelmi helyzete.
A projekttel szembeni szakmai elvárás a Dél-hevesi
Tájegység
területén
található
természetvédelmi
vagyonkezelésű védett, illetve Natura 2000 területek –
túzokvédelmi céllal fenntartott szántók, kaszálással és
legeltetéssel kezelt gyepek – természetvédelmi
kezeléséhez szükséges infrastruktúra kialakítása (gépek,
eszközök beszerzése, a legelő állatállomány tartási
körülményeinek biztosítása), a kezelési tevékenység
bemutatása, illetve bemutathatóságának biztosítása.
1880 hektárnyi védett, illetve Natura 2000 terület
természetvédelmi kezelésének biztosítása révén hat
fokozottan védett, közösségi jelentőségű madárfaj
természetvédelmi helyzete javul, hosszú távon is
fenntarthatóvá válik.
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KEHOP-3.3.0.

Volt Peremartoni Vegyipari Vállalat –
Iszaptározó kazetták (Berhida III.)
kármentesítése

19495

A természetvédelmi területkezelési
infrastruktúra fejlesztés a Duna-Dráva
Nemzeti Park Igazgatóság működési
területén

Duna-Dráva Nemzeti Park
Igazgatósága

239.

KEHOP-4.1.0.

Vizes élőhely fejlesztése a Tátiszigetcsoport térségében

Duna-Ipoly Nemzeti Park
Igazgatóság

KEHOP-4.1.0.

Barlangok védelme a Gerecsében, a
Pilisben és a Vértesben, földtani és
barlangtani bemutatóhelyek tematikus
hálózatának létrehozása

Duna-Ipoly Nemzeti Park
Igazgatóság

240.
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KEHOP-4.1.0.

19496

238.

A projekttel szembeni szakmai elvárás a támogatást
igénylő természetvédelmi kezelésében álló homoki
gyepek és mocsárrétek folyamatos kezelésének
biztosításához szükséges infrastrukturális feltételek
megteremtése, fejlesztése, a kezeléshez használt
állatállomány tartási körülményeinek biztosításával és a
446 400 000
szükséges gépek, eszközök beszerzésével. Cél
mindemellett a védett és közösségi jelentőségű
természeti értékek megőrzéséhez szükséges feltételek
biztosítása 600 hektárnyi védett, illetve Natura 2000
területen, valamint a természetvédelmi kezelési
tevékenység bemutatása és bemutathatóvá tétele.
A projekttel szembeni szakmai elvárás a Duna és ártere
Natura 2000 terület Táti-szigetcsoport térségében
található 300 hektáros részterületén vizes élőhelyek
helyreállítása – mellékág-revitalizáció az átfolyást
biztosító műtárgyrendszer kialakításával és részleges
475 000 000
kotrással, valamint állóvizű vizes élőhelyek kialakításával,
szabályozható vízvisszatartó műtárgy létesítésével,
mocsárrét kialakításával, inváziós fajok visszaszorításával
– a területen jelenlévő védett és közösségi jelentőségű
természeti értékek megőrzése érdekében.
A projekttel szembeni szakmai elvárás a támogatást
igénylő működési területén, a Gerecsében, a Pilisben és a
Vértesben található 13 barlang helyreállítása, az ott
található élő- és élettelen természeti értékek hosszú távú
megőrzéséhez szükséges feltételek megteremtése
(különösen barlangbejáratok újbóli feltárása, kiépítése,
„denevér-barát”
lezárása,
járatok
stabilizálása,
105 000 000 hulladékmentesítés). A fejlesztéssel szembeni további
szakmai elvárás a barlangtani és földtani értékek
bemutatásához szükséges eszközrendszer fejlesztése
(földtani tanösvények kialakítása, felújítása, lezárt
képződmények virtuális bemutatásához szükséges
eszközök fejlesztése). A fejlesztés eredményeként a
bemutatást és szemléletformálást célzó tevékenységek
révén 3000 fő aktív elérése valósul meg.

A Hanság természetes élőhelyeinek
komplex helyreállítása és fejlesztése

242.

KEHOP-4.1.0.

Vizes élőhely rekonstrukciója és a
fokgazdálkodás lehetőségének
megteremtése a tiszaalpári Nagy-tó
területén

Kiskunsági Nemzeti Park
Igazgatóság

243.

KEHOP-4.1.0.

Naprózsa Ház bemutató központ
létesítése a Fülöpházi homokbuckák
térségében

Kiskunsági Nemzeti Park
Igazgatóság

241.
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KEHOP-4.1.0.

Fertő-Hanság Nemzeti Park
Igazgatóság és Kisalföldi
Erdőgazdaság Zártkörűen
Működő Részvénytársaság
konzorciuma

A projekttel szembeni szakmai elvárás a „Hanság” Natura
2000 terület
1. élőhelyeinek tájléptékű helyreállítása, a védett és
közösségi jelentőségű természeti értékek megőrzéséhez
szükséges feltételek biztosítása 12 228 hektáron, ennek
keretében,
1.1. becserjésedett és inváziós fajokkal fertőzött gyepes
élőhelyek rekonstrukciója,
1.2. nyílt vizes élőhelyek helyreállítása,
1.3. az élőhelyek természetes vízháztartásának javítása, az
1 702 354 000 ökológiai vízigény biztosítása csatornák kotrásával vagy
betemetésével, műtárgyak felújításával, létrehozásával,
2. a gyepterületek ökológiai szempontú fenntartásához
szükséges
legeltetési
infrastruktúra
kialakítása,
fejlesztése, a területkezelést szolgáló géppark
korszerűsítése,
3. a fejlesztéseket megalapozó ökológiai információk,
valamint a projekt céljainak és eredményeinek
bemutatása
(meglévő
tanösvények
információ
tartalmának bővítése, elektronikus felületen történő
megjelenések, kiadványok készítése).
A projekttel szembeni szakmai elvárás, hogy annak
keretében a tiszaalpári Nagy-tó területén egy komplex,
mozaikos vizes élőhely-együttes kialakítása valósuljon
meg részleges kotrással, nyílt vízfelületek, illetve változó
358 840 311
mélységű területek kialakításával, műtárgyak szükség
szerinti átépítésével 237 hektáron, az ott található védett
és közösségi jelentőségű fajok és élőhelyek
megőrzésének biztosítása érdekében.
A projekttel szembeni szakmai elvárás a Fülöpházi
homokbuckák és a Fülöpházi Hosszú-rét Natura 2000
területeken előforduló természeti értékek, a területre
jellemző hagyományos tájhasználat megismertetéséhez,
90 000 000 bemutatásához szükséges infrastrukturális feltételek
megteremtése: fogadó épület kialakítása, kültéri
bemutató eszközök (tanösvények) fejlesztése. A fejlesztés
eredményeként
a
közvetlen
szemléletformálási
tevékenységek révén 300 fő aktív bevonása valósul meg.

19497

245.

246.

Körös-Maros Nemzeti Park
Igazgatóság

KEHOP-4.1.0.

Az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság
működési területén található Natura
2000 területeket bemutató hálózat
létrehozása

Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság

KEHOP-4.1.0.

A természetvédelmi erdőkezelést és a
becserjésedéssel veszélyeztetett védett
gyepek rehabilitációját elősegítő
infrastruktúra fejlesztése az ANPI
területén I. ütem

Aggteleki Nemzeti Park
Igazgatóság
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KEHOP-4.1.0.

19498

244.

Szikespusztai és ártéri élőhelyek
kezeléséhez szükséges infrastrukturális
háttér megteremtése a Körös-Maros
Nemzeti Park Igazgatóság működési
területén

A projekttel szembeni szakmai elvárás a Körös-Maros
Nemzeti Park egyes területegységein (Csanádi puszták,
Dévaványai-Ecsegi puszták, Kardoskúti Fehértó, Körösártér, Maros-ártér) a támogatást igénylő saját
hasznosításában lévő gyepes és erdei élőhelyek
kezeléséhez szükséges gépek és eszközök beszerzése.
447 000 000
projekttel szembeni szakmai elvárás 6198 hektárnyi
védett, illetve Natura 2000 területen az ott található
közösségi jelentőségű élőhelyek (szikes sztyeppek és
mocsarak, löszgyepek, puhafás ligeterdők, ártéri
mocsárrétek) folyamatos természetvédelmi kezeléshez
szükséges feltételek megteremtése.
A projekttel szembeni szakmai elvárás a támogatást
igénylő működési területén fekvő Natura 2000 területek
egységes szemléletben történő bemutatását célzó
infrastruktúra-hálózat kialakítása Integrált Közösségi
Szolgáltató Terek működő hálózatára alapítva, a helyi
szereplők bevonásával. A fejlesztés központi elemeként
734 505 000 szakmai elvárás a Natura 2000 látogatóközpont
kialakítása Őriszentpéteren. Mindemellett a projekt részét
képezik a terület bemutatásához kapcsolódó képzések,
közvetlen
bemutatási
és
szemléletformálási
tevékenységek. Cél továbbá a fejlesztés keretében
megvalósított szemléletformálási tevékenységek révén
legalább 1000 fő aktív bevonása.
A projekt célja a hagyományos tájhasználat nyomán
kialakult élőhelyek és az ezekhez kötődő védett és
közösségi jelentőségű fajok megőrzéséhez szükséges
ökológiai feltételek megteremtése. Ennek érdekében a
projekttel szembeni szakmai elvárás a természeti értékek
363 297 510
eltűnését eredményező szukcessziós folyamatok
visszafordítása, az értékes területek rehabilitációja, az
őshonos fafajokból álló erdőállományok arányának
növelése, illetve a természetszerű kezelésük műszaki
feltételeinek megteremtése.

KEHOP-4.1.0.

248.

KEHOP-4.1.0.

Nemzetközi és országos jelentőségű
földtani alapszelvények rekonstrukciója
az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság
területén

Aggteleki Nemzeti Park
Igazgatóság

KEHOP-4.1.0.

Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság
működési területén található védet
gyepterületek legeltetéssel történő
természetvédelmi célú kezeléséhez
szükséges állattartási infrastruktúra
fejlesztése

Aggteleki Nemzeti Park
Igazgatóság

249.

Aggteleki Nemzeti Park
Igazgatóság
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247.

A Világörökség részét képező barlangok,
jelentős földtudományi értékkel
rendelkező mesterséges üregek
védelmét és az ezekhez kapcsolódó
sérülékeny élővilág megőrzését célzó
természetvédelmi beavatkozások az
Aggteleki Nemzeti Park területén

A projekt célja a barlangok, földtani természetvédelmi
értéket képviselő bányák és a hozzájuk kapcsolódó
élővilág hatékony és korszerű megőrzése, rehabilitációja.
Ennek érdekében a projekttel szembeni szakmai elvárás
az „Esztramos” hegyen található volt tornaszentandrási
306 938 600
vasércbányában található barlangokhoz, egykori fejtési
üregekhez vezető, bányavágatok, tárók stabilizálása,
lezárásának denevérvédelmi célú átalakítása, a
barlangokban elhelyezett, mára már balesetveszélyessé
vált létrák cseréje.
A projekttel szembeni szakmai elvárás az Aggteleki
Nemzeti Park területén, illetve a támogatást igénylő
működési területén lévő védett (nemzetközi és országos
jelentőségű) mára benövényesedett, több helyen
22 317 027
feltöltődött, kőzettörmelékkel, illetve agyaggal és egyéb
hordalékkal
befedődött
földtani
alapszelvények
rekonstrukciója,
az
újra
bemutathatóvá
és
tanulmányozhatóvá tétel érdekében.
A projekttel szembeni szakmai elvárás a tradicionális
hucul lófajta legeltetésével történő természetvédelmi
élőhely- és területkezelés műszaki, infrastrukturális
650 000 000 feltételeinek megteremtése: nyári és téli szálláshelyek
kialakítása, a tenyésztéshez, tartáshoz, a szakaszolt
legeltetéshez
szükséges
infrastruktúra
szakszerű
fejlesztése.

19499

251.

KEHOP-4.1.0.

Cseppkövek és denevérek – Barlangok
megőrzése a Bükki Nemzeti Park
Igazgatóság működési területén 4. ütem

Bükki Nemzeti Park Igazgatóság

KEHOP-4.1.0.

Földvárak, tájképi és kulturális értékeink
– Földvárak természet- és tájvédelmi
rehabilitációja a Bükki Nemzeti Park
Igazgatóság területén.

Bükki Nemzeti Park Igazgatóság

19500

250.

A projekt célja 43 fokozottan védett, megkülönböztetett
jelentőségű, illetve védett barlang természeti állapotának
helyreállítása a barlangok földtani és barlangtani,
kulturális örökségvédelmi értékeinek megőrzése, illetve
az
azokban
élő
különleges
barlanglakó
és
barlangkedvelő fajok – közösségi jelentőségű és hazai
szinten fokozottan védett, vagy védett fajok, pl. Gehardt
vakfutrinka és 22 denevérfaj – megőrzése érdekében. a
380 000 000 bejárati szakaszok eltömődött járatainak szabaddá tétele.
A projekttel szembeni szakmai elvárás a járatok
feltöltődését akadályozó létesítmények kialakítása; a
függőleges, nehezen megközelíthető vágatokban a
kutatást,
ellenőrzést,
fenntartást
megkönnyítő
természetbarát kötéltechnika kiépítése; a bejáratok
lezárása a károkozást és balesetveszélyt okozó
illetéktelen behatolásokat megelőző, ugyanakkor a
denevérek szabad mozgását nem akadályozó módon.
A projekttel szembeni szakmai elvárás a Bükki Nemzeti
Park területén és déli előterében található nyolc földvár
felszíni rehabilitációja, állagmegóvó rekonstrukciója az
általuk képviselt sajátos táji, természeti, és kulturális
180 000 000 örökség megőrzése érdekében: a fennmaradt földművek
növényzettel erősen eltakart részeinek kiszabadítása
cserjeirtással, fiatalososok ritkító vágásával, inváziós
növényzet visszaszorításával; a szakszerű bemutatást
megalapozó régészeti vizsgálatok
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KEHOP-4.1.0.

Évmilliók dokumentumai – Földtani
alapszelvények és feltárások
rehabilitációja a Bükk-hegységben

Bükki Nemzeti Park Igazgatóság

253.

KEHOP-4.1.0.

Fülkés sziklák, kaptárkövek – A Bükki
Nemzeti Park Igazgatóság működési
területén lévő kaptárkövek megőrzése

Bükki Nemzeti Park Igazgatóság

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2015. évi 126. szám

252.

A projekt célja 19 helyszínen táji és tudományos értéket
képviselő nemzetközi, regionális és országos jelentőségű
rétegtani alapszelvények, földtani értéket képviselő
bányák, feltárások és egy földtani kutatótáró
helyreállítása, biztonságossá tétele. Ennek érdekében a
projekt keretében kisebb feltárásokat végeznek el,
útbevágások esetében a kőtörmeléket, a talajráfolyást
távolítják el, a bemutatást zavaró növényzet irtják ki. Ezen
180 000 000
túlmenően a bányák, külfejtések esetén elvégzik a
bányafalak takarítását, dőlésszögének biztonságos
szögbe történő beállítását, biztonsági berendezések –
védőkorlát, védősánc – kihelyezését, eltávolítják a
bemutatást akadályozó és a rézsűk stabilitását
veszélyeztető fás szárú növényzetet, rendezik a
bányaudvarokat, stabilizálják a tárók vágatfalait, a
vágatokat denevérbarát módon lezárják.
A projekt táji és kultúrtörténeti értéket képviselő ex lege
védett kaptárkövek megőrzése érdekében a Bükk-alján
található 41 kaptárkő lelőhelyen a kaptárkövek kezelési
terveiben előírt állagmegóvási feladatok megvalósítására
irányul. A projekttel szembeni szakmai elvárás a sziklákon
lévő és azok állapotát veszélyeztető lágy- és fás szárú
növényzet, talaj és kőtörmelék eltávolítása; a
legkritikusabb állapotban lévő sziklákon a gyökér- és
180 000 000 fagyrepesztés nyomán megszakadt, a látogatókra is
veszélyt jelentő kőtömbök bányászati módszerekkel
történő megerősítése. További szakmai elvárás a
látogatók által okozott taposási erózió megszűntetése a
látogatást szabályozó utak, ösvények, néhány esetben a
felszín fölé emelkedő járófelületek kialakításával;
információs pontok, bemutató helyek és tanösvények
kialakítása a kaptárkövek földtani, felszínalaktani, és
kultúrtörténeti értékeinek bemutatása érdekében.

19501

255.

A legeltetési infrastruktúra átfogó
fejlesztése a Káli medence és a KisKEHOP-4.1.0.
Balaton térségében a természetvédelmi
célú területkezelés biztosítása érdekében

256.

KEHOP-4.1.0.

A Tihanyi-félsziget és térségének
komplex élőhely-fejlesztése

Bükki Nemzeti Park Igazgatóság

Balaton-felvidéki Nemzeti Park
Igazgatóság

Balaton-felvidéki Nemzeti Park
Igazgatóság
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KEHOP-4.1.0.

19502

Kapu a Mátra kincseihez – Látogató-,
oktatási és kezelőközpont kialakítása
Mátrafüreden

254.

A
támogatást
igénylő
Mátrai
Tájegységének
központjában, Mátrafüreden található tájegységiroda
bővítését és látogató központtá alakítását szolgálja a
projekt. Ennek során a Mátra természetvédelmi és
kulturális értékeinek széles körű bemutatását, és a
300 000 000 Mátrába érkezők tájékoztatása érdekében beltéri és
kültéri bemutatóhelyek kiállítások, oktatóhelyiség, illetve
a Mátra védett és Natura 2000 értékeinek bemutatására
tanösvény kialakítását, a tanösvényhez tájékoztató és
foglalkoztató füzetek kiadását, ismertető táblák
elhelyezését és felújítását végzik el.
A projekt célja a Káli medence és a Kis-Balaton tájegység
gyepterületeinek
természetvédelmi
kezeléséhez,
megőrzéséhez
és
fenntartásának
biztosításához
szükséges infrastrukturális feltételek megteremtése a
természeti értékek eltűnését eredményező szukcessziós
folyamatok
(cserjésedés,
erdősülés,
feltöltődés)
369 000 000
megállítása és a korábban helyreállított gyepterületek
hosszú távú megőrzése. A projekttel szembeni szakmai
elvárások ennek érdekében: a magyar szürke
szarvasmarha, bivaly és hortobágyi magyar racka
állományokkal történő legeltetéssel műszaki hátterének
fejlesztése, speciális gépek és eszközök beszerzése.
A projekt a Tihanyi-félsziget különleges természeti
adottságok és hagyományos gazdálkodás kölcsönhatása
nyomán kialakult értékeinek megőrzését, illetve a térség
védett és közösségi jelentőségű természeti értékeinek
fenntartását és természetvédelmi helyzetük javítását
eredményező célzott, egymáshoz rendszer-szerűen
illeszkedő beavatkozások megvalósítását szolgálja. A
leromlott természeti állapotú és vízminőségű tihanyi
450 000 000
Belső-tó ökológiai állapotának javítását, a gyepterületek
kis létszámú, könnyen áthelyezhető juhnyájakkal, illetve
magyar szürke szarvasmarha gulyákkal történő extenzív
legeltetéséhez szükséges feltételek megteremtését, a
védett és közösségi jelentőségű természeti értékek és a
hagyományos gazdálkodási módok bemutatását szolgáló
infrastruktúra-elemek kialakítását szükséges ennek
érdekében megvalósítani.

258.

KEHOP-4.1.0.

Földtani örökségünk védelme és
bemutatása a Bakony–Balaton
Geoparkban

Balaton-felvidéki Nemzeti Park
Igazgatóság

KEHOP-4.1.0.

Veszélyeztetett madárfajok és
denevérfajok megőrzése aktív
természetvédelmi beavatkozásokkal a
Balaton-felvidéki Nemzeti Park
Igazgatóság működési területén

Balaton-felvidéki Nemzeti Park
Igazgatóság
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257.

A projekt keretében a támogatást igénylő működési
területén kijelölt, és az igazgatóság által irányított,
UNESCO által is elismert, Bakony–Balaton Geopark
területén 16 ex lege, illetve fokozottan védett barlang
természetvédelmi célú, denevér-barát lezárására, a
kutatómunkát segítő létrák beépítésére vagy cseréjére,
omlásveszélyes járatok biztosítására, az eltömődött
víznyelőbarlang kitisztítására és a tapolcai Malomtó162 000 000
forrás
természetes
vízfakadási
pontjainak
rekonstrukciójára kerül sor. Ezen túlmenően öt földtani
vonatkozású
természetvédelmi
terület
(földtani
alapszelvények)
átfogó
természetvédelmi
rekonstrukcióját, az elért eredmények és az érintett
élettelen természeti értékek bemutatását szolgáló
infrastruktúra-elemek (tanösvények, kőpark, tájékoztató
táblák) kialakítását is elvégzik.
A támogatást igénylő működési területén jelenlévő
védett és közösségi jelentőségű madár- és denevérfajok
állományainak megőrzésére irányul a projekt, amelyet a
madarak
pusztulását
okozó
áramhálózatok
természetbarát
átalakításával
–
belterületi
104 000 000 fészekmagasító
állványok
kihelyezésével,
oszlopkapcsolók
szigetelésével,
külterületi
középfeszültségű hálózatszakaszok átalakításával –,
valamint mesterséges fészekodúk és fészkelő-ládák
kihelyezésével, denevérházak építésével szükséges
elérni.

19503

Duna-Dráva Nemzeti Park
Igazgatósága

260.

KEHOP-4.1.0.

Kisvízfolyások természetességének
javítása, az oldalirányú átjárhatóság
fejlesztése a Közép-Dráva Natura 2000
területen

Duna-Dráva Nemzeti Park
Igazgatósága

261.

KEHOP-4.1.0.

Mecseki barlangok világításának
környezetbarát átalakítása, bauxittárók
biztonságos és denevérbarát lezárása

Duna-Dráva Nemzeti Park
Igazgatósága

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2015. évi 126. szám

A szárazodó belső-somogyi vízi világ
biológiai sokszínűségének megőrzése a
vízháztartás javításával

19504

KEHOP-4.1.0.

259.

A projekt célja a térségben zajló általános szárazodás
okozta káros folyamatok ellensúlyozásaként a meglévő,
közel természetes állapotú tórendszerek vízvisszatartást
és vízkormányzást szolgáló műtárgyainak felújítása.
Ennek keretében új műtárgyakat szükséges építeni, a
vízjárta élőhelyek helyre kell állítani az új vizes élőhelyek
kialakítása érdekében. Ezáltal hosszútávon biztosítva a
védett és fokozottan védett fajok, illetve a térségre
174 500 000
jellemző értékes élőhelyek biztonságos, kockázatok
nélküli
megőrzését.
A
projekt
keretében
természetvédelmi
célú
halgazdálkodás
speciális
feltétételeit alakítják ki egy önfenntartó, az értékek
bővülését biztosító rendszer létrehozása érdekében,
ezzel is bővítve a táj ökoturisztikai vonzerejét,
összességében lehetőséget teremtve az ember és a
természet harmóniájának kiteljesedésére.
A Babócsa községhatárában található, a Közép-Dráva
Natura
2000
terület
részét
képező
Bika-rét
vízutánpótlásának biztosítására irányul a projekt a Rinyapatakból történő vízkivezetéssel a mocsárrét és a
54 000 000
keményfás ligeterdő élőhelyek vízháztartásának javítása
érdekében. Elvégzik továbbá a kapcsolódó szántóterület
gyepesítését, és a természetvédelmi bemutatás
alapinfrastruktúrájának kialakítását.
A projekt az Abaliget-barlang és a Tettyei mésztufa
barlang világítási rendszerének természetvédelmi,
energiatakarékossági és energiatudatossági szempontút
átalakítása, felújítására, a korszerűtlen világítás
következtében kialakult lámpa-flóra eltávolítására
(növénymentesítés) és az idegenforgalom számára
169 200 000
bemutatott szakaszok kőzetállékonyságának vizsgálatára
irányul. A fokozottan védett Szársomlyón a korábbi
bauxitbányászat során hajtott, lezárt, majd illegálisan újra
kibontott táróvágatok és csapásvágatok lezárását is
elvégzik a projekt keretében, a tárók védett és fokozottan
védett denevér-kolóniái védelmének biztosítása mellett.

Duna-Dráva Nemzeti Park
Igazgatósága

263.

KEHOP-4.1.0.

Az Ipoly-völgyben található kiemelt
jelentőségű gyepterületek állapotának
javítása legeltetéssel és a vízháztartás
javításával

Duna-Ipoly Nemzeti Park
Igazgatóság

264.

KEHOP-4.1.0.

Az esztergomi kiemelt jelentőségű száraz
gyepek kezelési infrastruktúrájának
fejlesztése

Duna-Ipoly Nemzeti Park
Igazgatóság

262.
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KEHOP-4.1.0.

Az új Kikerics panoráma sétány
létrehozása, és a Dél-Dunántúl
természetvédelmi bemutatási
infrastruktúrájának bővítése,
modernizálása

A támogatást igénylő működési területén már kialakított
bemutatási
infrastruktúra
(látogatóközpontok,
bemutatóhelyek,
tanösvények)
hálózatának
kiegészítését, továbbfejlesztését célozza a projekt. Ennek
érdekében kerül sor a működési terület nyolc
tájegységében, illetve 42 helyszínén (tanösvények,
bemutatóhelyek) található Natura 2000 területek
hálózatának népszerűsítésére, természeti értékeinek
bemutatására; a támogatást igénylő működési
337 000 000
területéhez és a Natura 2000 területek hálózatához
kapcsolódó
bemutatási
infrastruktúra
egységes
megjelenítésére, A támogatást igénylő ennek révén
kívánja elérni területi megjelenésének az intézmény
társadalmi feladatvállalásához méltó szintre emelését.
Ennek keretében súlyponti elemként a fokozottan védett
Szársomlyó természeti területhez kapcsolódó „Kikerics”
panorámasétány megépítését végzik el a szársomlyói
szoborpark területén.
A magas természeti értéket képviselő gyepterületek
állapotának javítása érdekében a projekt keretében
lokális
vízvisszatartó
és
vízkormányzó
műtárgyrendszereket alakítanak ki, mentesítik a
600 000 000 mocsárréteket és homoki gyepeket a cserjéktől,
eltávolítják az inváziós fajokat az Ipoly-völgy
Drégelypalánk-Balassagyarmati szakaszán, legeltetéssel
javítják természetvédelmi élőhelyek kezelésének
hatékonyságát az infrastrukturális háttér fejlesztésével.
A projekt célja az Esztergom térségében található védett,
illetve Natura 2000 száraz gyepek – mint
109 000 000 természetvédelmi élőhelyek – legeltetéssel történő
kezelése hatékonyságának növelése a meglévő állattartó
telep gép- és eszközellátottságának javításával.

19505

266.

KEHOP-4.1.0.

Élőhely-rehabilitáció a pélyi
madárrezervátumban és a tiszakürti KisTiszán

Hortobágyi Nemzeti Park
Igazgatóság

KEHOP-4.1.0.

Pusztai tölgyesek és puhafaligetek
természetvédelmi rekonstrukciója a
Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság
működési területén

Hortobágyi Nemzeti Park
Igazgatóság

267.

Hortobágyi Nemzeti Park
Igazgatóság
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KEHOP-4.1.0.

19506

265.

A Hortobágy és Nagykunság
természetvédelmi tájegységek vizes
élőhelyeinek természetvédelmi célú
helyreállítása

A projekt célja a Hortobágy és Nagykunság térsége
nemzetközi léptékben is egyedülálló madárvilágának,
pusztai és vizes élőhelyeinek megőrzése. Ennek
érdekében a projekt keretében komplex, ökológiai célú
vízszabályozás, a felszíni időszakos vízfolyások vízgyűjtő
területén az összegyülekező vizek természetes
lefolyásának, illetve szükség szerint visszatartásának
700 000 000
biztosító különböző műszaki megoldású zsilipekkel,
végső soron a puszta ősi vízjárásának helyreállítása;
egyes bolygatott vizes élőhelyek (pl. karcagi téglagyári
kubikgödrök)
ökológiai
rehabilitációja;
a
természetvédelmi
kezeléshez
elengedhetetlen
hagyományos legeltetéses állattartás feltételeinek
javítása.
A projekt célja az eredeti természeti állapotok
helyreállítása, valamint a védett, illetve közösségi
jelentőségű fajok és élőhelyek megőrzése a Közép-Tiszamenti holtágakon. Ennek érdekében a nagyobb
kiterjedésű,
természetközelibb
vizes
élőhelyeket
alakítanak ki a pélyi Patkós-holtág melletti kubikgödrök
850 000 000 összekötésével, a természeteshez közeli vízmozgás
lehetővé tételével és a közgátak megbontásával,
valamint a lefolyást lehetővé tevő leeresztő csatornák
felszámolásával. Elvégzik a tiszakürti Kis-Tisza, a Gónát,
valamint a Cserőközi Holt-Tisza holtágak természetes
medermorfológiához illeszkedő kotrása, feliszapolódásuk
megszüntetése.
A projekt célja a természetes, kismértékű emberi
beavatkozással is fenntartható, tájidegen elemektől
mentes, valamint a védett, illetve a közösségi jelentőségű
növény- és állatfajok fennmaradását biztosító erdei
élőhelyek létrehozása a leromlott állapotú erdőssztyepp815 000 000
erdők (sziki és homoki pusztai tölgyesek), illetve puhafaligeterdők
helyreállítása
révén
(inváziós
fajok
visszaszorítása, tájidegen állományú fafajok cseréje,
természetközeli
felújítások,
illetve
az
erdők
természetességének növelése).

Hortobágyi Nemzeti Park
Igazgatóság

269.

KEHOP-4.1.0.

Tájidegen fafajokból álló erdők
átalakítása Natura 2000 jelölő
élőhelyekké a Kiskunsági Nemzeti Park
Igazgatóság védett természeti területein

Kiskunsági Nemzeti Park
Igazgatóság

270.

KEHOP-4.1.0.

Natura 2000 jelölő füves élőhelyek és a
természetvédelmi céllal művelt szántók
kezelése

Kiskunsági Nemzeti Park
Igazgatóság

268.

A projekt célja tanösvények és bemutatóhelyek
fejlesztése, mobil kiállítás és az egyes célcsoportok –
óvodások, általános- és középiskolások, felsőoktatásban
tanulók, pedagógusok, látogatók stb. – speciális
451 000 000
igényeihez
igazodó
kommunikációs
eszközök
összeállítása, a természeti értékek bemutatása, a Natura
2000 hálózattal kapcsolatos ismeretek átadása, valamint
a környezettudatos szemlélet erősítése.
A projekt célja a támogatást igénylő vagyonkezelésében
lévő több mint 10 000 ha erdőterület és fásítás
természetességének javításához, a mintegy 3500 ha
kiterjedésű tájidegen fajokból álló erdőállomány
átalakításához, a közösségi jelentőségű élőhelytípusok
230 000 000
területi kiterjedésének növeléséhez (700 ha/év)
szükséges
infrastrukturális
háttér
megteremtése
(speciális gépek és eszközök beszerzése); a Kiskunsági
Nemzeti
Park
Igazgatóság
erdészeti
vagyongazdálkodásának korszerűsítése.
A projekt célja a támogatást igénylő vagyonkezelésében
lévő száraz és nedves, Natura 2000 jelölő gyepek (1100
ha), illetve a túzok, mint közösségi jelentőségű faj
élőhelyéül szolgáló, természetvédelmi céllal művelt
352 182 180
szántók (989 ha) kezeléséhez – kaszálás, magyar szürke
szarvasmarhával, bivallyal, ill. lóval történő legeltetés –
szükséges eszközrendszer fejlesztése: korszerű erő- és
munkagépek beszerzése.
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KEHOP-4.1.0.

A Natura 2000 területekkel kapcsolatos
tájékoztatás, bemutatás és
szemléletformálás egységes
eszközrendszerének kialakítása a
Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság
működési területén

19507

A Dél-Alföld egykor legnagyobb szikes
tavának a szegedi Fehér-tó medrének
rekonstrukciója 130 ha-on

Kiskunsági Nemzeti Park
Igazgatóság

272.

KEHOP-4.1.0.

A puszta kapuja – természeti, kulturális és
történelmi örökségeink bemutatása,
fogadótér kialakítása Bugacon

Kiskunsági Nemzeti Park
Igazgatóság

273.

KEHOP-4.1.0.

Pannonszikes sztyeppek és mocsarak
helyreállítása a Csanádi-pusztán

Kőrös-Maros Nemzeti Park
Igazgatóság
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KEHOP-4.1.0.

19508

271.

A projekt célja a Dél-Alföld egykor legnagyobb, már
szinte teljes területén halastóvá alakított szikes tava, a
Szegedi Fehér-tó természetvédelmi vagyonkezelésben
lévő tóegységeinek (X/I-II-III) természetvédelmi célú
rekonstrukciója, és ennek keretében az egykori tómeder
átalakítása következtében kiszorult, védett és közösségi
jelentőségű parti madarak táplálkozási és költési
lehetőségeinek biztosítása. Ennek érdekében sekély vizű,
200 000 000
szikes vizes élőhelyet alakítanak ki a gátak elbontásával
és a magyar szürke szarvasmarhával és bivallyal történő
legeltetés (természetvédelmi kezelés) feltételeinek
megteremtésével. Kialakítják továbbá a fejlesztés
eredményeinek, illetve a terület természeti értékeinek
bemutatásához és a terület látogathatóságához
szükséges alapinfrastruktúrát (tanösvény, magasles vagy
madármegfigyelő les).
A projekt a Kiskunsági Nemzeti Park legjelentősebb és
legismertebb fogadóterének fejlesztésére irányul: a
bugaci puszta „fogadó kapujaként” az ide látogató
érdeklődők fogadását, illetve a Natura 2000 hálózatról és
180 000 000 élőhelyekről
helyszínen
történő
tájékoztatást,
információnyújtást szolgáló épület kialakítását végzik el a
projekt keretében, kapcsolódva a területen található,
jelentős kultúrtörténeti értéket képviselő Buzsik-csőszház
népi műemlék tanyacsoport épületegyütteséhez.
A projekttel szembeni szakmai elvárás a Csanádi-puszták
fajokban gazdag síksági pannon löszgyepeinek, és ősi
szikeseinek hosszú távú megőrzése a vízháztartás
javítása. Ennek érdekében a használaton kívüli árkokat és
csatornákat megszüntetik és új műtárgyak építésével a
600 354 000 pusztai vizek szabályozhatóságát biztosítják. A tájidegen
növényfajokat visszaszorítják, az őshonos fa- és
cserjefajok alkotta facsoportokat telepítenek, és
megteremtik a hosszú távú kezelés – az egyes
területrészeken évről-évre változó időszakokban, változó
intenzitással, mozaikosan történő legeltetés – feltételeit.

KEHOP-4.1.0.

Pusztai élőhelyek fejlesztése Dévaványa
térségében

Kőrös-Maros Nemzeti Park
Igazgatóság

799 980 000

275.

KEHOP-4.1.0.

Ősi szikesek és szikes tavak
vízháztartásának helyreállítása a
Kardoskúti Fehér-tó vízgyüjtőjén

Kőrös-Maros Nemzeti Park
Igazgatóság

103 080 000

276.

KEHOP-4.1.0.

Löszpusztagyepek helyreállítása a KörösMaros Nemzeti Parkban
karakter/specialista növényfajok
szaporításával, telepítésével

Kőrös-Maros Nemzeti Park
Igazgatóság

83 960 000

277.

KEHOP-4.1.0.

Erdőt, természetesen – leromlott
állapotú erdők helyreállítása az Őrségben

Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság

379 345 000
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274.

A projekt célja a Körös-Maros Nemzeti Park legnagyobb
részterületén, a Dévaványai-Ecsegi pusztákon a
természetvédelmi szempontból optimális, az egyes
területrészeket évről-évre változó időszakokban, változó
intenzitással,
mozaikosan
érintő
legeltetés
feltételrendszerének javítása. Ennek érdekében a téli
tartási helyek kialakítását, fejlesztését, a puszták belső
területein található leromlott állapotú nyári tartási helyek
felszámolását végzik el. A projekt további célja a jelentős
kiterjedésű
pannon
szikes
sztyeppek
természetességének fenntartása, valamint a területen
kiemelkedő állománnyal jelen lévő fokozottan védett és
közösségi jelentőségű fajok (pl. túzok, a parlagi sas és a
kerecsensólyom) élőhelyi feltételeinek javítása.
A projekttel szembeni szakmai elvárás a Körös-Maros
Nemzeti Park egyik legjelentősebb természeti értéke, a
Tiszántúl legnagyobb és legjobb állapotban fennmaradt
szikes tava, a kardoskúti Fehér-tó (nemzetközi
jelentőségű vizes élőhely, Natura 2000 terület) és pusztai
környezete
vízellátásának
javítása,
valamint
a
természeteshez közelítő vízháztartás kialakítása a
használaton kívüli árkok, csatornák és töltések
megszüntetése révén, a terület közösségi jelentőségű
szikes gyepeinek megőrzése érdekében.
A projekttel szembeni szakmai elvárás a mezőgazdasági
művelés
által
többnyire
felszámolt,
a
legveszélyeztetettebb hazai közösségi jelentőségű
élőhely-típusként számon tartott síksági pannon
löszgyepek megőrzése érdekében az élőhelytípus
kiterjedésének növelése parlagterületek rekonstrukciója,
illetve a jellemző fajkészlet helyreállítása révén.
A projekttel szembeni szakmai elvárás az Őrség
jellegzetes arculatát meghatározó erdők állapotának
javítása: tájidegen fafajokból ültetett, fajszegény, jelentős
értéket sem az erdei élővilág, sem az erdőkbe látogató
természetszeretők számára nem hordozó erdők
átalakítása változatos, sokféle fafajból álló erdővé;
speciális gépek és eszközök beszerzése az erdei élővilág
számára kedvező erdőkezelés megvalósítása érdekében.

19509

Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság

443 974 000

279.

KEHOP-4.1.0.

A Doroszlói-rétek komplex helyreállítása
Kőszeg-hegyalján

Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság

221 784 000

280.

KEHOP-4.1.1.

Az egykori bombázó lőtér tájrehabilitációja a Hortobágyi Nemzeti
Parkban I. ütem

Hortobágyi Nemzeti Park
Igazgatóság

1 272 615 245

281.

KEHOP-4.1.1.

Az egykori bombázó lőtér tájrehabilitációja a Hortobágyi Nemzeti
Parkban II. ütem

Hortobágyi Nemzeti Park
Igazgatóság

1 311 113 759

KEHOP-4.2.0.

A területi jelenlét és a természetvédelmi
őrzés hatékonyságának javítása az
Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság
természetvédelmi őrszolgálatának
komplex fejlesztésével

Aggteleki Nemzeti Park
Igazgatóság

282.

199 000 000
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A projekttel szembeni szakmai elvárás az egykor erdei
munkára, igavonásra használt muraközi ló egyetlen hazai
tenyészete tartási körülményeinek fejlesztése az Őrségi
Nemzeti
Park
Igazgatóság
terültén
található
gyepterületek természetvédelmi kezelésének és hosszú
távú fennmaradásának biztosítása érdekében.
Kőszeg város egyik jelentős rekreációs övezetének
szomszédságában, Kőszeg-hegyalján a Gyöngyös-patak
völgyében megmaradt természeti értékek megőrzését és
azok kiterjesztését szolgálja a projekt: becserjésedett,
inváziós fajokkal fertőzött rétek helyreállítására, a
természeti értékek pusztulását eredményező lecsapoló
árkok megszűntetésére, a természetvédelmi kezelés
(szarvasmarhával történő legeltetés) feltételeinek
megteremtésére kerül sor.
A projekttel szembeni szakmai elvárás 2328,45 hektárnyi
terület lőszermentesítését követően, a táj-rehabilitációs
munkák elvégzése révén a területen kialakítani a
területre jellemző természetközeli állapotot.
A projekttel szembeni szakmai elvárás 1832,76 hektárnyi
terület lőszermentesítését követően, a táj-rehabilitációs
munkák elvégzése révén kialakítani a területre jellemző
természetközeli állapotot.
A projekttel szembeni szakmai elvárás megfelelő
őrszolgálati infrastruktúrával nem rendelkező Zempléni
Tájegységben
a
Természetvédelmi
Őrszolgálati
működéshez szükséges irodai háttér, illetve kiszolgáló
infrastruktúra (őrszolgálati bázis és tájegységközpont)
kialakítása, valamint a Természetvédelmi Őrszolgálat
terepi mobilitásához szükséges speciális járművek
biztosítása;
a
hatékony
terepi
megfigyelés,
adatfeldolgozás és továbbítás eszközrendszerének
biztosítása.

19510

278.

Természetvédelmi rendeltetésű területek
muraközi lóval történő kezeléséhez
KEHOP-4.1.0.
szükséges istálló és kiszolgáló
létesítmények fejlesztése

284.

285.

286.

KEHOP-4.2.0.

Bükki Nemzeti Park Igazgatóság

180 500 000

KEHOP-4.2.0.

A területi jelenlét és természetvédelmi
őrzés hatékonyságának javítása a
Balaton-felvidéki Nemzeti Park
Igazgatóság természetvédelmi
őrszolgálatának komplex fejlesztésével

Balaton-felvidéki Nemzeti Park
Igazgatóság

147 000 000

KEHOP-4.2.0.

A területi jelenlét és természetvédelmi
őrzés hatékonyságának javítása a DunaDráva Nemzeti Park Igazgatósága
természetvédelmi őrszolgálatának
komplex fejlesztésével

Duna-Dráva Nemzeti Park
Igazgatósága

203 000 000

KEHOP-4.2.0.

A területi jelenlét és természetvédelmi
őrzés hatékonyságának javítása a DunaIpoly Nemzeti Park Igazgatóság
természetvédelmi őrszolgálatának
komplex fejlesztésével

Duna-Ipoly Nemzeti Park
Igazgatóság

167 000 000
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283.

A területi jelenlét és természetvédelmi
őrzés hatékonyságának javítása a Bükki
Nemzeti Park Igazgatóság
természetvédelmi őrszolgálatának
komplex fejlesztésével

A projekttel szembeni szakmai elvárás a támogatást
igénylő vagyonkezelésében lévő Tard és Cserépváralja
községhatárban
koncentrálódó
védett
területek,
valamint a Bükkalja Magas Természeti Értékű Terület
természetvédelmi őrszolgálati részvétellel történő
szakmai koordinálásához szükséges bázis kialakítása,
valamint a Természetvédelmi Őrszolgálat terepi
mobilitásához szükséges speciális járművek biztosítása; a
hatékony terepi megfigyelés, adatfeldolgozás és
továbbítás eszközrendszerének biztosítása.
A
projekttel
szembeni
szakmai
elvárás
a
Természetvédelmi
Őrszolgálat
természetvédelmi
monitorozási, kezelési, vagyongazdálkodási és oktatásibemutatási feladatainak hatékony ellátásához szükséges
infrastruktúra (irodai háttér) biztosítása a Kis-Balaton
térségében
(Fenékpuszta),
a
Keszthelyi-hegység
Tájegységben (Zalaszántó), a Magas-Bakony Tájvédelmi
körzetben (Bakonybél) és a Badacsony–Káli-medence
Tájegységben (Salföld), valamint a Természetvédelmi
Őrszolgálat terepi mobilitásához szükséges speciális
járművek biztosítása. További cél a hatékony terepi
megfigyelés,
adatfeldolgozás
és
továbbítás
eszközrendszerének biztosítása.
A
projekttel
szembeni
szakmai
elvárás
a
Természetvédelmi
Őrszolgálat
természetvédelmi
monitorozási, kezelési, vagyongazdálkodási és oktatásibemutatási feladatainak hatékony ellátásához szükséges
infrastruktúra (irodai háttér) biztosítása a BédaKarapancsa
Tájegységben;
a
természetvédelmi
őrszolgálat terepi mobilitásához szükséges speciális
járművek biztosítása; a hatékony terepi megfigyelés,
adatfeldolgozás és továbbítás eszközrendszerének
biztosítása.
A
projekttel
szembeni
szakmai
elvárás
a
Természetvédelmi Őrszolgálat terepi mobilitásához
szükséges speciális járművek biztosítása; a hatékony
terepi megfigyelés, adatfeldolgozás és továbbítás
eszközrendszerének biztosítása.

19511

73 880 000

KEHOP-4.2.0.

A területi jelenlét és természetvédelmi
őrzés hatékonyságának javítása a
Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság
természetvédelmi őrszolgálatának
komplex fejlesztésével

Hortobágyi Nemzeti Park
Igazgatóság

311 000 000

289.

KEHOP-4.2.0.

A területi jelenlét és természetvédelmi
őrzés hatékonyságának javítása az
Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság
természetvédelmi őrszolgálatának
komplex fejlesztésével

Kiskunsági Nemzeti Park
Igazgatóság

139 000 000

290.

A területi jelenlét és természetvédelmi
őrzés hatékonyságának javítása az KőrösMaros Nemzeti Park Igazgatóság
KEHOP-4.2.0.
természetvédelmi őrszolgálatának
komplex fejlesztésével

Kőrös-Maros Nemzeti Park
Igazgatóság

77 000 000

288.
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Fertő-Hanság Nemzeti Park
Igazgatóság

287.

19512

KEHOP-4.2.0.

A területi jelenlét és természetvédelmi
őrzés hatékonyságának javítása a FertőHanság Nemzeti Park Igazgatóság
természetvédelmi őrszolgálatának
komplex fejlesztésével

A
projekttel
szembeni
szakmai
elvárás
a
Természetvédelmi
Őrszolgálat
természetvédelmi
monitorozási, kezelési, vagyongazdálkodási és oktatásibemutatási feladatainak hatékony ellátásához szükséges
infrastruktúra (irodai háttér) biztosítása a Hanságban és a
Fertő-tó térségében, valamint a Természetvédelmi
Őrszolgálat terepi mobilitásához szükséges speciális
járművek biztosítása; a hatékony terepi megfigyelés,
adatfeldolgozás és továbbítás eszközrendszerének
biztosítása.
A
projekttel
szembeni
szakmai
elvárás
a
Természetvédelmi
Őrszolgálat
természetvédelmi
monitorozási, kezelési, vagyongazdálkodási és oktatásibemutatási feladatainak hatékony ellátásához szükséges
infrastruktúra (irodai háttér) biztosítása a Bihari-sík
Tájegységben, valamint a Közép-Tisza és Jászság
tájegységben, továbbá a Természetvédelmi Őrszolgálat
terepi mobilitásához szükséges speciális járművek
biztosítása;
a
hatékony
terepi
megfigyelés,
adatfeldolgozás és továbbítás eszközrendszerének
biztosítása.
A
projekttel
szembeni
szakmai
elvárás
a
Természetvédelmi
Őrszolgálat
természetvédelmi
monitorozási, kezelési, vagyongazdálkodási és oktatásibemutatási feladatainak hatékony ellátásához szükséges
infrastruktúra biztosítása a Tiszavölgy Tájegységben
(Ópusztaszer), továbbá a Felső Kiskunság, Homokhátság,
valamint Dél-Dunamente és Bácska Tájegységekben
(Izsák), továbbá a Természetvédelmi Őrszolgálat terepi
mobilitásához szükséges speciális járművek biztosítása; a
hatékony terepi megfigyelés, adatfeldolgozás és
továbbítás eszközrendszerének biztosítása.
A
projekttel
szembeni
szakmai
elvárás
a
Természetvédelmi Őrszolgálat terepi mobilitásához
szükséges speciális járművek biztosítása; a hatékony
terepi megfigyelés, adatfeldolgozás és továbbítás
eszközrendszerének biztosítása.

292.

KEHOP-4.3.0.

A közösségi jelentőségű természeti
értékek hosszú távú megőrzését és
fejlesztését, valamint az EU Biológiai
Sokféleség Stratégia 2020
célkitűzéseinek hazai szintű
megvalósítását megalapozó stratégiai
vizsgálatok

Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság

Földművelésügyi Minisztérium

A
projekttel
szembeni
szakmai
elvárás
a
Természetvédelmi Őrszolgálat terepi mobilitásához
90 000 000 szükséges speciális járművek biztosítása; a hatékony
terepi megfigyelés, adatfeldolgozás és továbbítás
eszközrendszerének biztosítása.
1. A
projekt
a
nemzeti
park
igazgatóságok
természetvédelmi
kezeléshez,
őrzéshez
és
monitorozához kapcsolódó feladatainak ellátásához
szükséges téradatkészletek beszerzését, távérzékelt
adatokhoz való hozzáférésének biztosítását szolgálja.
2. A projekt keretében átfogó – az Európai Tájegyezmény
által előírt – tájkutatás megvalósítása is cél, amelynek
keretében megtörténik
2.1. a magyarországi tájak, tájökológiai rendszerek új,
tájkarakter alapú egységes tájosztályozási rendszerének
kidolgozása, a tájkarakter-egységek (tájkarakter-típusok
és
-területek)
értékelési
szempontrendszerének
kidolgozása,
2.2. Magyarország természet- és tájvédelmi célokra is
felhasználható tájatlaszának elkészítése,
2.3. a tájkarakter- egységek „kulcsjellemzőinek”, és ezek
megőrzésre érdemes elemeinek meghatározása,
2.4. a tájállapot minőségi célkitűzéseinek meghatározása
751 140 000
tájkarakter-egységek szintjén, és a tájkarakter-védelem
és -rehabilitáció lehetőségeire vonatkozó javaslatok
kialakítása,
2.5.
kezelési
irányelvek
megfogalmazása.
3. Az Európai Uniónak A biológiai sokféleséggel
kapcsolatos, 2020-ig teljesítendő stratégiájában, illetve a
biológiai sokféleség megőrzésének 2015–2020 közötti
időszakra szóló nemzeti stratégiájáról szóló 28/2015. (VI.
17.) OGY határozatban (a továbbiakban: hazai
biodiverzitás stratégia) rögzített tagállami vállalások
teljesítése: hazánk természetes és természetközeli
ökoszisztémáinak térképezése, állapotának értékelése, az
ökoszisztémák
szolgáltatásainak
közgazdasági
értékelése; a közgazdasági értékelés eredményeinek
közvetítése az érintett ágazatok és szakpolitikák
döntéshozatali rendszerei felé.
4. A projektben a természetvédelmi irányelvekben
(madárvédelmi és élőhelyvédelmi) meghatározott, a
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A területi jelenlét és természetvédelmi
őrzés hatékonyságának javítása az Őrségi
Nemzeti Park Igazgatóság
KEHOP-4.2.0.
természetvédelmi őrszolgálatának
komplex fejlesztésével

19513

KEHOP-5.2.1.

Épületenergetikai korszerűsítés a
Betegápoló Irgalmasrend Budai
Irgalmasrendi Kórházban

Budai Irgalmasrendi Kórház
Közhasznú, Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság

19514

293.

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2015. évi 126. szám

közösségi
jelentőségű
fajok
és
élőhelyek
természetvédelmi helyzetének meghatározására, a
változások értékelésére, valamint a természetvédelmi
helyzetük
javítására
vonatkozó
kötelezettségek
teljesítése érdekében intézkednek. Így elvégzik az
adathiányos, kedvezőtlen vagy rossz helyzetű fajokra és
élőhelytípusokra
vonatkozó
országos
értékelést,
állomány-meghatározásra alkalmas adatok gyűjtését, a
veszélyeztető tényezők feltárását és a szükséges kezelési
és egyéb intézkedések meghatározását az Országos
Natura 2000 Priorizált Intézkedési Tervvel összhangban.
5. Országos módszertani és tervezési alapdokumentum
előállítására is sor kerül, amely a hazai biodiverzitás
stratégiában
foglalt
intézkedések
végrehajtása
érdekében meghatározza a hazai zöld infrastruktúra
hálózat elemeinek kategóriarendszerét, térbeli és leíró
adatbázisát, helyreállításának és fejlesztésének stratégiai
programját, valamint a restaurációs célterületek
azonosítását.
(Részben VEKOP-ból finanszírozott országos hatású
projekt.)
A fejlesztéssel szembeni szakmai elvárás az
energiahatékonyságról, a 2009/125/EK és a 2010/30/EU
irányelv módosításáról, valamint a 2004/8/EK és a
2006/32/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló,
2012. október 25-i 2012/27/EU európai parlamenti és
tanácsi irányelv 7. cikkéből fakadó követelmények
teljesítése.
A korszerűsítésre kerülő épületeknek a fejlesztés után
152 400 000
meg
kell
felelniük
a
költségoptimalizált
követelményszintnek, amely szigorodó követelmény
alkalmazását az épületek energiahatékonyságáról szóló,
2010. május 19-i 2010/31/EU európai parlamenti és
tanácsi irányelv, illetve az irányelvnek történő
megfelelést
szolgáló,
az
épületek
energetikai
jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM
rendelet írják elő.

KEHOP-5.2.1.

Épületenergetikai korszerűsítés a
Magyarországi Református Egyház
BETHESDA Gyermekkórházban

Magyarországi Református Egyház
BETHESDA Gyermekkórháza

295.

KEHOP-5.2.1.

Épületenergetikai korszerűsítés a
Magyarországi Zsidó Hitközségek
Szövetsége Szeretetkórházban

Magyarországi Zsidó Hitközségek
Szeretetkórháza
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A fejlesztéssel szembeni szakmai elvárás az
energiahatékonyságról, a 2009/125/EK és a 2010/30/EU
irányelv módosításáról, valamint a 2004/8/EK és a
2006/32/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló,
2012. október 25-i 2012/27/EU európai parlamenti és
tanácsi irányelv 7. cikkéből fakadó követelmények
teljesítése.
A korszerűsítésre kerülő épületeknek a fejlesztés után
342 900 000
meg
kell
felelniük
a
költségoptimalizált
követelményszintnek, amely szigorodó követelmény
alkalmazását az épületek energiahatékonyságáról szóló,
2010. május 19-i 2010/31/EU európai parlamenti és
tanácsi irányelv, illetve az irányelvnek történő
megfelelést
szolgáló,
az
épületek
energetikai
jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM
rendelet írják elő.
A fejlesztéssel szembeni szakmai elvárás az
energiahatékonyságról, a 2009/125/EK és a 2010/30/EU
irányelv módosításáról, valamint a 2004/8/EK és a
2006/32/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló,
2012. október 25-i 2012/27/EU európai parlamenti és
tanácsi irányelv 7. cikkéből fakadó követelmények
teljesítése.
A korszerűsítésre kerülő épületeknek a fejlesztés után
279 400 000
meg
kell
felelniük
a
költségoptimalizált
követelményszintnek, amely szigorodó követelmény
alkalmazását az épületek energiahatékonyságáról szóló,
2010. május 19-i 2010/31/EU európai parlamenti és
tanácsi irányelv, illetve az irányelvnek történő
megfelelést
szolgáló,
az
épületek
energetikai
jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM
rendelet írják elő.

19515

KEHOP-5.2.1.

Épületenergetikai korszerűsítés a Szent
Ferenc Kórházban

Budapesti Szent Ferenc Kórház

297.

KEHOP-5.2.1.

Épületenergetikai korszerűsítés a Magyar
Honvédség Egészségügyi Központ –
Honvédkórházban

Honvédelmi Minisztérium
Védelemgazdasági Hivatal

19516

296.
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A fejlesztéssel szembeni szakmai elvárás az
energiahatékonyságról, a 2009/125/EK és a 2010/30/EU
irányelv módosításáról, valamint a 2004/8/EK és a
2006/32/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló,
2012. október 25-i 2012/27/EU európai parlamenti és
tanácsi irányelv 7. cikkéből fakadó követelmények
teljesítése.
A korszerűsítésre kerülő épületeknek a fejlesztés után
228 600 000
meg
kell
felelniük
a
költségoptimalizált
követelményszintnek, amely szigorodó követelmény
alkalmazását az épületek energiahatékonyságáról szóló,
2010. május 19-i 2010/31/EU európai parlamenti és
tanácsi irányelv, illetve az irányelvnek történő
megfelelést
szolgáló,
az
épületek
energetikai
jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM
rendelet írják elő.
A fejlesztéssel szembeni szakmai elvárás az
energiahatékonyságról, a 2009/125/EK és a 2010/30/EU
irányelv módosításáról, valamint a 2004/8/EK és a
2006/32/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló,
2012. október 25-i 2012/27/EU európai parlamenti és
tanácsi irányelv 7. cikkéből fakadó követelmények
teljesítése.
A korszerűsítésre kerülő épületeknek a fejlesztés után
887 000 000
meg
kell
felelniük
a
költségoptimalizált
követelményszintnek, amely szigorodó követelmény
alkalmazását az épületek energiahatékonyságáról szóló,
2010. május 19-i 2010/31/EU európai parlamenti és
tanácsi irányelv, illetve az irányelvnek történő
megfelelést
szolgáló,
az
épületek
energetikai
jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM
rendelet írják elő.

KEHOP-5.2.2.

Budapest Főváros Kormányhivatala
épületeinek energetikai fejlesztése

Budapest Főváros
Kormányhivatala

299.

KEHOP-5.2.2.

Pest Megyei Kormányhivatal épületeinek
energetikai fejlesztése

Pest Megyei Kormányhivatal
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A fejlesztéssel szembeni szakmai elvárás az
energiahatékonyságról, a 2009/125/EK és a 2010/30/EU
irányelv módosításáról, valamint a 2004/8/EK és a
2006/32/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló,
2012. október 25-i 2012/27/EU európai parlamenti és
tanácsi irányelv 7. cikkéből fakadó követelmények
teljesítése.
A korszerűsítésre kerülő épületeknek a fejlesztés után
1 000 000 000
meg
kell
felelniük
a
költségoptimalizált
követelményszintnek, amely szigorodó követelmény
alkalmazását az épületek energiahatékonyságáról szóló,
2010. május 19-i 2010/31/EU európai parlamenti és
tanácsi irányelv, illetve az irányelvnek történő
megfelelést
szolgáló,
az
épületek
energetikai
jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM
rendelet írják elő.
A fejlesztéssel szembeni szakmai elvárás az
energiahatékonyságról, a 2009/125/EK és a 2010/30/EU
irányelv módosításáról, valamint a 2004/8/EK és a
2006/32/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló,
2012. október 25-i 2012/27/EU európai parlamenti és
tanácsi irányelv 7. cikkéből fakadó követelmények
teljesítése.
A korszerűsítésre kerülő épületeknek a fejlesztés után
1 000 000 000
meg
kell
felelniük
a
költségoptimalizált
követelményszintnek, amely szigorodó követelmény
alkalmazását az épületek energiahatékonyságáról szóló,
2010. május 19-i 2010/31/EU európai parlamenti és
tanácsi irányelv, illetve az irányelvnek történő
megfelelést
szolgáló,
az
épületek
energetikai
jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM
rendelet írják elő.

19517

KEHOP-5.2.2.

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
épületeinek energetikai fejlesztése

Bács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal

301.

KEHOP-5.2.2.

Baranya Megyei Kormányhivatal
épületeinek energetikai fejlesztése

Baranya Megyei Kormányhivatal

19518

300.
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A fejlesztéssel szembeni szakmai elvárás az
energiahatékonyságról, a 2009/125/EK és a 2010/30/EU
irányelv módosításáról, valamint a 2004/8/EK és a
2006/32/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló,
2012. október 25-i 2012/27/EU európai parlamenti és
tanácsi irányelv 7. cikkéből fakadó követelmények
teljesítése.
A korszerűsítésre kerülő épületeknek a fejlesztés után
1 000 000 000
meg
kell
felelniük
a
költségoptimalizált
követelményszintnek, amely szigorodó követelmény
alkalmazását az épületek energiahatékonyságáról szóló,
2010. május 19-i 2010/31/EU európai parlamenti és
tanácsi irányelv, illetve az irányelvnek történő
megfelelést
szolgáló,
az
épületek
energetikai
jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM
rendelet írják elő.
A fejlesztéssel szembeni szakmai elvárás az
energiahatékonyságról, a 2009/125/EK és a 2010/30/EU
irányelv módosításáról, valamint a 2004/8/EK és a
2006/32/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló,
2012. október 25-i 2012/27/EU európai parlamenti és
tanácsi irányelv 7. cikkéből fakadó követelmények
teljesítése.
A korszerűsítésre kerülő épületeknek a fejlesztés után
1 000 000 000
meg
kell
felelniük
a
költségoptimalizált
követelményszintnek, amely szigorodó követelmény
alkalmazását az épületek energiahatékonyságáról szóló,
2010. május 19-i 2010/31/EU európai parlamenti és
tanácsi irányelv, illetve az irányelvnek történő
megfelelést
szolgáló,
az
épületek
energetikai
jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM
rendelet írják elő.

KEHOP-5.2.2.

Békés Megyei Kormányhivatal
épületeinek energetikai fejlesztése

Békés Megyei Kormányhivatal

303.

KEHOP-5.2.2.

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Kormányhivatal épületeinek energetikai
fejlesztése

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Kormányhivatal
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A fejlesztéssel szembeni szakmai elvárás az
energiahatékonyságról, a 2009/125/EK és a 2010/30/EU
irányelv módosításáról, valamint a 2004/8/EK és a
2006/32/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló,
2012. október 25-i 2012/27/EU európai parlamenti és
tanácsi irányelv 7. cikkéből fakadó követelmények
teljesítése.
A korszerűsítésre kerülő épületeknek a fejlesztés után
1 000 000 000
meg
kell
felelniük
a
költségoptimalizált
követelményszintnek, amely szigorodó követelmény
alkalmazását az épületek energiahatékonyságáról szóló,
2010. május 19-i 2010/31/EU európai parlamenti és
tanácsi irányelv, illetve az irányelvnek történő
megfelelést
szolgáló,
az
épületek
energetikai
jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM
rendelet írják elő.
A fejlesztéssel szembeni szakmai elvárás az
energiahatékonyságról, a 2009/125/EK és a 2010/30/EU
irányelv módosításáról, valamint a 2004/8/EK és a
2006/32/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló,
2012. október 25-i 2012/27/EU európai parlamenti és
tanácsi irányelv 7. cikkéből fakadó követelmények
teljesítése.
A korszerűsítésre kerülő épületeknek a fejlesztés után
1 000 000 000
meg
kell
felelniük
a
költségoptimalizált
követelményszintnek, amely szigorodó követelmény
alkalmazását az épületek energiahatékonyságáról szóló,
2010. május 19-i 2010/31/EU európai parlamenti és
tanácsi irányelv, illetve az irányelvnek történő
megfelelést
szolgáló,
az
épületek
energetikai
jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM
rendelet írják elő.

19519

KEHOP-5.2.2.

Csongrád Megyei Kormányhivatal
épületeinek energetikai fejlesztése

Csongrád Megyei Kormányhivatal

305.

KEHOP-5.2.2.

Fejér Megyei Kormányhivatal
épületeinek energetikai fejlesztése

Fejér Megyei Kormányhivatal

19520

304.
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A fejlesztéssel szembeni szakmai elvárás az
energiahatékonyságról, a 2009/125/EK és a 2010/30/EU
irányelv módosításáról, valamint a 2004/8/EK és a
2006/32/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló,
2012. október 25-i 2012/27/EU európai parlamenti és
tanácsi irányelv 7. cikkéből fakadó követelmények
teljesítése.
A korszerűsítésre kerülő épületeknek a fejlesztés után
1 000 000 000
meg
kell
felelniük
a
költségoptimalizált
követelményszintnek, amely szigorodó követelmény
alkalmazását az épületek energiahatékonyságáról szóló,
2010. május 19-i 2010/31/EU európai parlamenti és
tanácsi irányelv, illetve az irányelvnek történő
megfelelést
szolgáló,
az
épületek
energetikai
jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM
rendelet írják elő.
A fejlesztéssel szembeni szakmai elvárás az
energiahatékonyságról, a 2009/125/EK és a 2010/30/EU
irányelv módosításáról, valamint a 2004/8/EK és a
2006/32/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló,
2012. október 25-i 2012/27/EU európai parlamenti és
tanácsi irányelv 7. cikkéből fakadó követelmények
teljesítése.
A korszerűsítésre kerülő épületeknek a fejlesztés után
1 000 000 000
meg
kell
felelniük
a
költségoptimalizált
követelményszintnek, amely szigorodó követelmény
alkalmazását az épületek energiahatékonyságáról szóló,
2010. május 19-i 2010/31/EU európai parlamenti és
tanácsi irányelv, illetve az irányelvnek történő
megfelelést
szolgáló,
az
épületek
energetikai
jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM
rendelet írják elő.

KEHOP-5.2.2.

Győr-Moson-Sopron Megyei
Kormányhivatal épületeinek energetikai
fejlesztése

Győr-Moson-Sopron Megyei
Kormányhivatal

307.

KEHOP-5.2.2.

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
épületeinek energetikai fejlesztése

Hajdú-Bihar Megyei
Kormányhivatal
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306.

A fejlesztéssel szembeni szakmai elvárás az
energiahatékonyságról, a 2009/125/EK és a 2010/30/EU
irányelv módosításáról, valamint a 2004/8/EK és a
2006/32/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló,
2012. október 25-i 2012/27/EU európai parlamenti és
tanácsi irányelv 7. cikkéből fakadó követelmények
teljesítése.
A korszerűsítésre kerülő épületeknek a fejlesztés után
1 000 000 000
meg
kell
felelniük
a
költségoptimalizált
követelményszintnek, amely szigorodó követelmény
alkalmazását az épületek energiahatékonyságáról szóló,
2010. május 19-i 2010/31/EU európai parlamenti és
tanácsi irányelv, illetve az irányelvnek történő
megfelelést
szolgáló,
az
épületek
energetikai
jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM
rendelet írják elő.
A fejlesztéssel szembeni szakmai elvárás az
energiahatékonyságról, a 2009/125/EK és a 2010/30/EU
irányelv módosításáról, valamint a 2004/8/EK és a
2006/32/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló,
2012. október 25-i 2012/27/EU európai parlamenti és
tanácsi irányelv 7. cikkéből fakadó követelmények
teljesítése.
A korszerűsítésre kerülő épületeknek a fejlesztés után
1 000 000 000
meg
kell
felelniük
a
költségoptimalizált
követelményszintnek, amely szigorodó követelmény
alkalmazását az épületek energiahatékonyságáról szóló,
2010. május 19-i 2010/31/EU európai parlamenti és
tanácsi irányelv, illetve az irányelvnek történő
megfelelést
szolgáló,
az
épületek
energetikai
jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM
rendelet írják elő.

19521

KEHOP-5.2.2.

Heves Megyei Kormányhivatal
épületeinek energetikai fejlesztése

Heves Megyei Kormányhivatal

309.

KEHOP-5.2.2.

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Kormányhivatal épületeinek energetikai
fejlesztése

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Kormányhivatal

19522

308.
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A fejlesztéssel szembeni szakmai elvárás az
energiahatékonyságról, a 2009/125/EK és a 2010/30/EU
irányelv módosításáról, valamint a 2004/8/EK és a
2006/32/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló,
2012. október 25-i 2012/27/EU európai parlamenti és
tanácsi irányelv 7. cikkéből fakadó követelmények
teljesítése.
A korszerűsítésre kerülő épületeknek a fejlesztés után
1 000 000 000
meg
kell
felelniük
a
költségoptimalizált
követelményszintnek, amely szigorodó követelmény
alkalmazását az épületek energiahatékonyságáról szóló,
2010. május 19-i 2010/31/EU európai parlamenti és
tanácsi irányelv, illetve az irányelvnek történő
megfelelést
szolgáló,
az
épületek
energetikai
jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM
rendelet írják elő.
A fejlesztéssel szembeni szakmai elvárás az
energiahatékonyságról, a 2009/125/EK és a 2010/30/EU
irányelv módosításáról, valamint a 2004/8/EK és a
2006/32/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló,
2012. október 25-i 2012/27/EU európai parlamenti és
tanácsi irányelv 7. cikkéből fakadó követelmények
teljesítése.
A korszerűsítésre kerülő épületeknek a fejlesztés után
1 000 000 000
meg
kell
felelniük
a
költségoptimalizált
követelményszintnek, amely szigorodó követelmény
alkalmazását az épületek energiahatékonyságáról szóló,
2010. május 19-i 2010/31/EU európai parlamenti és
tanácsi irányelv, illetve az irányelvnek történő
megfelelést
szolgáló,
az
épületek
energetikai
jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM
rendelet írják elő.

KEHOP-5.2.2.

Komárom-Esztergom Megyei
Kormányhivatal épületeinek energetikai
fejlesztése

Komárom-Esztergom Megyei
Kormányhivatal

311.

KEHOP-5.2.2.

Nógrád Megyei Kormányhivatal
épületeinek energetikai fejlesztése

Nógrád Megyei Kormányhivatal
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310.

A fejlesztéssel szembeni szakmai elvárás az
energiahatékonyságról, a 2009/125/EK és a 2010/30/EU
irányelv módosításáról, valamint a 2004/8/EK és a
2006/32/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló,
2012. október 25-i 2012/27/EU európai parlamenti és
tanácsi irányelv 7. cikkéből fakadó követelmények
teljesítése.
A korszerűsítésre kerülő épületeknek a fejlesztés után
1 000 000 000
meg
kell
felelniük
a
költségoptimalizált
követelményszintnek, amely szigorodó követelmény
alkalmazását az épületek energiahatékonyságáról szóló,
2010. május 19-i 2010/31/EU európai parlamenti és
tanácsi irányelv, illetve az irányelvnek történő
megfelelést
szolgáló,
az
épületek
energetikai
jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM
rendelet írják elő.
A fejlesztéssel szembeni szakmai elvárás az
energiahatékonyságról, a 2009/125/EK és a 2010/30/EU
irányelv módosításáról, valamint a 2004/8/EK és a
2006/32/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló,
2012. október 25-i 2012/27/EU európai parlamenti és
tanácsi irányelv 7. cikkéből fakadó követelmények
teljesítése.
A korszerűsítésre kerülő épületeknek a fejlesztés után
1 000 000 000
meg
kell
felelniük
a
költségoptimalizált
követelményszintnek, amely szigorodó követelmény
alkalmazását az épületek energiahatékonyságáról szóló,
2010. május 19-i 2010/31/EU európai parlamenti és
tanácsi irányelv, illetve az irányelvnek történő
megfelelést
szolgáló,
az
épületek
energetikai
jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM
rendelet írják elő.

19523

KEHOP-5.2.2.

Somogy Megyei Kormányhivatal
épületeinek energetikai fejlesztése

Somogy Megyei Kormányhivatal

313.

KEHOP-5.2.2.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Kormányhivatal épületeinek energetikai
fejlesztése

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Kormányhivatal

19524

312.
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A fejlesztéssel szembeni szakmai elvárás az
energiahatékonyságról, a 2009/125/EK és a 2010/30/EU
irányelv módosításáról, valamint a 2004/8/EK és a
2006/32/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló,
2012. október 25-i 2012/27/EU európai parlamenti és
tanácsi irányelv 7. cikkéből fakadó követelmények
teljesítése.
A korszerűsítésre kerülő épületeknek a fejlesztés után
1 000 000 000
meg
kell
felelniük
a
költségoptimalizált
követelményszintnek, amely szigorodó követelmény
alkalmazását az épületek energiahatékonyságáról szóló,
2010. május 19-i 2010/31/EU európai parlamenti és
tanácsi irányelv, illetve az irányelvnek történő
megfelelést
szolgáló,
az
épületek
energetikai
jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM
rendelet írják elő.
A fejlesztéssel szembeni szakmai elvárás az
energiahatékonyságról, a 2009/125/EK és a 2010/30/EU
irányelv módosításáról, valamint a 2004/8/EK és a
2006/32/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló,
2012. október 25-i 2012/27/EU európai parlamenti és
tanácsi irányelv 7. cikkéből fakadó követelmények
teljesítése.
A korszerűsítésre kerülő épületeknek a fejlesztés után
1 000 000 000
meg
kell
felelniük
a
költségoptimalizált
követelményszintnek, amely szigorodó követelmény
alkalmazását az épületek energiahatékonyságáról szóló,
2010. május 19-i 2010/31/EU európai parlamenti és
tanácsi irányelv, illetve az irányelvnek történő
megfelelést
szolgáló,
az
épületek
energetikai
jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM
rendelet írják elő.

KEHOP-5.2.2.

Tolna Megyei Kormányhivatal
épületeinek energetikai fejlesztése

Tolna Megyei Kormányhivatal

315.

KEHOP-5.2.2.

Vas Megyei Kormányhivatal épületeinek
energetikai fejlesztése

Vas Megyei Kormányhivatal
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314.

A fejlesztéssel szembeni szakmai elvárás az
energiahatékonyságról, a 2009/125/EK és a 2010/30/EU
irányelv módosításáról, valamint a 2004/8/EK és a
2006/32/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló,
2012. október 25-i 2012/27/EU európai parlamenti és
tanácsi irányelv 7. cikkéből fakadó követelmények
teljesítése.
A korszerűsítésre kerülő épületeknek a fejlesztés után
1 000 000 000
meg
kell
felelniük
a
költségoptimalizált
követelményszintnek, amely szigorodó követelmény
alkalmazását az épületek energiahatékonyságáról szóló,
2010. május 19-i 2010/31/EU európai parlamenti és
tanácsi irányelv, illetve az irányelvnek történő
megfelelést
szolgáló,
az
épületek
energetikai
jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM
rendelet írják elő.
A fejlesztéssel szembeni szakmai elvárás az
energiahatékonyságról, a 2009/125/EK és a 2010/30/EU
irányelv módosításáról, valamint a 2004/8/EK és a
2006/32/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló,
2012. október 25-i 2012/27/EU európai parlamenti és
tanácsi irányelv 7. cikkéből fakadó követelmények
teljesítése.
A korszerűsítésre kerülő épületeknek a fejlesztés után
1 000 000 000
meg
kell
felelniük
a
költségoptimalizált
követelményszintnek, amely szigorodó követelmény
alkalmazását az épületek energiahatékonyságáról szóló,
2010. május 19-i 2010/31/EU európai parlamenti és
tanácsi irányelv, illetve az irányelvnek történő
megfelelést
szolgáló,
az
épületek
energetikai
jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM
rendelet írják elő.

19525

KEHOP-5.2.2.

Veszprém Megyei Kormányhivatal
épületeinek energetikai fejlesztése

Veszprém Megyei Kormányhivatal

317.

KEHOP-5.2.2.

Zala Megyei Kormányhivatal épületeinek
energetikai fejlesztése

Zala Megyei Kormányhivatal

19526

316.
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A fejlesztéssel szembeni szakmai elvárás az
energiahatékonyságról, a 2009/125/EK és a 2010/30/EU
irányelv módosításáról, valamint a 2004/8/EK és a
2006/32/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló,
2012. október 25-i 2012/27/EU európai parlamenti és
tanácsi irányelv 7. cikkéből fakadó követelmények
teljesítése.
A korszerűsítésre kerülő épületeknek a fejlesztés után
1 000 000 000
meg
kell
felelniük
a
költségoptimalizált
követelményszintnek, amely szigorodó követelmény
alkalmazását az épületek energiahatékonyságáról szóló,
2010. május 19-i 2010/31/EU európai parlamenti és
tanácsi irányelv, illetve az irányelvnek történő
megfelelést
szolgáló,
az
épületek
energetikai
jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM
rendelet írják elő.
A fejlesztéssel szembeni szakmai elvárás az
energiahatékonyságról, a 2009/125/EK és a 2010/30/EU
irányelv módosításáról, valamint a 2004/8/EK és a
2006/32/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló,
2012. október 25-i 2012/27/EU európai parlamenti és
tanácsi irányelv 7. cikkéből fakadó követelmények
teljesítése.
A korszerűsítésre kerülő épületeknek a fejlesztés után
1 000 000 000
meg
kell
felelniük
a
költségoptimalizált
követelményszintnek, amely szigorodó követelmény
alkalmazását az épületek energiahatékonyságáról szóló,
2010. május 19-i 2010/31/EU európai parlamenti és
tanácsi irányelv, illetve az irányelvnek történő
megfelelést
szolgáló,
az
épületek
energetikai
jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM
rendelet írják elő.

KEHOP-5.2.3.

Honvédelmi Minisztérium épületeinek
energetikai fejlesztése

Honvédelmi Minisztérium
Védelemgazdasági Hivatal

319.

KEHOP-5.2.3.

Nemzetbiztonsági Szakszolgálat
épületeinek energetikai fejlesztése

Nemzetbiztonsági Szakszolgálat
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318.

A fejlesztéssel szembeni szakmai elvárás az
energiahatékonyságról, a 2009/125/EK és a 2010/30/EU
irányelv módosításáról, valamint a 2004/8/EK és a
2006/32/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló,
2012. október 25-i 2012/27/EU európai parlamenti és
tanácsi irányelv 5. cikkéből fakadó követelmények
teljesítése.
A korszerűsítésre kerülő épületeknek a fejlesztés után
2 400 000 000
meg
kell
felelniük
a
költségoptimalizált
követelményszintnek, amely szigorodó követelmény
alkalmazását az épületek energiahatékonyságáról szóló,
2010. május 19-i 2010/31/EU európai parlamenti és
tanácsi irányelv, illetve az irányelvnek történő
megfelelést
szolgáló,
az
épületek
energetikai
jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM
rendelet írják elő.
A fejlesztéssel szembeni szakmai elvárás az
energiahatékonyságról, a 2009/125/EK és a 2010/30/EU
irányelv módosításáról, valamint a 2004/8/EK és a
2006/32/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló,
2012. október 25-i 2012/27/EU európai parlamenti és
tanácsi irányelv 5. cikkéből fakadó követelmények
teljesítése.
A korszerűsítésre kerülő épületeknek a fejlesztés után
600 000 000
meg
kell
felelniük
a
költségoptimalizált
követelményszintnek, amely szigorodó követelmény
alkalmazását az épületek energiahatékonyságáról szóló,
2010. május 19-i 2010/31/EU európai parlamenti és
tanácsi irányelv, illetve az irányelvnek történő
megfelelést
szolgáló,
az
épületek
energetikai
jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM
rendelet írják elő.

19527

KEHOP-5.2.3.

Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat
épületeinek energetikai fejlesztése

Katonai Nemzetbiztonsági
Szolgálat

321.

KEHOP-5.2.4.

Bírósági és ügyészségi épületek
energetikai fejlesztése

Legfőbb Ügyészség és Országos
Bírósági Hivatal konzorciuma

19528

320.
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A fejlesztéssel szembeni szakmai elvárás az
energiahatékonyságról, a 2009/125/EK és a 2010/30/EU
irányelv módosításáról, valamint a 2004/8/EK és a
2006/32/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló,
2012. október 25-i 2012/27/EU európai parlamenti és
tanácsi irányelv 5. cikkéből fakadó követelmények
teljesítése.
A korszerűsítésre kerülő épületeknek a fejlesztés után
406 400 000
meg
kell
felelniük
a
költségoptimalizált
követelményszintnek, amely szigorodó követelmény
alkalmazását az épületek energiahatékonyságáról szóló,
2010. május 19-i 2010/31/EU európai parlamenti és
tanácsi irányelv, illetve az irányelvnek történő
megfelelést
szolgáló,
az
épületek
energetikai
jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM
rendelet írják elő.
A fejlesztéssel szembeni szakmai elvárás az
energiahatékonyságról, a 2009/125/EK és a 2010/30/EU
irányelv módosításáról, valamint a 2004/8/EK és a
2006/32/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló,
2012. október 25-i 2012/27/EU európai parlamenti és
tanácsi irányelv 7. cikkéből fakadó követelmények
teljesítése.
A korszerűsítésre kerülő épületeknek a fejlesztés után
1 400 000 000
meg
kell
felelniük
a
költségoptimalizált
követelményszintnek, amely szigorodó követelmény
alkalmazását az épületek energiahatékonyságáról szóló,
2010. május 19-i 2010/31/EU európai parlamenti és
tanácsi irányelv, illetve az irányelvnek történő
megfelelést
szolgáló,
az
épületek
energetikai
jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM
rendelet írják elő.

KEHOP-5.2.4.

Bírósági épületek energetikai fejlesztése

Országos Bírósági Hivatal és
bíróságok konzorciuma

323.

KEHOP-5.2.4.

Ügyészségi épületek energetikai
fejlesztése

Legfőbb Ügyészség
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322.

A fejlesztéssel szembeni szakmai elvárás az
energiahatékonyságról, a 2009/125/EK és a 2010/30/EU
irányelv módosításáról, valamint a 2004/8/EK és a
2006/32/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló,
2012. október 25-i 2012/27/EU európai parlamenti és
tanácsi irányelv 7. cikkéből fakadó követelmények
teljesítése.
A korszerűsítésre kerülő épületeknek a fejlesztés után
300 000 000
meg
kell
felelniük
a
költségoptimalizált
követelményszintnek, amely szigorodó követelmény
alkalmazását az épületek energiahatékonyságáról szóló,
2010. május 19-i 2010/31/EU európai parlamenti és
tanácsi irányelv, illetve az irányelvnek történő
megfelelést
szolgáló,
az
épületek
energetikai
jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM
rendelet írják elő.
A fejlesztéssel szembeni szakmai elvárás az
energiahatékonyságról, a 2009/125/EK és a 2010/30/EU
irányelv módosításáról, valamint a 2004/8/EK és a
2006/32/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló,
2012. október 25-i 2012/27/EU európai parlamenti és
tanácsi irányelv 7. cikkéből fakadó követelmények
teljesítése.
A korszerűsítésre kerülő épületeknek a fejlesztés után
300 000 000
meg
kell
felelniük
a
költségoptimalizált
követelményszintnek, amely szigorodó követelmény
alkalmazását az épületek energiahatékonyságáról szóló,
2010. május 19-i 2010/31/EU európai parlamenti és
tanácsi irányelv, illetve az irányelvnek történő
megfelelést
szolgáló,
az
épületek
energetikai
jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM
rendelet írják elő.

19529

325.

KEHOP-5.2.5.

Emberi Erőforrások Minisztériuma

KEHOP-5.2.5.

A Klebelsberg Intézményfenntartó
Központ fenntartásában lévő oktatási
intézmények épületenergetikai
fejlesztése

Klebelsberg Intézményfenntartó
Központ

19530

324.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma
fenntartásában lévő oktatási
intézmények épületenergetikai
fejlesztése
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A fejlesztéssel szembeni szakmai elvárás az
energiahatékonyságról, a 2009/125/EK és a 2010/30/EU
irányelv módosításáról, valamint a 2004/8/EK és a
2006/32/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló,
2012. október 25-i 2012/27/EU európai parlamenti és
tanácsi irányelv 7. cikkéből fakadó követelmények
teljesítése.
A korszerűsítésre kerülő épületeknek a fejlesztés után
2 000 000 000
meg
kell
felelniük
a
költségoptimalizált
követelményszintnek, amely szigorodó követelmény
alkalmazását az épületek energiahatékonyságáról szóló,
2010. május 19-i 2010/31/EU európai parlamenti és
tanácsi irányelv, illetve az irányelvnek történő
megfelelést
szolgáló,
az
épületek
energetikai
jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM
rendelet írják elő.
A fejlesztéssel szembeni szakmai elvárás az
energiahatékonyságról, a 2009/125/EK és a 2010/30/EU
irányelv módosításáról, valamint a 2004/8/EK és a
2006/32/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló,
2012. október 25-i 2012/27/EU európai parlamenti és
tanácsi irányelv 7. cikkéből fakadó követelmények
teljesítése.
A korszerűsítésre kerülő épületeknek a fejlesztés után
2 000 000 000
meg
kell
felelniük
a
költségoptimalizált
követelményszintnek, amely szigorodó követelmény
alkalmazását az épületek energiahatékonyságáról szóló,
2010. május 19-i 2010/31/EU európai parlamenti és
tanácsi irányelv, illetve az irányelvnek történő
megfelelést
szolgáló,
az
épületek
energetikai
jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM
rendelet írják elő.

KEHOP-5.2.5.

327.

KEHOP-5.2.5.

1121 Budapest, Művész út 5-7. – Művész
Óvoda és Bölcsőde energetikai
korszerűsítése

Földművelésügyi Minisztérium

OMSZI Intézményfenntartó
Közhasznú Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság
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326.

A Földművelésügyi Minisztérium
fenntartásában lévő oktatási
intézmények épületenergetikai
fejlesztése

A fejlesztéssel szembeni szakmai elvárás az
energiahatékonyságról, a 2009/125/EK és a 2010/30/EU
irányelv módosításáról, valamint a 2004/8/EK és a
2006/32/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló,
2012. október 25-i 2012/27/EU európai parlamenti és
tanácsi irányelv 7. cikkéből fakadó követelmények
teljesítése.
A korszerűsítésre kerülő épületeknek a fejlesztés után
2 000 000 000
meg
kell
felelniük
a
költségoptimalizált
követelményszintnek, amely szigorodó követelmény
alkalmazását az épületek energiahatékonyságáról szóló,
2010. május 19-i 2010/31/EU európai parlamenti és
tanácsi irányelv, illetve az irányelvnek történő
megfelelést
szolgáló,
az
épületek
energetikai
jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM
rendelet írják elő.
A fejlesztéssel szembeni szakmai elvárás az
energiahatékonyságról, a 2009/125/EK és a 2010/30/EU
irányelv módosításáról, valamint a 2004/8/EK és a
2006/32/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló,
2012. október 25-i 2012/27/EU európai parlamenti és
tanácsi irányelv 7. cikkéből fakadó követelmények
teljesítése.
A korszerűsítésre kerülő épületeknek a fejlesztés után
201 135 238
meg
kell
felelniük
a
költségoptimalizált
követelményszintnek, amely szigorodó követelmény
alkalmazását az épületek energiahatékonyságáról szóló,
2010. május 19-i 2010/31/EU európai parlamenti és
tanácsi irányelv, illetve az irányelvnek történő
megfelelést
szolgáló,
az
épületek
energetikai
jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM
rendelet írják elő.

19531

KEHOP-5.2.6.

329.

KEHOP-5.2.8.

Városháza épületének energetikai
korszerűsítése

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Budapest Főváros Önkormányzata

19532

328.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma
fenntartásában lévő egészségügyi
intézmények épületenergetikai
fejlesztése
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A fejlesztéssel szembeni szakmai elvárás az
energiahatékonyságról, a 2009/125/EK és a 2010/30/EU
irányelv módosításáról, valamint a 2004/8/EK és a
2006/32/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló,
2012. október 25-i 2012/27/EU európai parlamenti és
tanácsi irányelv 7. cikkéből fakadó követelmények
teljesítése.
A korszerűsítésre kerülő épületeknek a fejlesztés után
6 000 000 000
meg
kell
felelniük
a
költségoptimalizált
követelményszintnek, amely szigorodó követelmény
alkalmazását az épületek energiahatékonyságáról szóló,
2010. május 19-i 2010/31/EU európai parlamenti és
tanácsi irányelv, illetve az irányelvnek történő
megfelelést
szolgáló,
az
épületek
energetikai
jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM
rendelet írják elő.
A fejlesztéssel szembeni szakmai elvárás az
energiahatékonyságról, a 2009/125/EK és a 2010/30/EU
irányelv módosításáról, valamint a 2004/8/EK és a
2006/32/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló,
2012. október 25-i 2012/27/EU európai parlamenti és
tanácsi irányelv 7. cikkéből fakadó követelmények
teljesítése.
A korszerűsítésre kerülő épületeknek a fejlesztés után
5 000 000 000
meg
kell
felelniük
a
költségoptimalizált
követelményszintnek, amely szigorodó követelmény
alkalmazását az épületek energiahatékonyságáról szóló,
2010. május 19-i 2010/31/EU európai parlamenti és
tanácsi irányelv, illetve az irányelvnek történő
megfelelést
szolgáló,
az
épületek
energetikai
jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM
rendelet írják elő.

KEHOP-5.2.8.

Palatinus Strandfürdő épületenergetikai
korszerűsítése

Budapest Főváros Önkormányzata

331.

KEHOP-5.2.9.

A Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság
által üzemeltetett kormányzati épületek
energetikai felújítása

Közbeszerzési és Ellátási
Főigazgatóság

332.

KEHOP-5.4.2.

Zöldkarikás Játékok – Komplex
szemléletformálási program

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
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330.

A fejlesztéssel szembeni szakmai elvárás az
energiahatékonyságról, a 2009/125/EK és a 2010/30/EU
irányelv módosításáról, valamint a 2004/8/EK és a
2006/32/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló,
2012. október 25-i 2012/27/EU európai parlamenti és
tanácsi irányelv 7. cikkéből fakadó követelmények
teljesítése.
A korszerűsítésre kerülő épületeknek a fejlesztés után
1 300 000 000
meg
kell
felelniük
a
költségoptimalizált
követelményszintnek, amely szigorodó követelmény
alkalmazását az épületek energiahatékonyságáról szóló,
2010. május 19-i 2010/31/EU európai parlamenti és
tanácsi irányelv, illetve az irányelvnek történő
megfelelést
szolgáló,
az
épületek
energetikai
jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM
rendelet írják elő.
A fejlesztéssel szembeni szakmai elvárás az
energiahatékonyságról, a 2009/125/EK és a 2010/30/EU
irányelv módosításáról, valamint a 2004/8/EK és a
2006/32/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló,
2012. október 25-i 2012/27/EU európai parlamenti és
tanácsi irányelv 5. cikkéből fakadó követelmények
teljesítése.
A korszerűsítésre kerülő épületeknek a fejlesztés után
10 000 000 000
meg
kell
felelniük
a
költségoptimalizált
követelményszintnek, amely szigorodó követelmény
alkalmazását az épületek energiahatékonyságáról szóló,
2010. május 19-i 2010/31/EU európai parlamenti és
tanácsi irányelv, illetve az irányelvnek történő
megfelelést
szolgáló,
az
épületek
energetikai
jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM
rendelet írják elő.
A projekt keretében széleskörű lakossági energiatudatosés környezeti szemléletformáló kampánnyal kísért
országos vetélkedő- és rendezvénysorozatot (helyi,
területi, országos szinteken) szerveznek meg a 6-18 éves
1 000 000 000
korosztály számára. Cél az egész ország területén a
gyermek korosztály elérése- és bevonása (aktív elérés),
rajtuk keresztül a felnőtt lakosság környezettudatos
szemléletformálásának megvalósítása.”
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A Kormány 1647/2015. (IX. 10.) Korm. határozata
a KÖZOP-2.5.0-09-11-2013-0001 azonosító számú („Budapest Kelenföld–Székesfehérvár vasútvonal
rekonstrukciója 1/3. ütem: Székesfehérvár vasúti csomópont átépítése és a Szent István utcai közúti felüljáró
építése Érden” című) nagyprojekt megnevezése, műszaki tartalma és forrásszerkezete módosításáról
1. A Kormány
a)
egyetért a KÖZOP-2.5.0-09-11-2013-0001 azonosító számú, „Budapest Kelenföld–Székesfehérvár vasútvonal
rekonstrukciója 1/3. ütem: Székesfehérvár vasúti csomópont átépítése és a Szent István utcai közúti felüljáró
építése Érden” című nagyprojekt (a továbbiakban: nagyprojekt)
aa)
megnevezése,
ab)
műszaki tartalma, és
ac)
forrásszerkezete
módosításával az 1. melléklet szerint,
b)
hozzájárul a nagyprojekt első szakaszának 1. melléklet szerinti 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. szeptember 30.
c)
jóváhagyja a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény (a továbbiakban:
Kvtv.) 31. § (3) és (5) bekezdése, valamint az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű
előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 32. § (1) bekezdése alapján
a Kvtv. 1. melléklet XIX. Uniós fejlesztések fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2. Nemzeti Stratégiai
Referenciakeret alcím, 2. Közlekedés Operatív Program 2. prioritása keretének 7 262 280 820 forinttal történő
átmeneti növelését a nagyprojekt megvalósítása érdekében,
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
2015. szeptember 15.
d)
hozzájárul a nagyprojekt első szakasza tekintetében a támogatási szerződés módosításához az 1. melléklet
szerint,
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
2015. szeptember 30.
e)
felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon a nagyprojekt a) alpontban foglaltakra
figyelemmel átdolgozott támogatási kérelmének Európai Bizottsághoz történő ismételt benyújtásáról,
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
2015. szeptember 30.
f)
felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon a Közlekedés Operatív Program (a továbbiakban:
KÖZOP) 2. prioritása keretében finanszírozott azon projektek támogatási szerződéseinek módosításáról,
amelyekkel összefüggésben forrás szabadul fel,
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
azonnal
g)
felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy tegye meg a c) alpont szerinti többlet-kötelezettségvállalás
megszüntetéséhez szükséges intézkedéseket és kezdeményezze az ehhez szükséges döntések meghozatalát,
ha a KÖZOP 2. prioritása esetén a befejezett projektek finanszírozására felhasznált keret maradványösszege
eléri a c) alpontban meghatározott összeget,
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
a c) alpont szerinti összeg rendelkezésre állását követően azonnal
h)
felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program
(a továbbiakban: IKOP) 2015. évi éves fejlesztési keretének elfogadására irányuló javaslatában szerepeltesse
az „Érd Szent István utcai szinteltolásos vasúti kereszteződés építése” című projektet és annak finanszírozási
igényét,
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
azonnal
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i)

felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon a KÖZOP módosításának előkészítéséről, ha
a KÖZOP 2. prioritása esetén a forrásfelhasználás várható mértéke a 110%-os korlátot meghaladja,
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
folyamatos
j)
felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon azoknak a projekteknek az IKOP-ból történő
finanszírozásáról, és az IKOP 2016. évi éves fejlesztési keretében történő szerepeltetéséről, amelyekkel
a KÖZOP finanszírozási alaponkénti forrásfelhasználása meghaladná a 100%-ot.
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
folyamatos
2. A NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársasággal szemben fennálló, peres úton
érvényesíthető követelések forrásának biztosításáról szóló 1449/2015. (VII. 6.) Korm. határozat 1. pontjában
a „kapcsán” szövegrész helyébe a „kapcsán a 2015. évben” szöveg lép.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A

B

C
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1. melléklet az 1647/2015. (IX. 10.) Korm. határozathoz
D

1.
Projekt
2.

E

F

G

H

Módosítás előtti forrásszerkezet

azonosító

Projekt megnevezése

száma

Támogatást igénylő
neve

KÖZOP Kohéziós
Alapból származó
forrás
(nettó, Ft)

KÖZOP hazai
társfinanszírozásból
származó forrás
(ÁFA)
(Ft)

IKOP Kohéziós
Alapból származó
forrás
(nettó, Ft)

I

J

K

L

Módosított forrásszerkezet
Hazai
költségvetési
forrás
(ÁFA)
(Ft)

KÖZOP Kohéziós
Alapból származó
forrás
(nettó, Ft)

KÖZOP hazai
társfinanszírozásból
származó forrás
(ÁFA)
(Ft)

IKOP Kohéziós
Alapból származó
forrás
(nettó, Ft)

Hazai
költségvetési

Projekt rövid

forrás

bemutatása

(ÁFA)
(Ft)

A projekt
keretében átépítik
a székes-

Budapest

fehérvári állomás

Kelenföld–

3.

Székesfehérvár

NIF Nemzeti

KÖZOP-

vasútvonal

Infrastruktúra

2.5.0-09-11-

rekonstrukciója

Fejlesztő

2013-0001

1/3. ütem:

zártkörűen működő

Székesfehérvár

Részvénytársaság

vasúti csomópont
átépítése

vágányhálózatát,
ennek révén
19 000 000 000

5 130 000 000

19 500 000 000

5 265 000 000

26 360 879 063

6 469 385 886

11 039 120 937

3 628 614 114

a legnagyobb
hatékonysággal lehet
kiszolgálni
az utasok igényeit
és lebonyolítani
a forgalmat.
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A Kormány 1648/2015. (IX. 10.) Korm. határozata
a TÁMOP-7.2.1-11/K azonosító számú („Az OP lebonyolításával kapcsolatos egyéb feladatok” című)
konstrukció keretében tervezési felhívások megjelentetéséhez, kötelezettségvállaláshoz és támogatási
szerződések megkötéséhez történő hozzájárulásról
A Kormány hozzájárul
1. a TÁMOP-7.2.1-11/K azonosító számú, „Az OP lebonyolításával kapcsolatos egyéb feladatok” című konstrukció
keretében
a)
az „A 2014–2020 programozási időszakban a megyei fejlesztések előkészítése, összehangolása az Emberi
Erőforrás Fejlesztési Operatív Program és az érintett operatív programok lehatárolása vonatkozásában
Veszprém megyében” című, 250 000 000 forint keretösszegű,
b)
az „A 2014–2020 programozási időszakban a megyei fejlesztések előkészítése, összehangolása az Emberi
Erőforrás Fejlesztési Operatív Program és az érintett operatív programok lehatárolása vonatkozásában
Nógrád megyében” című, 250 000 000 forint keretösszegű,
c)
az „A 2014–2020 programozási időszakban a megyei fejlesztések előkészítése, összehangolása az Emberi
Erőforrás Fejlesztési Operatív Program és az érintett operatív programok lehatárolása vonatkozásában
Borsod-Abaúj-Zemplén megyében” című, 250 000 000 forint keretösszegű,
d)
az „A 2014–2020 programozási időszakban a megyei fejlesztések előkészítése, összehangolása az Emberi
Erőforrás Fejlesztési Operatív Program és az érintett operatív programok lehatárolása vonatkozásában
Jász-Nagykun-Szolnok megyében” című, 250 000 000 forint keretösszegű és
e)
az „A 2014–2020 programozási időszakban a megyei fejlesztések előkészítése, összehangolása az Emberi
Erőforrás Fejlesztési Operatív Program és az érintett operatív programok lehatárolása vonatkozásában
Somogy megyében” című, 250 000 000 forint keretösszegű
tervezési felhívás megjelentetéséhez,
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2015. szeptember 14.
2. az 1. melléklet szerinti projektek (a továbbiakban: projektek) 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. melléklet szerint
3. a projektek támogatási szerződése megkötéséhez az 1014/2015. (I. 22.) Korm. határozat I.9. pontja alapján.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
az 1. melléklet szerint
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet az 1648/2015. (IX. 10.) Korm. határozathoz
A

B
Támogatást igénylő neve

C

D

E

Projekt támogatása

Kötelezettségvállalás

Támogatási szerződés

(Ft)

határideje

megkötésének határideje

1.

Projekt azonosító száma

2.

TÁMOP-7.2.1-11/K-2015-0002

Veszprém Megyei Önkormányzat

250 000 000

2015. szeptember 21.

2015. szeptember 28.

3.

TÁMOP-7.2.1-11/K-2015-0003

Nógrád Megye Önkormányzata

250 000 000

2015. szeptember 21.

2015. szeptember 28.

4.

TÁMOP-7.2.1-11/K-2015-0004

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat

250 000 000

2015. szeptember 21.

2015. szeptember 28.

5.

TÁMOP-7.2.1-11/K-2015-0005

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat

250 000 000

2015. szeptember 21.

2015. szeptember 28.

6.

TÁMOP-7.2.1-11/K-2015-0006

Somogy Megyei Önkormányzat

250 000 000

2015. szeptember 21.

2015. szeptember 28.
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A Kormány 1649/2015. (IX. 10.) Korm. határozata
a TIOP-2.2.4 azonosító számú („Struktúraváltoztatást támogató infrastruktúrafejlesztés a fekvőbetegszakellátásban” című) konstrukció keretében megvalósuló egyes projektek támogatásának növeléséről
A Kormány
1. jóváhagyja az 1. melléklet szerint az ott felsorolt projektek (a továbbiakban: projektek) támogatásának növelését,
2. hozzájárul a projektek
a)
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 I.8. pontja alapján,
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
az 1. melléklet szerint
b)
támogatási szerződésének 1. melléklet szerinti módosításához.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
az 1. melléklet szerint
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A
1.

B

C

D
E
Támogatási szerződésben szereplő
elszámolható közkiadás
Támogatás
Önerő összege
összege
(Ft)
(Ft)

F

G

Költségnövekmény legfeljebb

H

I

J

K

L

Projekt megnövelt
támogatása
legfeljebb
(Ft)

Projekt megnövelt
elszámolható
közkiadása legfeljebb
(Ft)

Projekt rövid bemutatása

Kötelezettségvállalás
határideje

Támogatási szerződés
módosításának határideje

1 779 325 575

A tervezett fejlesztés megvalósulásával a kórház
jelenlegi kedvezőtlen adottságú, rendkívül módon tagolt
infrastruktúrája (pl. öt különálló épület, osztályok,
műtők szétosztottsága) megszűnik. A beruházás
eredményeként lerövidülnek a betegutak, átrendeződik
a kórház költségeinek és bevételeinek struktúrája,
csökkenek az üzemeltetési kiadások.

2015. szeptember 30.

2015. október 15.

2015. szeptember 30.

2015. október 15.

2015. szeptember 30.

2015. október 15.

Projekt megnevezése

TIOP-2.2.4-09/12010-0006

Sátoraljaújhelyi Erzsébet
Kórház struktúraváltását
elősegítő infrastrukturális
fejlesztése a fekvőbeteg
ellátásban

4.

TIOP-2.2.4-09/12010-0027

Szervezeti és
infrastrukturális megújulás –
Markhot Ferenc Kórház

Állami Egészségügyi
Ellátó Központ

4 833 944 601

537 104 956

15 208 286

1 689 809

4 849 152 887

5 387 947 652

5.

TIOP-2.2.4-09/12010-0002

Struktúraváltoztatást
támogató
infrastruktúrafejlesztés és
kapcsolódó eszközbeszerzés
a Fejér Megyei Szent
György Kórházban

Fejér Megyei Szent
György Egyetemi
Oktató Kórház

7 415 152 304

823 905 811

68 888 823

7 654 314

7 484 041 127

8 315 601 252

6.

TIOP-2.2.4-09/12010-0004

Központi Technológiai
Tömb kialakítása és a hozzá
kapcsolódó korszerű
egészségügyi reform
megvalósítása az Orosháza
Városi Önkormányzat
Kórházában

Orosházi Kórház

1 581 856 764

175 761 863

3 211 963

356 884

1 585 068 727

1 761 187 474

A fejlesztés során az intézmény Országos
Egészségbiztosítási
Pénztár
által
finanszírozott
kapacitásai a szükségleteken alapulva racionalizálásra
kerülnek, a korszerű, magas színvonalú infrastrukturális
feltételek kedvezően hatnak a betegellátás minőségére.

2015. szeptember 30.

2015. október 15.

5 502 717 586

A projekt eredményeként a járóbeteg- és fekvőbetegellátás hatékonysága nő. Az ellátáshoz való hozzáférés
átlagos idejének 5%-os csökkentése, az eszközpark
megújulása
és
a
betegutak
racionalizálása
következtében
emelkedő
ellátás-minőség
eredményeként csökkennek a területi ellátási
egyenlőtlenségek. Az
infrastrukturális
fejlesztés
keretében a kórház alapterülete nettó 5588 m2 új
területtel bővül, nettó 4607 m2 terület felújításra,
korszerűsítésre, továbbá 7360 m2 terület megszüntetésre
kerül. A nagy értékű gépek, műszerek átlagéletkora 8,7
évről 8 évre csökken.

2015. szeptember 30.

2015. október 15.

3.

7.

Központi technológiai tömb
TIOP-2.2.4-09/1és integrált aktív ellátás
2010-0009
fejlesztése a tatabányai Szent
Borbála Kórházban

Sátoraljaújhelyi
Erzsébet Kórház

Szent Borbála Kórház

1 574 393 072

4 709 994 471

174 932 563

523 332 719

Támogatás
összege
(Ft)

26 999 945

242 451 356

Önerő összege
(Ft)

2 999 995

26 939 040

1 601 393 017

4 952 445 827

A projekt keretében egykapus, tömbösített funkcionális
kórház, posztoperatív funkcionális egység kialakítása,
telephelyek számának csökkentésével racionális,
gazdaságos működés, fekvőbeteg-ellátó osztályok
komfortosítása,
telemedicina
alkalmazásának
kiterjesztése, az alapellátással közvetlen kapcsolat,
ehhez informatikai háttér kialakítása valósul meg.
A projekt alapvető célja a magas színvonalú
egészségügyi ellátásokhoz való hozzáférés területi
kiegyenlítése, a fennálló társadalmi esélykülönbségek
csökkentése
és
az
ellátások
fejlesztésének
eredményeként a Fejér Megyei Szent György Egyetemi
Oktató Kórház ellátási területébe tartozó lakosság
számára egészségnyereség elérése.
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Projekt azonosító
száma

2.

Támogatást igénylő
neve

1. melléklet az …/2015. (…) Korm. határozathoz
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1. melléklet az 1649/2015. (IX. 10.) Korm. határozathoz
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A Kormány 1650/2015. (IX. 10.) Korm. határozata
a TIOP-3.2.2-12/1-2013-0001 azonosító számú („A komplex rehabilitációhoz szükséges infrastrukturális
feltételek megteremtése” című) projekt támogatásának növeléséről
A Kormány
1. jóváhagyja a TIOP-3.2.2-12/1-2013-0001 azonosító számú, „A komplex rehabilitációhoz szükséges infrastrukturális
feltételek megteremtése” című kiemelt projekt (a továbbiakban: projekt) támogatásának növelését az 1. melléklet
szerint,
2. hozzájárul a projekt
a)
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 I.8. pontja alapján,
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2015. szeptember 30.
b)
támogatási szerződésének 1. melléklet szerinti módosításához.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2015. október 15.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A

1.

2.

Projekt azonosító
száma

TIOP-3.2.2-12/
1-2013-0001

B

Projekt megnevezése

A komplex
rehabilitációhoz
szükséges
infrastrukturális
feltételek
megteremtése

19542

1. melléklet az 1650/2015. (IX. 10.) Korm. határozathoz
C

D

E

Támogatást igénylő

Projekt támogatása

Többlettámogatás

neve

(Ft)

(Ft)

Vakok Állami
Intézete

1 570 000 000

159 831 300

F

G

Projekt megnövelt
támogatása

Projekt rövid bemutatása

(Ft)

1 729 831 300

A projekt elsődleges célja a látássérült személyek
számára nyújtott elemi és komplex rehabilitációs
szolgáltatásokhoz való hozzáférés bővítéséhez
szükséges kapacitás kialakítása Budapesthez
közel, de konvergencia régióban épülő új
országos hatókörű rehabilitációs központtal.
A többlettámogatás segítségével a megépült
komplexum még magasabb szintű, a célok
teljesülését hatékonyabban támogató szolgáltatás
biztosítására lesz alkalmas.
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A Kormány 1651/2015. (IX. 10.) Korm. határozata
a TIOP-3.4.2-11/1 azonosító számú („Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos
intézmények korszerűsítése” című) konstrukció keretében megvalósuló egyes projektek támogatásának
növeléséről
A Kormány hozzájárul a TIOP-3.4.2-11/1 azonosító számú, „Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású
bentlakásos intézmények korszerűsítése” című konstrukció keretében megvalósuló, 1. 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 I.8. pontja alapján.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
az 1. melléklet szerint
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A
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1. melléklet az 1651/2015. (IX. 10.) Korm. határozathoz
B

C

D
Projekt támogatása

1.

Projekt azonosító száma

Projekt megnevezése

Támogatást igénylő neve

a támogatási
szerződés szerint
(Ft)

E

F

Többlettámogatás

projekt megnövelt

legfeljebb

támogatása legfeljebb

(Ft)

(Ft)

G
Kötelezettségvállalás
határideje

2.

TIOP-3.4.2-11/12012-0208

Az idősek bentlakásos
intézményének korszerűsítése
Vaján

Vaja Város
Önkormányzat

129 646 209

19 446 931

149 093 140

2015. szeptember 30.

3.

TIOP-3.4.2-11/12012-0225

Bácsborsódi „Őszi Napfény”
Integrált Szociális Intézmény
korszerűsítése, férőhely
bővítése

Szociális és
Gyermekvédelmi
Főigazgatóság

133 286 308

7 499 884

140 786 192

2015. szeptember 30.
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A Kormány 1652/2015. (IX. 10.) Korm. határozata
a TIOP-4.1.2-11/B-2011-0001 azonosító számú („A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program
intézkedéseivel kapcsolatos 2011–2015. évi kommunikációs feladatok ellátása” című) projekt
támogatásának növeléséről és a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2011–2013. évekre szóló
akciótervének megállapításáról szóló 1291/2015. (V. 5.) Korm. határozat módosításáról
1. A Kormány
a)
jóváhagyja a TIOP-4.1.2-11/B-2011-0001 azonosító számú, „A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program
intézkedéseivel kapcsolatos 2011–2015. évi kommunikációs feladatok ellátása” című projekt (a továbbiakban:
projekt) támogatásának növelését az 1. melléklet szerint,
b)
hozzájárul a projekt 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 I.8. pontja alapján,
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2015. szeptember 18.
c)
hozzájárul a projekt támogatási szerződésének 1. melléklet szerinti módosításához.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2015. szeptember 18.
2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
3. A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének megállapításáról szóló
1291/2015. (V. 5.) Korm. határozat [a továbbiakban: 1291/2015. (V. 5.) Korm. határozat] 1. melléklete a 2. melléklet
szerint módosul.
4. Az 1291/2015. (V. 5.) Korm. határozat 1. melléklet
a)
4.2.1. pontjában foglalt táblázat
aa)
E:3 mezőjében a „3,55” szövegrész helyébe a „4,75” szöveg,
ab)
F:3 mezőjében a „4,29” szövegrész helyébe az „5,49” szöveg,
b)
4.2.2. pontjában foglalt táblázat
ba)
C:3 mezőjében a „3,55” szövegrész helyébe a „4,75” szöveg,
bb)
E:3 mezőjében a „17,35” szövegrész helyébe a „18,55” szöveg
lép.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A
1.

2.

B

Projekt azonosító
száma

TIOP-4.1.2-11/
B-2011-0001
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1. melléklet az 1652/2015. (IX. 10.) Korm. határozathoz
C

Projekt megnevezése

A Társadalmi
Infrastruktúra
Operatív Program
intézkedéseivel
kapcsolatos
2011–2015. évi
kommunikációs
feladatok ellátása

D

Támogatást igénylő neve

E

F

Projekt támogatása

Többlettámogatás

(Ft)

(Ft)

Miniszterelnökség

87 193 364

G

Projekt megnövelt
támogatása

Projekt rövid bemutatása

(Ft)

1 200 000 000

1 287 193 364

A kommunikációs projekt célja a 2007–2013
programozási időszakban a Társadalmi
Megújulás Operatív Program és a Társadalmi
Infrastruktúra Operatív Program keretében
megvalósult fejlesztések – ide értve az ezen
időszakra vonatkozó roma kutatások és
demográfiai felmérések eredményeit is –
népszerűsítése, figyelembe véve a 2014–2020
programozási időszakban az Emberi Erőforrás
Fejlesztési Operatív Program keretében
megvalósítani tervezett fejlesztések szakmai és
támogatáspolitikai szempontjait.

2. melléklet az 1652/2015. (IX. 10.) Korm. határozathoz
Az 1291/2015. (V. 5.) Korm. határozat 1. melléklet 4.3.1. pontjában foglalt táblázat a következő 4. sorral egészül ki:
(A)

(B)

(1.)

(D)

(E)

(F)

(G)

(H)

(Konstrukció kódja)

(Konstrukció neve)

(2011.)

(2012.)

(2013.)

(2014.)

(2015.)

(A konstrukció célja)

(I)
(A konstrukció szakmai
tartalmáért felelős miniszter)

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

„

4.

4.1.2.

Vásárolt
kommunikációs
szolgáltatások

0,00

0,00

0,00

0,00

1,20

A Társadalmi Infrastruktúra
Operatív Program
intézkedéseivel kapcsolatos
kommunikációs célú feladatok
ellátása.

emberi erőforrások
minisztere

–

”
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(2.)

(C)

[Pályázatok, kiemelt projektek meghirdethető kerete (Mrd Ft)]

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.

