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Kormányrendeletek

A Kormány 35/2016. (II. 29.) Korm. rendelete
az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2009–2014-es időszakának
végrehajtási rendjéről szóló 326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
Az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2009–2014-es időszakának
végrehajtási rendjéről szóló 326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet]
1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A rendelet hatálya kiterjed az egyrészről Izland, a Liechtensteini Hercegség, a Norvég Királyság, és másrészről
a Magyar Köztársaság között az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009–2014-es időszakának végrehajtásáról szóló
együttműködési megállapodás kihirdetéséről szóló 235/2011. (XI. 15.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 235/2011.
(XI. 15.) Korm. rendelet] és a 235/2011. (XI. 15.) Korm. rendelet által kihirdetett együttműködési megállapodást
módosító megállapodást kihirdető, az egyrészről Izland, a Liechtensteini Hercegség, a Norvég Királyság, és
másrészről a Magyar Köztársaság között 2011. október 14 én létrejött, az EGT Finanszírozási Mechanizmus
2009–2014-es időszakának végrehajtásáról szóló együttműködési megállapodás módosításáról szóló, levélváltással
létrejött megállapodás kihirdetéséről szóló 433/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet, valamint a Norvég Királyság és
a Magyar Köztársaság között a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2009–2014-es időszakának végrehajtásáról szóló
együttműködési megállapodás kihirdetéséről szóló 236/2011. (XI. 15.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 236/2011.
(XI. 15.) Korm. rendelet] és a 236/2011. (XI. 15.) Korm. rendelet által kihirdetett együttműködési megállapodást
módosító megállapodást kihirdető, a Norvég Királyság és a Magyar Köztársaság között 2011. október 12-én
létrejött, a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2009–2014-es időszakának végrehajtásáról szóló együttműködési
megállapodás módosításáról szóló, levélváltással létrejött megállapodás kihirdetéséről szóló 434/2015.
(XII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban együtt: együttműködési megállapodások) szerinti EGT Finanszírozási
Mechanizmusból, valamint Norvég Finanszírozási Mechanizmusból (a továbbiakban együtt: finanszírozási
mechanizmusok) származó támogatási célú kötelezettségek vállalására, teljesítésére, a teljesítés ellenőrzésére,
a felhasználásában, a lebonyolításban és az ellenőrzésben részt vevő természetes személyekre, jogi személyekre,
jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, a támogatást igénylőkre és a kedvezményezettekre.”
2. §		
A 326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § E rendelet alkalmazásában
1. acélipar: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 43. pontja szerinti ipar,
2. alapkutatás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 84. pontja szerinti kísérleti vagy elméleti munka,
3. állami támogatás: az Atr. 2. § 1. pontja szerinti támogatás,
4. átlátható formában nyújtott támogatás: olyan támogatás, amelynél előzetesen, kockázatértékelés nélkül
kiszámítható a bruttó támogatástartalom,
5. azonos vagy hasonló tevékenység: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 50. pontja szerinti tevékenység,
6. bérköltség: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 31. pontja szerinti költség,
7. bioüzemanyag: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 111. pontja szerinti üzemanyag,
8. dedikált infrastruktúra: olyan infrastruktúra, amely ex-ante módon meghatározhatóan az érintett vállalkozás
igényeihez igazítottan jön létre,
9. diszkont kamatláb: az Atr. 2. § 3. pontja szerinti kamatláb,
10. donor hozzájárulás: a finanszírozási mechanizmusok keretében a donor országok által nyújtott, a donor országok
menedzsment költségeivel csökkentett nettó támogatás,
11. donor ország: az EGT Finanszírozási Mechanizmus tekintetében az Izlandi Köztársaság, a Liechtensteini
Hercegség, valamint a Norvég Királyság, a Norvég Finanszírozási Mechanizmus tekintetében a Norvég Királyság,
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12. donor partnerségi program: a donor program partner tanácsadói szerepben történő közreműködésével
megvalósuló program,
13. donor partnerségi projekt: donor országbeli partnerrel történő együttműködésben megvalósuló projekt,
14. donor program partner: a donor országban lévő állami szerv vagy a donor országok által kijelölt kormányközi
szervezet, amely a program előkészítésében, illetve végrehajtásában tanácsadói szerepet tölt be,
15. egy és ugyanazon vállalkozás: az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti vállalkozás,
16. ellenőrzési hatóság: az együttműködési megállapodásokban kijelölt, az irányítási és kontrollrendszerek
megfelelőségét ellenőrző független nemzeti szintű szerv,
17. ellenőrzési nyomvonal: az irányítási és kontrollrendszer felelősségi és információs szintjeinek, kapcsolatainak
leírása szövegesen, táblázatba foglalva vagy folyamatábrával szemléltetve,
18. elsődleges mezőgazdasági termelés: az Európai Unió működéséről szóló szerződés (a továbbiakban: EUMSz)
I. mellékletében felsorolt növények vagy állati eredetű termék előállítása, ide nem értve bármely, azok lényegi
tulajdonságát megváltoztató tevékenységet,
19. elszámolható költség: az Atr. 2. § 6. pontja szerinti költség,
20. éves program jelentés: az egyes programok végrehajtásának előrehaladásáról szóló beszámoló, melyet a program
operátor készít el és küld meg a nemzeti kapcsolattartó, valamint a donor országok részére,
21. éves ülés: a nemzeti kapcsolattartó és a donor országok éves találkozója, melyen áttekintésre kerül
a finanszírozási mechanizmusok végrehajtásával kapcsolatos előrehaladás,
22. Finanszírozási Mechanizmus Iroda: a finanszírozási mechanizmusok operatív végrehajtásában a donor országokat
támogató, kapcsolattartóként működő szervezet,
23. foglalkoztatottak számának nettó növekedése: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 32. pontja szerinti
növekedés,
24. független harmadik fél: olyan vállalkozás, amely nem minősül egy másik meghatározott vállalkozás
vonatkozásában a 651/2014/EU bizottsági rendelet I. melléklet 3. cikk (2) bekezdése szerinti partnervállalkozásnak
vagy (3) bekezdése szerinti kapcsolt vállalkozásnak,
25. helyi infrastruktúra: olyan infrastruktúra, amely helyi szinten járul hozzá az üzleti és fogyasztói környezet
korszerűsítéséhez, valamint ipari bázisok fejlesztéséhez,
26. hitelesítési jelentés: a költségigazoló nyilatkozat alátámasztása érdekében az igazoló hatóság által meghatározott
formátumban és ütemezéssel az igazoló hatóság részére benyújtandó jelentés,
27. hitelesítési tevékenység: a hitelesítést végző szerv által végzett, folyamatba épített, dokumentum alapú és
helyszíni ellenőrzések összessége,
28. hitelesítést végző szerv: a projektgazdák és projekt partnerek felmerült költségei tekintetében a végrehajtó
ügynökség, az ösztöndíj program keretében támogatott projektgazdák és projekt partnerek felmerült költségei
tekintetében a program operátor, a program szintű szervek és a nemzeti szintű szervek felmerült költségei
tekintetében a Miniszterelnökség,
29. igazoló hatóság: az együttműködési megállapodásokban kijelölt, a pénzügyi adatok hitelességét igazoló
független nemzeti szintű szerv,
30. immateriális javak: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 30. pontja szerinti javak,
31. indikátor: a projekt céljainak és várt eredményeinek megvalósulását, teljesülését mérő, fizikailag vagy
pénzügyileg számszerűsített mutató,
32. induló beruházás: az a tárgyi eszközök vagy immateriális javak beszerzésére irányuló beruházás, amely
új létesítmény létrehozatalát, meglévő létesítmény kapacitásának bővítését, létesítmény termékkínálatának
a létesítményben addig nem gyártott termékekkel történő bővítését vagy egy meglévő létesítmény teljes termelési
folyamatának alapvető megváltoztatását eredményezi, valamint a részesedésszerzés kivételével olyan létesítmény
eszközeinek az eladótól független harmadik fél beruházó általi felvásárlása, amely létesítmény bezárásra került vagy
bezárásra került volna,
33. informatikai rendszer: a nemzeti kapcsolattartó iránymutatása alapján a végrehajtó ügynökség által
működtetett, a pályázatok elektronikus benyújtását és a projektek végrehajtásának nyomon követését támogató
monitoring rendszer, mely biztosítja a támogatást igénylők és kedvezményezettek program szintű szervekkel való
kapcsolattartását,
34. ipari kutatás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 85. pontja szerinti tervezett kutatás vagy kritikus vizsgálat,
35. irányítási és kontrollrendszer: a nemzeti kapcsolattartó, az igazoló hatóság, az ellenőrzési hatóság, a program
operátor és a végrehajtó ügynökség által kialakított és működtetett – a finanszírozási mechanizmusok gazdaságos,
hatékony és eredményes megvalósulását biztosító – folyamatrendszer,
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36. kedvezményezett: a programok keretében támogatásban részesülő projektgazda és projekt partner, a program
előkészítési költségből, a program menedzsment költségből és a komplementer tevékenységek forrásából
részesülő program operátor és végrehajtó ügynökség, a technikai segítségnyújtás forrásaiból részesülő nemzeti
kapcsolattartó, igazoló hatóság, ellenőrzési hatóság és végrehajtó ügynökség, a kétoldalú kapcsolatok program
szintű alapjából, illetve a kétoldalú kapcsolatok nemzeti alapjából részesülő projektgazda, projekt partner, program
operátor és végrehajtó ügynökség,
37. kérelmet benyújtó beruházóval egy vállalatcsoportba tartozó beruházó: az a beruházó, amely a kérelmet benyújtó
beruházóval a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Sztv.) szerinti anya- vagy leányvállalati
kapcsolatban áll,
38. kétoldalú kapcsolatok nemzeti alapja: a Magyarország és a donor országok közötti kétoldalú kapcsolatok
előmozdítását szolgáló, nemzeti szinten elkülönített pénzügyi alap, melynek kezeléséért a nemzeti kapcsolattartó
felel,
39. kétoldalú kapcsolatok program szintű alapja: a Magyarország és a donor országok közötti kétoldalú kapcsolatok
előmozdítását szolgáló, az egyes programok költségvetésén belül elkülönített pénzügyi alap, melynek kezeléséért
a program operátor felel,
40. kifizetés-igénylés: a kedvezményezett által a hitelesítést végző szerv részére benyújtott, támogatás
igénybevételére irányuló és a támogatásra való jogosultságot hitelesen alátámasztó dokumentumok összessége,
41. kísérleti fejlesztés: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 86. pontja szerinti fejlesztés,
42. kis- és középvállalkozás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet I. melléklete szerint meghatározott vállalkozás,
43. komplementer tevékenységek forrása: a program végrehajtásával összefüggésben felmerülő kiegészítő
tevékenységek finanszírozására szolgáló pénzügyi forrás a program költségvetésén belül,
44. kutatási és tudásközvetítő szervezet: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 83. pontja szerinti szervezet,
45. kutatási program: az együttműködési megállapodásokban meghatározott „Kétoldalú kutatási együttműködések”
című program, melynek különös szabályait a szabályzatok 12. melléklete határozza meg,
46. létesítmény: funkcionálisan megbonthatatlan egészet képező termelő vagy szolgáltató egység,
47. létesítmény felvásárlása: egy létesítményhez közvetlenül kapcsolódó tárgyi eszközök és immateriális javak
piaci feltételek mellett történő megvásárlása, ha a létesítmény bezárásra került vagy – ha nem vásárolják meg –
bezárásra került volna, és – annak kivételével, ha egy kisvállalkozást az eladónak a Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozója vagy korábbi
munkavállalója vásárol meg – a felvásárló beruházó a létesítmény tulajdonosától független harmadik fél,
48. megújuló energia: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 109. pontja szerinti energia,
49. megvalósíthatósági tanulmány: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 87. pontja szerinti tanulmány,
50. mezőgazdasági termék: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 11. pontja szerinti termék,
51. mezőgazdasági termék feldolgozása: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 10. pontja szerinti tevékenység,
52. mezőgazdasági termék forgalmazása: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 8. pontja szerinti tevékenység,
53. monitoring: a projektek és programok végrehajtásának nyomon követése, mely a támogató és
a kedvezményezett közötti megállapodásban foglalt eljárások követését, az előrehaladás ellenőrzését és
a lehetséges problémák időben történő azonosítását szolgálja,
54. működési eredmény: a beruházásnak az Sztv. 3. § (4) bekezdés 5. pontja szerinti hasznos élettartama alatt
diszkontált bevételek és diszkontált működési költségek (pl. személyi jellegű ráfordítás, anyagköltség, szerződéses
szolgáltatás, a távközlés, az energia és a karbantartás költsége, bérleti díj, adminisztrációs költség, kivéve az olyan
értékcsökkenési és a finanszírozási költséget, amelyet beruházási támogatásból már fedeztek) közötti pozitív előjelű
különbség,
55. nagyberuházás: az az induló beruházás vagy új gazdasági tevékenység végzésére irányuló induló beruházás,
amelyhez kapcsolódóan az elszámolható költségek összege az összeszámítási szabályt figyelembe véve
jelenértéken meghaladja az 50 millió eurónak megfelelő forintösszeget,
56. nagyvállalkozás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 24. pontja szerinti vállalkozás,
57. nehéz helyzetben lévő vállalkozás: az Atr. 6. §-ában meghatározott vállalkozás,
58. nem kormányzati szervezet: önálló jogi személyiséggel bíró, nonprofit, önkéntes, nem kereskedelmi célú,
a helyi önkormányzatoktól, a központi kormányzattól, az állam- és közigazgatás szerveitől, politikai pártoktól és
kereskedelmi szervezetektől független szervezet, ide nem értve a vallási szervezeteket és a politikai pártokat,
59. nemzeti kapcsolattartó: az együttműködési megállapodásokban kijelölt, a donor országokkal való
kapcsolattartásért és a finanszírozási mechanizmusok szabályszerű végrehajtásáért felelős nemzeti szintű szerv,
60. nemzeti szintű szerv: a nemzeti kapcsolattartó, az igazoló hatóság és az ellenőrzési hatóság,
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61. nevesített projekt: a program megállapodásban nevesített, a donor országok által jóváhagyott, támogatásban
részesülő projekt,
62. összeszámítási szabály: a nagyberuházás elszámolható költségei kiszámításakor egyetlen beruházásnak kell
tekinteni a kérelemben szereplő beruházást és a kérelmet benyújtó beruházó, valamint a kérelmet benyújtó
beruházóval egy vállalatcsoportba tartozó beruházó által a kérelemben szereplő beruházás megkezdésétől
számított háromszor háromszázhatvanöt napos időszakon belül a kérelemben szereplő beruházással azonos
megyében megkezdett, regionális beruházási támogatásban részesülő beruházást,
63. ösztöndíj program: az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009–2014-es időszakának végrehajtásáról szóló
együttműködési megállapodásban meghatározott „EGT Ösztöndíj Program”,
64. program: fejlesztési stratégia, mely a finanszírozási mechanizmusok támogatásával megvalósuló projekteken
keresztül járul hozzá az együttműködési megállapodásokban megállapított célok és eredmények eléréshez,
65. programdokumentum: a programot a donor országok által megadott formai és tartalmi követelményeknek
megfelelően kifejtő, a program operátorok által kidolgozott és a donor országok jóváhagyásához kötött
dokumentum,
66. program előkészítési költség: a programok tervezési feladataival összefüggésben felmerülő költségek
finanszírozására szolgáló pénzügyi forrás az egyes programok költségvetésén belül, a programdokumentumok
donor országok általi jóváhagyásáig,
67. program megállapodás: a donor országok és a nemzeti kapcsolattartó közötti megállapodás, amely
felhatalmazást ad a donor országok által jóváhagyott program megvalósítására,
68. program menedzsment költség: a programok végrehajtásával összefüggésben felmerülő költségek
finanszírozására szolgáló pénzügyi forrás az egyes programok költségvetésén belül, a programdokumentumok
donor országok általi jóváhagyását követően,
69. program operátor: az egyes programok tervezéséért és végrehajtásáért felelős, az együttműködési
megállapodásokban kijelölt szerv,
70. program szintű szerv: a program operátor és a végrehajtó ügynökség,
71. program végrehajtási megállapodás: az egyes, donor országok által jóváhagyott programok végrehajtása
tekintetében a nemzeti kapcsolattartó, a program operátor és a végrehajtó ügynökség jogait és kötelezettségeit
rögzítő háromoldalú megállapodás,
72. projekt: a finanszírozási mechanizmusok keretében támogatásban részesülő, meghatározott célra rendelt
feladatok egy egységet képező sorozata,
73. projektgazda: a projekt kezdeményezéséért, előkészítéséért és végrehajtásáért felelős támogatásban részesülő
támogatást igénylő,
74. projekt partner: a projekt végrehajtása során elérendő célok megvalósulását elősegítő, Magyarországon, a donor
országokban, valamely kedvezményezett országban vagy Magyarországgal határos más országban bejegyzett jogi
személy, költségvetési szerv, nem kormányzati szervezet vagy bármely kormányközi szervezet,
75. saját forrás: a kedvezményezett által a projekthez igénybe vett, állami támogatást, valamint az Európai Unió
intézményei, ügynökségei, közös vállalkozásai vagy más szervei által központilag kezelt, a tagállam ellenőrzése alá
közvetlenül vagy közvetve nem tartozó uniós finanszírozást nem tartalmazó forrás,
76. stratégiai jelentés: a finanszírozási mechanizmusok végrehajtásának előrehaladásáról szóló beszámoló, melyet
a nemzeti kapcsolattartó készít el és vitat meg az éves ülésen a donor országokkal,
77. szabálytalanság: a nemzeti jogszabályok, az együttműködési megállapodások, illetve a szabályzatok előírásai,
illetve a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségek megsértése, amelyek eredményeként a donor országok,
illetve Magyarország pénzügyi érdekei sérülnek, illetve sérülhetnek,
78. szabálytalanság-felelős: a nemzeti kapcsolattartó, a program operátor vagy a végrehajtó ügynökség
alkalmazásában álló, a szabálytalansági eljárással kapcsolatos feladatok ellátására kijelölt személy,
79. szabálytalansági gyanú: szabálytalanság elkövetésére utaló adat vagy információ,
80. szabálytalansági jelentés: a felmerült szabálytalansági gyanúk és feltárt szabálytalanságok vonatkozásában
a nemzeti kapcsolattartó által a donor országok részére megküldött rendszeres vagy eseti jelentés,
81. szabályzatok: az EGT Megállapodás 38b jegyzőkönyv 8.8 cikke értelmében a donor országok által kibocsátott,
az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009–2014-es időszakának végrehajtására vonatkozó szabályzat, valamint
a Norvég Királyság és az Európai Unió között létrejött, a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2009–2014-es
időszakáról szóló megállapodás 8.8 cikke értelmében a Norvég Királyság által kibocsátott, a Norvég Finanszírozási
Mechanizmus 2009–2014-es időszakának végrehajtására vonatkozó szabályzat,

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2016. évi 26. szám

1583

82. szállítói finanszírozás: a támogatás folyósítása a kedvezményezett által benyújtott kifizetés-igénylés alapján
közvetlenül a szállító vagy az engedményes pénzforgalmi számlájára történő utalással,
83. szellemi tulajdonjog: a finanszírozási mechanizmusok kedvezményezettjeit megillető jogok a „Horizont 2020”
kutatási és innovációs keretprogram (2014–2020) létrehozásáról és az 1982/2006/EK határozat hatályon kívül
helyezéséről szóló, 2013. december 11 i 1291/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban,
84. szénipar: az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottsága által a szén tekintetében megállapított és
a versenyképtelen szénbányák bezárását elősegítő állami támogatásról szóló, 2010. december 10-i 2010/787/EU
tanácsi határozatban pontosított nemzetközi kodifikációs rendszer értelmében kiváló minőségű, közepes minőségű
és gyenge minőségű A. és B. csoportba sorolt szén kitermelésével kapcsolatos tevékenység,
85. szinten tartást szolgáló eszköz: olyan eszköz, amely a kedvezményezett által már használt tárgyi eszközt,
immateriális javakat váltja ki anélkül, hogy a kiváltás az előállított termék, a nyújtott szolgáltatás, a termelési, illetve
a szolgáltatási folyamat alapvető változását vagy bővülését eredményezné,
86. szintetikusszál-ipar: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 44. pontja szerinti ipar,
87. szokásos piaci feltétel: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 89. pontja szerinti feltétel,
88. támogatási intenzitás: az Atr. 2. § 15. pontja szerinti intenzitás,
89. támogatási szerződés: a támogató és a kedvezményezett között létrejött szerződés vagy a támogatási
jogviszonyt létrehozó egyéb dokumentum,
90. támogatástartalom: az Atr. 2. § 19. pontja szerinti tartalom,
91. támogatást igénylő: a támogatás-igénylést benyújtó, a projekt megvalósítására önállóan vagy projekt partner
bevonásával kötelezettséget vállaló szervezet,
92. támogató: az egyes programok keretében a projektek részére megítélt támogatás tekintetében a program
operátor, a program előkészítési költség, a program menedzsment költség, a kiegészítő tevékenység, a technikai
segítségnyújtás és a kétoldalú kapcsolatok nemzeti alapja tekintetében a nemzeti kapcsolattartó,
93. tárgyi eszköz: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 29. pontja szerinti eszköz,
94. társadalmi partner: a munkaadói szervezetek és a szakszervezetek képviselői,
95. technikai segítségnyújtás: a finanszírozási mechanizmusok irányítási és kontrollrendszerének kiépítésére és
működtetésére szolgáló támogatási forrás,
96. tényfeltáró látogatás: a költségigazolás alátámasztása érdekében az igazoló hatóság által a hitelesítést végző
szervnél végzett, az eljárások megfelelőségének vizsgálatára irányuló helyszíni ellenőrzés,
97. tényfeltáró vizsgálat: a költségigazolás alátámasztása érdekében az igazoló hatóság által a hitelesítést végző
szervnél végzett, a számlák és egyéb, a kifizetés-igénylést alátámasztó dokumentumok megfelelőségére irányuló
ellenőrzés,
98. új gazdasági tevékenység végzésére irányuló induló beruházás: az a tárgyi eszközök vagy immateriális javak
beszerzésére irányuló beruházás, amely új létesítmény létrehozatalát vagy meglévő létesítmény tevékenységének
olyan új tevékenységgel történő bővítését eredményezi, amely nem minősül a korábban végzett tevékenységgel
azonos vagy hasonló tevékenységnek, valamint az olyan létesítmény eszközeinek független harmadik fél
beruházó általi felvásárlása is, amely létesítmény bezárásra került vagy bezárásra került volna, feltéve, hogy az új
vagy a megvásárolt eszközökkel végzett tevékenység nem minősül az adott létesítményben a korábban végzett
tevékenységgel azonos vagy ahhoz hasonló tevékenységnek,
99. utófinanszírozás: a kifizetett számlák vagy egyéb, az elszámolást alátámasztó dokumentumok támogatási
összegének utólagos megtérítése közvetlenül a kedvezményezett vagy az engedményes pénzforgalmi számlájára
történő utalással,
100. végrehajtó ügynökség: a finanszírozási mechanizmusok és egyes programjai végrehajtásában a nemzeti
kapcsolattartóval, illetve a program operátorokkal kötött megállapodások alapján közreműködő szerv.”
3. §		
A 326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 6. §-a a következő 15. ponttal egészül ki:
(A nemzeti kapcsolattartó teljes körű felelősséggel tartozik a finanszírozási mechanizmusok célkitűzéseinek eléréséért,
valamint szabályszerű végrehajtásáért. A nemzeti kapcsolattartó feladatai különösen a következők:)
„15. a hitelesítést végző szerv által szolgáltatott adatok alapján benyújtja az igazoló hatóság részére a kifizetési
ütemterveket.”
4. §		
A 326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 11. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az ösztöndíj program esetén az (1) bekezdés 1., 2. és 4–20. pontja szerinti feladatot a program operátor látja el.”
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5. §		
A 326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 16. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az informatikai rendszer segítségével küldött elektronikus értesítést hivatalos értesítésnek kell tekinteni.”
6. §		
A 326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 18. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Az (1)–(4) bekezdés szerinti összeférhetetlenségi szabályok alól részben vagy egészben mentesítés adható, ha
a donor országok döntése értelmében egy szervezeten belül kerülnek ellátásra a nemzeti szintű szerv, a program
szintű szerv és a kedvezményezett egyes feladatai. Ebben az esetben a szervezeten belüli funkcionális és személyi
elkülönítés biztosítása módját belső szabályzatban, valamint ennek alapján az irányítási és kontrollrendszer
leírásában, továbbá az ellenőrzési nyomvonalban szükséges rögzíteni.”
7. §		
A 326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 19. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„19. § E rendelet rendelkezéseinek vélelmezett megsértése esetén a honlapon közzétett kifogáskezelési
szabályzatban meghatározott módon lehet kifogást benyújtani. A benyújtott kifogásnak az e rendeletben
meghatározott eljárások tekintetében – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – nincs halasztó hatálya.”
8. §		
A 326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 23. § (3) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A program végrehajtási megállapodásnak tartalmaznia kell legalább)
„d) az elszámolhatósági szabályokat, ide értve a program végrehajtási megállapodás megkötését megelőzően
felmerült program előkészítési költség és program menedzsment költség elszámolhatóságára vonatkozó
rendelkezéseket,”
9. §

(1) A 326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 27. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(3) A program operátor a pályázati felhívás tervezett megjelentetése előtt legalább 30 nappal – határidő
megjelölésével – véleményezésre megküldi a pályázati felhívást a nemzeti kapcsolattartó, valamint annak angol
nyelvű fordítását a donor országok részére. A donor országok és a nemzeti kapcsolattartó által határidőben tett
észrevételeket a program operátor köteles figyelembe venni.
(4) A program operátor a véglegesített, közzétételre alkalmas pályázati felhívást, valamint annak angol nyelvű
fordítását megküldi a nemzeti kapcsolattartó részére.”
(2) A 326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 27. § (6) bekezdés o) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A pályázati felhívás tartalmazza legalább)
„o) a projektek megvalósításával, így különösen az azok keretében lefolytatandó beszerzésekkel összefüggésben
alkalmazandó összeférhetetlenségi szabályokat,”
(3) A 326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 27. § (6) bekezdése a következő q) ponttal egészül ki:
(A pályázati felhívás tartalmazza legalább)
„q) azt, hogy a támogatás folyósítása forintban vagy euróban történik a támogatási szerződés megkötését követően.”
(4) A 326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 27. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A kétoldalú kapcsolatok program szintű alapjának pályázati felhívásai vonatkozásában a (3) bekezdés szerinti
véleményezést nem kell lefolytatni.”

10. §		
A 326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 30. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Magyarország vagy a donor országok állampolgárai az ösztöndíj programban, illetve bármely más program
ösztöndíjak nyújtására irányuló komponensében lehetnek jogosultak támogatást igényelni. Az ösztöndíj
programban vagy a kutatási program ösztöndíj komponensében – ha az adott pályázati felhívás ezt kifejezetten
lehetővé teszi – az EU tagállamok és a Horizont2020 programhoz társult államok állampolgárai is jogosultak
lehetnek támogatást igényelni.”
11. §		
A 326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 32. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„32. § (1) A támogatást igénylő a pályázat benyújtásával egyidejűleg hozzájárulását adja ahhoz, hogy a támogató
a támogatás elnyerése esetén a kedvezményezett nevét, a projekt tárgyát, a projekt megvalósítási helyét,
a támogatás összegét, a támogatási intenzitást, a támogatási döntés időpontját az év és a hónap megjelölésével
nyilvánosságra hozza, valamint a támogatást igénylő által rendelkezésre bocsátott adatokat a vonatkozó
jogszabályok figyelembevételével nyilvántartsa és kezelje.
(2) A támogatást igénylő a pályázat benyújtásával vállalja, hogy a támogatás végrehajtásában érintett szervekkel
elsődlegesen elektronikusan, az informatikai rendszeren keresztül tart kapcsolatot, és tudomásul veszi, hogy
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az informatikai rendszeren keresztül kapott értesítések és közölt információk – ha a pályázati felhívás vagy
a támogatási szerződés eltérően nem rendelkezik – hiteles és hivatalos iratnak, illetve információnak minősülnek,
melynek kézhezvételéhez – annak tartalmától függően – jogkövetkezmény fűződik.”
12. §		
A 326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 33. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A támogatást igénylő a pályázatában projekt partnereket nevezhet meg.”
13. §		
A 326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 36. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Ha a beérkező pályázatok száma meghaladja a program operátor által a pályázat meghirdetésekor tervezettet,
a program operátor egy alkalommal engedélyezheti a végrehajtó ügynökség részére a (2) bekezdés szerinti
felszólítás megküldésére rendelkezésre álló határidő legfeljebb 7 nappal történő meghosszabbítását.”
14. §		
A 326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 38. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti szakértőket a 37. § (1) bekezdése szerinti pályázati lista program operátor általi
kézhezvételétől számított 5 napon belül kell kijelölni, ezen időpontig a végrehajtó ügynökség a szakértői kör
rendelkezésre állásáról köteles gondoskodni.”
15. §		
A 326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 39. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A pályázatok szakmai értékelését a szakértők kijelölésétől számított 20 napon belül kell elvégezni.”
16. §		
A 326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 42. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az értékelő bizottság ülésén a donor országok és a nemzeti kapcsolattartó képviselője, továbbá donor
partnerségi program esetén a donor program partner képviselője tanácskozási joggal vesz részt.”
17. §

(1) A 326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 44. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a § a következő
(3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az értékelő bizottság a rangsor alapján döntési javaslatot tesz
a) a pályázat támogatására
aa) változatlan feltételekkel,
ab) csökkentett elszámolható összköltséggel, csökkentett támogatási összeggel, illetve feltételekkel vagy
ac) forráshiány miatt azzal a feltétellel, hogy a pályázat forrás rendelkezésre állása esetén támogatható vagy
b) a pályázat elutasítására.
(3a) A (3) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti feltétel fennállása esetén a program operátor dönthet a tartaléklistán
soron következő pályázatok támogatásáról vagy e pályázatok csökkentett elszámolható összköltséggel, csökkentett
támogatási összeggel, illetve feltételekkel történő támogatásáról.”
(2) A 326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 44. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Az értékelő bizottság a döntés-előkészítő tevékenységet a donor országok egyetértése esetén írásban is
lefolytathatja az ügyrendjében meghatározottak szerint.”

18. §		
A 326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 46. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a § a következő
(2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2) A támogatási döntésről szóló értesítést a végrehajtó ügynökség a program operátor döntése kézhezvételétől
számított 5 napon belül küldi meg a támogatást igénylők részére. A pályázat elutasítása esetén az értesítésnek
tartalmaznia kell az elutasítás értékelő bizottság, illetve program operátor által megfogalmazott indokait, továbbá
csökkentett elszámolható összköltséggel, csökkentett támogatási összeggel, illetve feltételekkel történő támogatás
esetén ennek részleteit is.
(2a) Feltételekkel történő támogatás esetén a végrehajtó ügynökség tájékoztatja a kedvezményezettet a támogatási
feltételekről, egyidejűleg az azok teljesítésére vonatkozó határidő kitűzésével felszólítja a feltételek teljesítésére.
A feltételek teljesítéséről a végrehajtó ügynökség véleménye alapján a program operátor hoz döntést.”
19. §		
A 326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 49. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„49. § (1) Ha a nevesített projekt támogatását lehetővé tevő program megállapodás megkötésre került, a program
operátor meghatározza a nevesített projekt támogatásának további részletes feltételeit annak érdekében, hogy
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a nevesített projekt megfelelő kidolgozottsága, a program céljaihoz való hozzájárulása és a jogszabályokkal való
összhangja biztosított legyen.
(2) A végrehajtó ügynökség a program operátor iránymutatása alapján közreműködik az (1) bekezdés szerinti
feltételek részletesebb meghatározása folyamatában, melynek eredményeként a nevesített projekt tekintetében
a támogatási szerződéskötési folyamat megkezdhető.”
20. §		
A 326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 50. § (3) bekezdés 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A támogatási szerződés tartalmazza legalább)
„6. az elszámolhatósági szabályokat, ide értve a támogatási szerződés megkötését megelőzően felmerült költségek
elszámolhatóságára vonatkozó rendelkezéseket,”
21. §

(1) A 326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 51. § (1) bekezdés f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A támogatási szerződés megkötéséhez vagy – ha a pályázati felhívás lehetővé teszi – legkésőbb az első kifizetésigényléshez a kedvezményezett köteles benyújtani:)
„f ) a támogatási döntést megelőzően lefolytatott és a projekt keretében elszámolni kívánt tevékenységre irányuló
közbeszerzési eljárások dokumentumait.”
(2) A 326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 51. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek és a §
a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2) A támogatási szerződés megkötéséhez az (1) bekezdés szerinti dokumentumok ismételt benyújtása nem
szükséges, ha azok korábban – papír alapon – már benyújtásra kerültek és azok tartalma a befogadásukat követően
nem módosult. A kedvezményezett köteles nyilatkozni arról, hogy az (1) bekezdés szerinti dokumentumok tartalma
nem változott.
(2a) Ha a pályázati felhívás eltérően nem rendelkezik, nem köteles biztosítékot nyújtani
a) a költségvetési szerv,
b) az egyházi jogi személy,
c) a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, az önkormányzatok egyéb társulása, ha a támogatás teljes
egészében önként vállalt helyi közügy megoldását vagy önkormányzati kötelező feladat ellátását szolgálja, továbbá, ha
a fejlesztés tárgya vagy a fejlesztés eredményeként létrejövő vagyontárgy önkormányzati törzsvagyon vagy azzá válik,
d) a vízgazdálkodási társulat, ha a támogatást teljes egészében az általa üzemeltetett önkormányzati vagy állami
tulajdonú vizek és vízi létesítmények fejlesztésére használja fel,
e) a Ptk. 8:2. §-a szerinti többségi állami befolyás alatt álló gazdasági társaság, ha a támogatásból létrejövő vagyon
ingyenesen az állam, helyi önkormányzat vagy nemzetiségi önkormányzat kizárólagos tulajdonába kerül,
f ) bármely kedvezményezett, ha a projektre megítélt támogatás összege nem haladja meg a húszmillió forintot
vagy – ha a projektet több kedvezményezett valósítja meg – a ráeső megítélt támogatás összege nem haladja meg
a húszmillió forintot,
g) a megvalósítási időszakra az a kedvezményezett, aki a támogatás kifizetését a projekt megvalósítását követően,
egy összegben kérelmezi,
h) kérelemre az a kedvezményezett, amely rendelkezik legalább egy lezárt, teljes (tizenkét naptári hónapot jelentő)
üzleti évvel, és szerepel az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 178. § 32. pontja
szerint közzétett köztartozásmentes adózói adatbázisban.
(3) A végrehajtó ügynökség gondoskodik a támogatási szerződés megkötéséhez szükséges dokumentumok
kedvezményezettől történő beszerzéséről. A végrehajtó ügynökség a támogatási döntésről szóló értesítéssel
egyidejűleg – feltételekkel történő támogatás esetén a feltételek teljesítését követően –, legfeljebb 30 napos
határidő tűzésével felhívja a kedvezményezettet a támogatási szerződés megkötéséhez szükséges dokumentumok
benyújtására.”

22. §

(1) A 326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 55. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A kedvezményezett köteles a támogatási szerződés módosítását kezdeményezni, ha)
„c) a költségkategóriák vagy a projekt partnerek között – a korábbi változásokat is figyelembe véve – a projekt
elszámolható költségei 15%-át meghaladó átcsoportosítás válik szükségessé,”
(2) A 326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 55. § (1) bekezdése a következő e) és f ) ponttal egészül ki:
(A kedvezményezett köteles a támogatási szerződés módosítását kezdeményezni, ha)
„e) új projekttevékenység kerül bevezetésre vagy meglévő tevékenységet másik tevékenység vált fel vagy
f ) partnerségben megvalósuló projekt esetén megváltozik a projekt partner személye.”
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23. §		
A 326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 56. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A módosítás nem irányulhat a pályázati felhívásban meghatározott pénznem átváltására.”
24. §

(1) A 326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 60. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A program operátor a támogatott projektek céloknak megfelelő előrehaladását a végrehajtó ügynökség
bevonásával folyamatosan nyomon követi.
(2) A program operátor minden év december 31-ig a végrehajtó ügynökséggel egyeztetve kockázatelemzésen
alapuló monitoring tervet készít és tájékoztatásul megküldi a nemzeti szintű szervek részére. A program operátor
köteles törekedni a monitoring terv és a 69. § szerinti helyszíni ellenőrzési terv összehangolására. Ösztöndíj program
esetén a program operátor nem köteles egyeztetni a monitoring tervet a végrehajtó ügynökséggel.”
(2) A 326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 60. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A program szintű szervek és a kedvezményezettek tevékenységének nyomon követése érdekében a nemzeti
kapcsolattartó is végezhet az ezen alcím szerinti monitoring tevékenységet.”

25. §		
A 326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 61. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A program szintű szervek szakmai beszámolási kötelezettségét a program végrehajtási megállapodásban kell
meghatározni. A nemzeti kapcsolattartó jogosult az (5)–(7) bekezdés szerint eljárni.”
26. §		
A 326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 62. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A monitoring látogatás megállapításait a program operátor vagy a nemzeti kapcsolattartó jegyzőkönyvben
rögzíti. A jegyzőkönyv tartalmazza a program operátor vagy a nemzeti kapcsolattartó javaslatait, ajánlásait,
a kedvezményezett részére előírt esetleges intézkedési tervet a projekt eredményes végrehajtása érdekében.”
27. §		
A 326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 65. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A donor projekt partner által igényelt támogatáshoz kapcsolódóan a 86. § (2) bekezdés c) pontja szerint
benyújtott független könyvvizsgálói jelentés vagy a donor országok jóváhagyása esetén az arra felhatalmazott
tisztviselő által kiadott jelentés tekintetében a hitelesítést végző szervek kizárólag formai ellenőrzést végeznek.”
28. §		
A 326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 69. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Az (1)–(4) bekezdés szerinti rendelkezések az ösztöndíj program esetén nem alkalmazhatóak.”
29. §		
A 326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 70. §-a a következő (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az ösztöndíj program projektjeit a program operátor a monitoring tervének megfelelően ellenőrzi.
(4) A kétoldalú kapcsolatok nemzeti alapja keretében finanszírozott projekteket a végrehajtó ügynökség
a monitoring tervének megfelelően ellenőrzi.”
30. §		
A 326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 73. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A projekt részére nyújtott támogatásból megvalósított egyéb, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzések
vonatkozásában a honlapon közzétett elszámolhatósági útmutató alapján kell eljárni.”
31. §		
A 326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 75. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A támogatást igénylő, illetve a kedvezményezett a szerződés-módosítást, valamint az azt alátámasztó
valamennyi dokumentumot megküldi a hitelesítést végző szerv részére utóellenőrzés céljából a szerződésmódosítást követő 7 napon belül. A hitelesítést végző szerv a dokumentumok beérkezését követő 7 napon belül
elvégzi azok ellenőrzését. A kedvezményezett részére csak a hitelesítést végző szerv jóváhagyó minőségellenőrzési
jelentésének megléte esetén folyósítható támogatás.”
32. §		
A 326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 76. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A támogatást igénylő, illetve a kedvezményezett legalább 30 nappal a közbeszerzési eljárás megindítása előtt
megküldi a hitelesítést végző szerv részére a közbeszerzési eljárás dokumentumait minőségellenőrzés céljából.”
33. §

(1) A 326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 77. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A hitelesítést végző szerv az írásbeli összegezés megküldését megelőzően – több szakaszból álló eljárás
esetén valamennyi eljárási szakasz vonatkozásában – a (3) bekezdés szerinti dokumentumok kézhezvételét követő
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15 napon belül közbeszerzési szabályossági tanúsítványt állít ki, ha az eljárás szabályos volt, amelyet megküld
a támogatást igénylő, illetve a kedvezményezett részére. Ha a dokumentumok vizsgálata során szabálytalansági
gyanú merül fel, a hitelesítést végző szerv dönt a szabálytalansági eljárás lefolytatásáról. A kedvezményezett részére
csak a hitelesítést végző szerv közbeszerzési minőségellenőrzési tanúsítványa és közbeszerzési szabályossági
tanúsítványa megléte esetén folyósítható támogatás.”
(2) A 326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 77. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Ha a támogatást igénylő a támogatási döntést megelőzően folytat le az uniós értékhatárt, illetve építési
beruházás, építési koncesszió esetén a háromszázmillió forintot elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzési eljárást,
úgy a hitelesítést végző szerv a közbeszerzési eljárás ezen alcím szerinti ellenőrzését utólagosan, a támogatási
szerződés megkötését megelőzően végzi el.”
34. §		
A 326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 80. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A finanszírozási mechanizmusok támogatásait a Miniszterelnökség az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), valamint az Ávr. előírásaival összhangban tervezi meg.”
35. §

(1) A 326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 86. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a § a következő
(2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2) A kifizetés-igényléshez a kedvezményezettnek mellékelnie kell
a) a záradékolt eredeti számlák hitelesített másolatát, továbbá a számlák – szállítói finanszírozás esetén a számlán
szereplő, elszámolni kívánt összegre eső önerő – kifizetését igazoló, az elszámolást alátámasztó dokumentumok
másolatát,
b) az a) pont szerinti dokumentumokat helyettesítő, a hitelesítést végző szerv által meghatározott formátumú
számla- vagy költségösszesítőt, átalányalapú elszámolás esetén az átalány összegének, mértékének meghatározását
alátámasztó dokumentumot, vagy
c) donor projekt partner esetén az a) és b) pont szerinti dokumentumokat helyettesítő, a donor projekt partner
által megbízott független könyvvizsgáló – vagy, ha a donor országok jóváhagyják, a donor projekt partner erre
felhatalmazott tisztviselője – által kiállított jelentést.
(2a) A (2) bekezdés c) pontja szerinti jelentésben a könyvvizsgáló – vagy, ha a donor országok jóváhagyják, a donor
projekt partner erre felhatalmazott tisztviselője – nyilatkozik arról, hogy az elszámolásban szereplő költségek
a szabályzatokkal, a donor projekt partner székhelye szerinti ország jogszabályaival és számviteli szabályaival,
valamint a pályázati felhívással összhangban vannak. A jelentést – ha a támogatási szerződés eltérően nem
rendelkezik – legkésőbb a záró kifizetés-igényléshez be kell nyújtani.”
(2) A 326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 86. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Partnerségi projekt esetén a projektgazda köteles gondoskodni arról, hogy a kifizetés igénylés a projekt
partnerek által igényelt támogatáshoz kapcsolódó adatokat és dokumentumokat is tartalmazza.”

36. §		
A 326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 89. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A program operátor és a nemzeti kapcsolattartó az (1) bekezdés szerint összeállított közbenső pénzügyi
beszámolókat – a január 1. és április 30. közötti elszámolási időszak vonatkozásában június 15-ig, a május 1. és
augusztus 31. közötti elszámolási időszak vonatkozásában október 15-ig, a szeptember 1. és december 31. közötti
elszámolási időszak vonatkozásában a tárgyévet követő év február 15-ig – megküldik az igazoló hatóság részére,
valamint elektronikus úton a hitelesítési jelentést kiállító hitelesítést végző szerv részére.”
37. §

(1) A 326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 93. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az igazoló hatóság a központi költségvetési forrásból a kedvezményezett, a szállító vagy az engedményes
részére már kifizetett, közbenső vagy záró pénzügyi jelentésben szereplő és igazolt támogatás donor hozzájárulás
részét – ha a finanszírozási mechanizmusok rendelkezésre álló forrásai lehetővé teszik – átutalja a Miniszterelnökség
kezelésében lévő fejezeti kezelésű előirányzat-felhasználási keretszámlára.”
(2) A 326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 93. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az igazoló hatóság nem rendezheti azon támogatási összeg donor hozzájárulás részét, amely olyan
költséget tartalmaz, amelyre vonatkozóan szabálytalansági eljárás van folyamatban vagy amelyre vonatkozóan
szabálytalanságot állapítottak meg.”
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38. §		
A 326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 96. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A hitelesítést végző szerv az igazoló hatóság által meghatározott formátumú hitelesítési jelentést állít ki.
A program operátor vagy a nemzeti kapcsolattartó a hitelesítési jelentés tartalmát szükség esetén kiegészítheti.
A hitelesítést végző szerv a hitelesítési jelentést a közbenső pénzügyi beszámolókkal egyidejűleg, a 89. §
(2) bekezdése szerinti határidőben a program operátoron vagy a nemzeti kapcsolattartón keresztül küldi meg
az igazoló hatóság részére.”
39. §		
A 326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 125. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A nemzeti kapcsolattartó az (1)–(3) bekezdés szerinti jelentéseket megküldi az igazoló hatóság részére
tájékoztatás céljából.”
40. §		
A 326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 127. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A támogató a követeléskezelés lebonyolítását delegálhatja.”
41. §		
A 326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 46. és 47. alcíme helyébe a következő alcímek lépnek:

„46. Az egyes támogatási kategóriákra vonatkozó közös szabályok
130. § A 651/2014/EU bizottsági rendelet és az 1407/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatás
kizárólag átlátható formában nyújtott támogatásként nyújtható.
131. § Nem ítélhető meg támogatás
a) azon szervezet részére, amely az Európai Bizottság európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatás
visszafizetésére kötelező határozatának nem tett eleget,
b) – a csekély összegű támogatás kivételével – a nehéz helyzetben lévő vállalkozás részére,
c) a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről, az 1184/2006/EK és az 1224/2009/EK tanácsi
rendelet módosításáról, valamint a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december
11-i 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben (a továbbiakban: 1379/2013/EU európai parlamenti és
tanácsi rendelet) meghatározott akvakultúra-termékek termeléséhez, feldolgozásához és értékesítéséhez,
d) elsődleges mezőgazdasági termeléshez,
e) mezőgazdasági termék feldolgozásában és mezőgazdasági termék forgalmazásában tevékeny vállalkozás részére,
ha
ea) a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy érintett vállalkozások által forgalmazott ilyen
termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, vagy
eb) a támogatás az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbítástól függ,
f ) exporttal kapcsolatos tevékenységhez, ha az az exportált mennyiségekhez, értékesítési hálózat kialakításához és
működtetéséhez vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül
kapcsolódik,
g) ha azt import áru helyett hazai áru használatától teszik függővé,
h) olyan feltétellel, amely az európai uniós jog megsértését eredményezi.
132. § (1) A 651/2014/EU bizottsági rendelet alapján támogatás csak akkor ítélhető meg, ha a kedvezményezett
a 651/2014/EU bizottsági rendelet 6. cikk (2) bekezdésében meghatározott kötelező tartalmi elemeket tartalmazó
támogatási kérelmét a projekt megkezdése előtt írásban benyújtotta.
(2) A beruházás megkezdésének napja
a) építési munka esetén az építési naplóba történő első bejegyzés vagy az építésre vonatkozó első
visszavonhatatlan kötelezettségvállalás időpontja,
b) tárgyi eszköz és immateriális javak beszerzése esetén
ba) a vállalkozás általi első jogilag kötelező érvényűnek tekintett megrendelés napja,
bb) – a ba) alpont szerinti megrendelés hiányában – az arra vonatkozóan megkötött, jogilag kötelező érvényűnek
tekintett szerződés létrejöttének a napja,
bc) – a ba) alpont szerinti megrendelés és a bb) alpont szerinti szerződés hiányában – a beruházó által aláírással
igazolt átvételi nap az első beszerzett gép, berendezés, anyag vagy termék szállítását igazoló okmányon,
c) létesítmény felvásárlása esetén a felvásárlás időpontja vagy
d) az a)–c) pont közül több pont együttes megvalósulása esetén a legkorábbi időpont
azzal, hogy nem tekinthető a beruházás megkezdésének a földterület megvásárlása, ha az nem képezi a beruházás
elszámolható költségét, valamint az előkészítő munka költségének felmerülése.
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133. § (1) Azonos vagy részben azonos azonosítható elszámolható költségek esetén az e rendelet szerinti
támogatás abban az esetben halmozható más, helyi, regionális, államháztartási vagy uniós forrásból származó
állami támogatással, ha az nem vezet a csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó
határozatában meghatározott legmagasabb támogatási intenzitás túllépéséhez.
(2) Az e rendelet szerinti támogatás különböző azonosítható elszámolható költségek esetén halmozható más, helyi,
regionális, államháztartási vagy uniós forrásból származó állami támogatással.
(3) Az egy projekthez igénybe vett összes támogatás – függetlenül attól, hogy annak finanszírozása uniós, országos,
regionális vagy helyi forrásból történik – támogatási intenzitása nem haladhatja meg az irányadó uniós állami
támogatási szabályokban meghatározott támogatási intenzitást vagy támogatási összeget.
(4) Az azonosítható elszámolható költségekkel nem rendelkező támogatás bármely egyéb, azonosítható
elszámolható költségekkel rendelkező állami támogatással halmozható. Az azonosítható elszámolható költségekkel
nem rendelkező támogatás a csoportmentességi rendeletekben és az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában
meghatározott legmagasabb teljes finanszírozási határértékig bármilyen más, azonosítható elszámolható
költségekkel nem rendelkező állami támogatással halmozható.
134. § (1) A támogatási intenzitás kiszámítása során valamennyi felhasznált számadatot az adók és illetékek levonása
előtt kell figyelembe venni.
(2) A több részletben kifizetett támogatást a támogatási döntés időpontja szerinti értékre kell diszkontálni
a diszkont kamatláb alkalmazásával.
135. § Az Atr. 18. § (2) bekezdés a) pontja szerint előzetesen be kell jelenteni az Európai Bizottság részére az egyedi
támogatást, ha a támogatás összege
a) regionális beruházási támogatás esetén a beruházáshoz igényelt összes állami támogatással együtt – figyelembe
véve a nagyberuházásokra vonatkozó rendelkezéseket – meghaladja azt az összeget, amelyet ugyanazon
településen egy jelenértéken 100 millió eurónak megfelelő forintösszeget meghaladó elszámolható költségű
beruházás az adott régióban kaphat,
b) kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatás esetén
ba) vállalkozásonként és projektenként meghaladja a 40 millió eurónak megfelelő forintösszeget, ha a projekt
elszámolható költségeinek több mint fele az alapkutatás kategóriájába tartozó tevékenységgel kapcsolatban merül
fel,
bb) vállalkozásonként és projektenként meghaladja a 20 millió eurónak megfelelő forintösszeget, ha a projekt
elszámolható költségeinek több mint fele az ipari kutatás kategóriájába vagy együttesen véve az ipari kutatás és
az alapkutatás kategóriájába tartozó tevékenységgel kapcsolatban merül fel,
bc) vállalkozásonként és projektenként meghaladja a 15 millió eurónak megfelelő forintösszeget, ha a projekt
elszámolható költségeinek több mint fele a kísérleti fejlesztés kategóriájába tartozó tevékenységgel kapcsolatban
merül fel,
bd) meghaladja a ba)–bc) alpont szerinti összeg kétszeresét EUREKA-projekt vagy az EUMSz 185. cikke vagy
187. cikke alapján létrehozott közös vállalkozás által megvalósított projekt esetén,
be) meghaladja a ba)–bd) alpont szerinti összeg 150%-át, ha a kutatás-fejlesztési projekthez a támogatást
visszafizetendő előleg formájában nyújtják (amelyet a bruttó támogatási egyenérték kiszámításához használt
módszertan hiánya esetén az elszámolható költségek százalékában kell kifejezni) és, ha az intézkedés biztosítja,
hogy a projekt ésszerű és prudenciális megfontolások alapján megállapított, sikeres befejezése esetén az előleg
legalább a támogatás odaítélésekor irányadó diszkont kamatláb szerint számított kamattal megnövelve kerül
visszafizetésre,
bf ) kutatási tevékenységet előkészítő megvalósíthatósági tanulmányhoz nyújtott támogatás esetén
tanulmányonként meghaladja a 7,5 millió eurónak megfelelő forintösszeget,
c) a kis- és középvállalkozásoknak nyújtott innovációs támogatás esetén vállalkozásonként és projektenként
meghaladja az 5 millió eurónak megfelelő forintösszeget,
d) helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatás esetén meghaladja egyazon infrastruktúra
esetén a 10 millió eurónak megfelelő forintösszeget vagy a 20 millió eurónak megfelelő forintösszeget meghaladó
összköltséget.
136. § (1) E rendelet alapján
a) a 47. alcím szerinti támogatási kategória esetén 2020. december 31-ig,
b) a 49. alcím szerinti támogatási kategória esetén 2016. április 30-ig,
c) az 55., 60., 61., 68. és 69. alcím szerinti támogatási kategória esetén 2021. június 30-ig
lehet támogatási döntést hozni.
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(2) A kedvezményezett köteles a támogatással kapcsolatos okiratokat és dokumentumokat a támogatási döntés
napjától számított tíz évig megőrizni.

47. A regionális beruházási támogatás
137. § (1) A regionális beruházási támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás)
igénybevételének feltétele, hogy a tervezett beruházás
a) olyan induló beruházásnak minősüljön, amelyet
aa) az Atr. 25. § (1) bekezdés a)–c) pontja szerinti régióban kis- és középvállalkozás vagy nagyvállalkozás, vagy
ab) az Atr. 25. § (1) bekezdés d) pontja szerinti településen kis- és középvállalkozás, vagy
b) olyan új gazdasági tevékenység végzésére irányuló induló beruházásnak minősüljön, amelyet az Atr. 25. §
(1) bekezdés d) pontja szerinti településen nagyvállalkozás
valósít meg.
(2) A termelési folyamat alapvető megváltozását eredményező beruházás esetén a támogatás akkor vehető igénybe,
ha az elszámolható költségek összege meghaladja az alapvetően megváltoztatandó eredeti termelési folyamathoz
kapcsolódó eszközökre a kérelem benyújtásának adóévét megelőző három adóévben elszámolt terv szerinti
értékcsökkenés összegét.
(3) Meglévő létesítmény termékkínálatának a létesítményben addig nem gyártott termékkel történő bővítését
eredményező induló beruházás, valamint meglévő létesítmény tevékenységének új tevékenységgel történő
bővítését eredményező, új gazdasági tevékenység végzésére irányuló induló beruházás esetén az elszámolható
költségeknek legalább 200%-kal meg kell haladniuk az eredeti tevékenység keretében használt és az új tevékenység
keretében is használni tervezett tárgyi eszközöknek és immateriális javaknak a beruházás megkezdése előtti
adóévben nyilvántartott könyv szerinti értékét.
138. § (1) A támogatás akkor vehető igénybe, ha a támogatott vállalkozás kötelezettséget vállal arra, hogy
a beruházással létrehozott tevékenységet az üzembe helyezés időpontjától számított legalább öt évig, kis- és
középvállalkozás esetén legalább három évig fenntartja.
(2) A beszerzett eszköznek újnak kell lennie, kivéve a felvásárlás esetét vagy, ha a beruházó kis- és
középvállalkozásnak minősül.
(3) Az (1) bekezdés szerinti követelmény nem akadályozza a gyors technológiai változások miatt a fenntartási
időszak alatt korszerűtlenné vált vagy meghibásodott tárgyi eszköz cseréjét, ha a fenntartási időszak alatt
a gazdasági tevékenység fenntartása az érintett régióban biztosított. A korszerűtlenné vált vagy meghibásodott és
támogatásban már részesült tárgyi eszköz cseréjére a fenntartási időszakban a beruházó állami támogatásban nem
részesülhet. Az új eszköznek a lecserélt tárgyi eszközzel azonos funkcióval és azonos vagy nagyobb kapacitással kell
rendelkeznie, továbbá a gyártási időpontja nem lehet korábbi, mint a lecserélt tárgyi eszközé.
(4) A támogatás akkor vehető igénybe, ha a beruházó az elszámolható költségek legalább 25%-át saját forrásból
biztosítja, továbbá a teljes beruházás megvalósításához szükséges költségek forrását a támogató számára
bemutatja.
(5) Nem nyújtható támogatás
a) acélipari tevékenységhez,
b) hajógyártási tevékenységhez,
c) szénipari tevékenységhez,
d) szintetikusszál-ipari tevékenységhez,
e) ellenszolgáltatásért végzett légi, tengeri, közúti, vasúti és belvízi úton történő személy- vagy áruszállítási
szolgáltatás nyújtásához, vagy a kapcsolódó infrastruktúrához,
f ) energiatermelési, energiaelosztási tevékenységhez és energetikai célú infrastruktúra létrehozását szolgáló
beruházáshoz,
g) az 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott akvakultúra-termékek termelését,
feldolgozását és értékesítését szolgáló beruházáshoz,
h) ha a kérelmet benyújtó beruházó, vagy a kérelmet benyújtó beruházóval egy vállalatcsoportba tartozó beruházó
a támogatási kérelem benyújtását megelőző két évben a támogatási kérelemmel érintett tevékenységgel azonos
vagy hasonló tevékenységet szüntetett meg az EGT területén, vagy a támogatási kérelem benyújtásakor tervezi,
hogy a támogatási kérelem benyújtásától a beruházás befejezésétől számított második év végéig a támogatási
kérelemmel érintett tevékenységgel azonos vagy hasonló tevékenységet szüntet meg az EGT területén.
139. § (1) A támogatási intenzitás legmagasabb mértéke az egyes régiókban az Atr. 25. § (1) bekezdésében
meghatározott mérték, figyelemmel a (2)–(6) bekezdésben foglaltakra.
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(2) A támogatási intenzitás – a nagyberuházások kivételével – kisvállalkozás esetén 20 százalékponttal,
középvállalkozás esetén 10 százalékponttal növelhető, ha a beruházó a kérelem benyújtásakor, valamint a döntés
meghozatalakor is megfelel az adott vállalkozási méret feltételeinek.
(3) A támogatási intenzitás legmagasabb mértéke nagyberuházás esetén az Atr. 25. § (3) bekezdésében
meghatározott mérték.
(4) Nagyberuházás esetén az odaítélhető összes állami támogatás összegéből le kell vonni a beruházás
megkezdését megelőző háromszor háromszázhatvanöt napos időszakban a kedvezményezett által vagy
a kedvezményezettől független harmadik félnek nem minősülő beruházó által azonos megyében megkezdett
beruházáshoz vagy beruházásokhoz odaítélt állami támogatás jelenértéken meghatározott összegét.
(5) Ha az összeszámítási szabály figyelembevétele nélkül az adott beruházáshoz nyújtható állami támogatás
jelenértéken kisebb, mint a (4) bekezdés szerint meghatározott támogatási összeg, akkor ez a kisebb összeg
az odaítélhető állami támogatás felső korlátja. Ellenkező esetben állami támogatás a (4) bekezdésben
meghatározott összegig nyújtható.
(6) Annak kiszámításakor, hogy egy nagyberuházás elszámolható költsége eléri-e a jelenértéken 50 millió eurónak
megfelelő forintösszeget, a beruházás elszámolható költségeibe tartozó tételek vagy a létrehozott új munkahelyek
személyi jellegű ráfordításai közül a nagyobb értékűt kell elszámolható költségként figyelembe venni.
140. § (1) A támogatás keretében elszámolható
a) a beruházás érdekében felmerült tárgyi eszközök és immateriális javak költsége,
b) a beruházás által létrehozott munkahelyek két évre számított becsült bérköltsége, vagy
c) az a) és b) pontban szereplő költségtípusok kombinációja, ha az így kapott összeg nem haladja meg az a) és
b) pont szerinti összeg közül a magasabbat.
(2) Az elszámolható költség az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben a következők szerint határozható meg:
a) a tárgyi eszköznek az Sztv. 47. §-a, 48. §-a és 51. §-a szerinti költsége,
b) immateriális javak esetén a vagyoni értékű jogok és a szellemi termékek (a továbbiakban: támogatható
immateriális javak) Sztv. 47. §-a, 48. §-a és 51. §-a szerinti költsége,
c) létesítmény felvásárlása esetén a tárgyi eszközök és a támogatható immateriális javak vételára,
d) az ingatlan, gép, berendezés bérleti díjának a fenntartási időszak végéig elszámolt összege.
(3) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben a beruházás üzembe helyezését követő háromszor háromszázhatvanöt
napon belül újonnan létrehozott munkahelyeken foglalkoztatott munkavállalók – Sztv. 79. §-a szerint elszámolható
– személyi jellegű ráfordításának – ide nem értve az egyéb személyi jellegű kifizetéseket – 24 havi összege
számolható el a munkakör betöltésének napjától számítva.
(4) A tárgyi eszköz bérléséhez kapcsolódó költség elszámolható, ha
a) a földterületre vagy épületre vonatkozó bérleti jogviszony nagyvállalkozás esetén a beruházás üzembe helyezését
követő legalább öt évig, kis- és középvállalkozás esetén a beruházás üzembe helyezését követő legalább három évig
fennáll, illetve
b) a pénzügyi lízing formájában beszerzett üzemre, gépre, berendezésre vonatkozó szerződés tartalmazza
az eszköznek a bérleti időtartam lejáratakor történő megvásárlására vonatkozó kötelezettséget.
(5) Tárgyi eszköz esetén az elszámolható költséget a szokásos piaci áron kell figyelembe venni, ha az a beruházó és
a beruházótól nem független harmadik vállalkozás között a szokásos piaci árnál magasabb áron kötött szerződés
alapján merült fel.
(6) Az immateriális javak költsége elszámolható, ha
a) azokat kizárólag a támogatásban részesült létesítményben használják fel,
b) az az Sztv. előírásai szerinti terv szerinti értékcsökkenési leírás alá esik,
c) azokat szokásos piaci feltételek mellett, a vevőtől független harmadik féltől vásárolják meg,
d) azok kis- és középvállalkozás esetén legalább három évig a beruházó eszközei között szerepelnek és ahhoz
a projekthez kapcsolódnak, amelyhez a támogatást nyújtották,
e) azok nagyvállalkozás esetén legalább öt évig a beruházó eszközei között szerepelnek és ahhoz a projekthez
kapcsolódnak, amelyhez a támogatást nyújtották,
f ) azok költsége nagyvállalkozás esetén az elszámolható költségek legfeljebb 50%-át teszik ki.
(7) Nem minősül elszámolható költségnek
a) a szinten tartást szolgáló eszköz költsége,
b) a korábban már használatba vett olyan tárgyi eszköz és támogatható immateriális javak költsége, amelyre
a beruházó, más társaság vagy egyéni vállalkozó állami támogatást vett igénybe,
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c) az olyan tárgyi eszköz és támogatható immateriális javak költsége, amelyet a beruházó nehéz helyzetben lévő,
vagy csődeljárás, felszámolás vagy kényszertörlési eljárás alatt álló beruházótól szerzett be,
d) a kérelem benyújtásának napja előtt felmerült költség, ráfordítás,
e) a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 31/c. pontja szerinti személygépkocsi
költsége,
f ) nagyvállalkozásnál a korábban már bárki által használatba vett tárgyi eszköz költsége, kivéve létesítmény
felvásárlása esetén a beszerzett eszköz vételárát.
(8) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti elszámolható költség esetén akkor nyújtható támogatás, ha
a) a beruházás a kedvezményezettnél foglalkoztatottak számának nettó növekedését eredményezi a beruházás
megkezdését megelőző 12 hónap átlagához képest,
b) a munkahelyeket a beruházás befejezésétől számított három éven belül betöltik,
c) kis- és középvállalkozás esetén a beruházó a beruházás megkezdésekor már létező, továbbá a beruházással
létrejött új munkahelyeket a munkahely első betöltésétől számított legalább három évig az érintett területen
fenntartja,
d) nagyvállalkozás esetén a beruházó a beruházás megkezdésekor már létező, továbbá a beruházással létrejött új
munkahelyeket a munkahely első betöltésétől számított legalább öt évig az érintett területen fenntartja.
(9) Ha a tárgyi eszköz és az immateriális javak beszerzéséhez a vásárlást megelőzően már nyújtottak támogatást,
ezen tárgyi eszköz és immateriális javak költségét le kell vonni a létesítmény felvásárlásához kapcsolódó
elszámolható költségekből. Ha egy kisvállalkozást az eredeti tulajdonos családtagjai vagy korábbi munkavállalók
vesznek át, a tárgyi eszköznek és az immateriális javaknak a vevőtől független harmadik féltől való megvásárlására
vonatkozó feltételnek nem kell teljesülnie.
140/A. § Kutatási infrastruktúra fejlesztéséhez akkor nyújtható támogatás, ha az infrastruktúrához való hozzáférést
több felhasználó számára átlátható és megkülönböztetés-mentes módon biztosítják.”
42. §		
A 326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 55. alcíme helyébe a következő alcím lép:

„55. A megújuló energia termeléséhez nyújtott beruházási támogatás
150. § (1) A megújuló energia termeléséhez nyújtott beruházási támogatás (ezen alcím vonatkozásában
a továbbiakban: támogatás) kizárólag új berendezéshez nyújtható.
(2) Bioüzemanyag előállításához abban az esetben nyújtható támogatás, ha a beruházás fenntartható
bioüzemanyag előállítására irányul.
(3) A (2) bekezdéstől eltérően támogatás nyújtható meglévő élelmiszeralapú bioüzemanyag-előállító egység új
generációs bioüzemanyag-előállító egységgé történő átalakítására, ha ennek következtében az élelmiszeralapú
termelés a kialakítandó új kapacitással arányosan csökken.
150/A. § (1) A támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek
a) 45%-át a 150/C. § (2) és (3) bekezdése esetén,
b) 30%-át a 150/C. § (4) bekezdése esetén.
(2) A támogatási intenzitás középvállalkozás esetén 10 százalékponttal, kisvállalkozás esetén 20 százalékponttal
növelhető.
(3) A támogatási intenzitás – a (2) bekezdésben meghatározott mértéken túl – az Atr. 25. § (1) bekezdés a)–c) pontja
szerinti régióban megvalósuló beruházás esetén 15 százalékponttal, az Atr. 25. § (1) bekezdés d) pontja szerinti
településen megvalósuló beruházás esetén 5 százalékponttal növelhető.
(4) Ha a támogatást egyértelmű, átlátható és megkülönböztetés-mentes kritériumok alapján kidolgozott valódi
versenyeztetésen alapuló, megkülönböztetés-mentes, valamennyi érdekelt vállalkozás részvételét lehetővé tevő
ajánlattételi eljárás keretében nyújtják, a támogatás az elszámolható költségek 100%-áig nyújtható.
(5) Ha az ajánlattételi eljárás korlátozott költségvetése miatt nem részesülhet valamennyi ajánlattevő támogatásban,
a támogatás kizárólag az ajánlattevők ajánlatának megfelelően nyújtható, a későbbi tárgyalás lehetőségének
kizárásával.
150/B. § (1) Nem nyújtható támogatás
a) ellátási vagy bekeverési kötelezettség hatálya alatt álló bioüzemanyagokhoz,
b) a vízpolitika terén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szóló, 2000. október 23-i 2000/60/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelvben meghatározott feltételeket nem teljesítő vízerőművekhez.
(2) Nem ítélhető meg támogatás a létesítmény működésének megkezdését követően és a támogatás nem függhet
a termelés eredményétől.
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(3) Támogatás nem ítélhető meg működési célra.
150/C. § (1) A támogatás keretében a magasabb környezetvédelmi szint eléréséhez közvetlenül kapcsolódó
beruházási költség számolható el.
(2) Ha a környezetvédelmi beruházási költség a beruházás összköltségén belül külön beruházásként vagy egy
már működő létesítmény új, jól azonosítható többletkomponenseként meghatározható, ezen beruházás költsége
számolható el.
(3) Ha az elszámolható költség a (2) bekezdés szerint nem határozható meg, a támogatott beruházás költségének
és egy, a támogatás hiányában hitelt érdemlően megvalósítható hasonló, kevésbé környezetbarát beruházás
költségének a különbsége számolható el.
(4) Ha kisméretű létesítmény esetén nem létezik a (3) bekezdés szerinti hasonló, kevésbé környezetbarát beruházás,
a magasabb környezetvédelmi szintet megvalósító teljes beruházási költség számolható el.”
43. §		
A 326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 60. és 61. alcíme helyébe a következő alcímek lépnek:

„60. A kis- és középvállalkozásoknak nyújtott innovációs támogatás
155. § (1) A kis- és középvállalkozásoknak nyújtott innovációs támogatás (ezen alcím vonatkozásában
a továbbiakban: támogatás) keretében elszámolható
a) a szabadalmak és egyéb immateriális javak megszerzésének, érvényesítésének és védelmének költsége,
b) olyan, kutatási és tudásközvetítő szervezettől vagy nagyvállalkozástól kirendelt, magasan képzett munkaerő
költsége, aki kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységen, a kedvezményezettnél újonnan létrehozott, nem
helyettesítő munkakörben dolgozik,
c) innovációs tanácsadás és innovációs támogató szolgáltatás költsége.
(2) A támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 50%-át.
(3) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti esetben a támogatási intenzitás az elszámolható költségek 100%-áig növelhető,
ha a támogatás összege nem haladja meg három év alatt a 200 000 eurót.

61. A kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatás
156. § (1) A kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban:
támogatás) a (2) bekezdés szerinti kategóriába tartozó kutatás-fejlesztési projekt részére nyújtható.
(2) A kutatás-fejlesztési projekt kategóriái:
a) alapkutatás,
b) ipari kutatás,
c) kísérleti fejlesztés,
d) megvalósíthatósági tanulmány.
(3) Ha egy projekt több tevékenységet foglal magában, az egyes tevékenységeket be kell sorolni a (2) bekezdés
szerinti kutatás-fejlesztési kategóriák közé.
157. § (1) Az elszámolható költségeket a kutatás-fejlesztés valamely meghatározott kategóriájához kell rendelni.
(2) A 156. § (2) bekezdés a)–c) pontja esetén a támogatás keretében elszámolható
a) a kutatók, technikusok és egyéb kisegítő személyzet személyi jellegű ráfordítása a projektben való
foglalkoztatásuk mértékéig,
b) az eszközök, berendezések költsége a projekt céljaira való használatuk mértékéig és idejére azzal, hogy ahol
ezeket az eszközöket és felszereléseket nem a teljes élettartamuk alatt használják a projekthez, csak az általános
számviteli elvek alapján elfogadott, a projekt idejére számított amortizációs költségek számolhatóak el,
c) az épületek és a földterület költsége a projekt céljaira való használatuk mértékéig és idejére azzal, hogy
az épületek esetén csak az általános számviteli elvek alapján elfogadott, a projekt idejére számított amortizációs
költségek, földterület esetén a kereskedelmi, illetve a ténylegesen felmerülő beruházási költségek számolhatóak el,
d) a szerződéses kutatás, a külső forrásokból szokásos piaci feltételek mellett megvásárolt vagy licencia tárgyát
képező műszaki ismeretek és szabadalmak költsége, valamint a tanácsadás és hasonló szolgáltatások költsége, ha
azokat kizárólag a projekthez veszik igénybe,
e) a további általános és egyéb működési költség, beleértve az anyagok, a fogyóeszközök és hasonló termékek
költségeit, amelyek közvetlenül a projekt folyamán merülnek fel.
(3) A 156. § (2) bekezdés d) pontja esetén a támogatás keretében a megvalósíthatósági tanulmány költsége
számolható el.
157/A. § (1) A támogatási intenzitás nem haladhatja meg
a) alapkutatás esetén az elszámolható költségek 100%-át,
b) ipari kutatás esetén az elszámolható költségek 50%-át,
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c) kísérleti fejlesztés esetén az elszámolható költségek 25%-át,
d) megvalósíthatósági tanulmány esetén az elszámolható költségek 50%-át.
(2) Ipari kutatás és kísérleti fejlesztés esetén az (1) bekezdés szerinti támogatási intenzitás
a) 10 százalékponttal növelhető középvállalkozás, 20 százalékponttal növelhető kisvállalkozás esetén,
b) 15 százalékponttal növelhető, ha
ba) a projekt hatékony együttműködést foglal magában, és legalább egy kis- és középvállalkozás bevonásával, vagy
legalább két tagállamban, vagy egy tagállamban és egy, az EGT megállapodás szerinti szerződő fél között zajlik, és
egyik vállalkozás sem viseli az elszámolható költségek több, mint 70%-át, vagy a projekt legalább egy olyan kutatási
és tudásközvetítő szervezet bevonásával zajlik, amely egymagában vagy más hasonló szervezetekkel közösen
az elszámolható költségek legalább 10%-át viseli, és jogosult közzétenni saját kutatási eredményeit, vagy
bb) a projekt eredményeit széles körben terjesztik konferenciák, publikációk, nyílt hozzáférésű adattárak, ingyenes
vagy nyílt forráskódú szoftverek útján.
(3) Ipari kutatás és kísérleti fejlesztés esetén az (1) bekezdés szerinti támogatási intenzitás legfeljebb
az elszámolható költségek 80%-áig növelhető.
(4) Megvalósíthatósági tanulmány esetén az (1) bekezdés szerinti támogatási intenzitás középvállalkozás esetén
10 százalékponttal, kisvállalkozás esetén 20 százalékponttal növelhető.
(5) A támogatási intenzitást külön kell megállapítani az egyes kedvezményezettekre, ide értve a (2) bekezdés b) pont
ba) alpontja szerinti együttműködési projektben résztvevőket is.”
44. §		
A 326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 68. és 69. alcíme helyébe a következő alcímek lépnek:

„68. A helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatás
164. § (1) Helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatás (ezen alcím vonatkozásában
a továbbiakban: támogatás) helyi infrastruktúra építéséhez, bővítéséhez vagy korszerűsítéséhez nyújtható, ha
ezen infrastruktúra helyi szinten hozzájárul az üzleti és a fogyasztói környezet korszerűsítéséhez és ipari bázisok
fejlesztéséhez.
(2) A támogatás olyan infrastruktúra-fejlesztésre nyújtható, amelyre – a regionális beruházási támogatás kivételével –
nem nyújtható támogatás a 651/2014/EU bizottsági rendelet egyéb cikke alapján. Nem nyújtható támogatás repülőtéri
infrastruktúra, kikötői infrastruktúra, valamint dedikált infrastruktúra fejlesztéséhez.
(3) A támogatás nyújtásának feltétele, hogy a megvalósuló infrastruktúrát nyílt, átlátható és
megkülönböztetés-mentes alapon kell a felhasználók rendelkezésére bocsátani. Az infrastruktúra használatáért
felszámított vagy eladása során meghatározott árnak szokásos piaci árnak kell lennie.
(4) Az infrastruktúra működtetését koncesszióba adni vagy azzal harmadik felet megbízni csak nyílt, átlátható és
megkülönböztetés-mentes módon, a vonatkozó jogszabályok betartásával lehet.
(5) A támogatás keretében a beruházáshoz kapcsolódó tárgyi eszköz és immateriális javak beruházási költsége
számolható el.
(6) A támogatás összege nem haladhatja meg az elszámolható költségek és a működési eredmény közötti
különbséget.
(7) A működési eredmény mértékét
a) megalapozott előrejelzések alapján kell meghatározni és előzetesen, vagy
b) visszafizetési mechanizmus alkalmazásával utólag
kell levonni az elszámolható költségekből.

69. A csekély összegű támogatás
165. § (1) Az egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások részére az 1407/2013/EU bizottsági
rendelet hatálya alá tartozó, Magyarországon odaítélt csekély összegű támogatás (ezen alcím vonatkozásában
a továbbiakban: támogatás) bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg a 200 000 eurónak, közúti kereskedelmi
árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző, egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások esetén
a 100 000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (8) és
(9) bekezdését.
(2) A támogatás odaítélése során az adott pénzügyi évben, valamint az előző két pénzügyi év alatt odaítélt csekély
összegű támogatások bruttó támogatástartalmának összegét kell figyelembe venni.
(3) Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikk (2) bekezdésében foglaltak kivételével nem lehet kedvezményezett
az a vállalkozás, amely az igényelt támogatást az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikk (1) bekezdésében
meghatározott kivételek szerint használná fel.
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(4) Hitel vagy kezességvállalás formájában nyújtott támogatás esetén nem lehet kedvezményezett az a vállalkozás,
amelyet kollektív fizetésképtelenségi eljárás alá vontak vagy hitelezői kérelemre kollektív fizetésképtelenségi
eljárás alá lenne vonható, valamint az a nagyvállalkozás, amely B-hitelminősítésnek megfelelő helyzetnél rosszabb
helyzetben van.
(5) Nem nyújtható támogatás a közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatásért végző vállalkozás részére
teherszállító jármű vásárlására.
(6) A támogatás a csekély összegű közszolgáltatási támogatással az Európai Unió működéséről szóló szerződés
107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély
összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendeletben
meghatározott felső határig halmozható. A támogatás más csekély összegű támogatásokról szóló rendeleteknek
megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással az (1) bekezdésben meghatározott felső határig halmozható.
(7) A támogatás nem halmozható azonos elszámolható költségek vagy azonos kockázatfinanszírozási
célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha az így halmozott összeg meghaladná
a csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott
legmagasabb támogatási intenzitást vagy összeget.
(8) A kedvezményezettnek az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 5. cikk (1) bekezdése figyelembevételével
– az ott meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására alkalmas módon – nyilatkoznia kell a részére
a támogatás odaítélésének évében és az azt megelőző két pénzügyi évben nyújtott csekély összegű támogatások
támogatástartalmáról.”
45. §		
A 326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 167. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A nemzeti kapcsolattartó, mint támogató a technikai segítségnyújtás kerete kedvezményezettjeivel támogatási
szerződést köt vagy részükre támogatói okiratot bocsát ki a technikai segítségnyújtás donor országok által
jóváhagyott költségvetése figyelembevételével.”
46. §		
A 326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 168. §-a a következő (3a) és (3b) bekezdéssel egészül ki, valamint a §
(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3a) Az (1) bekezdés szerinti költségek és források tekintetében támogatási előleg nyújtható, amellyel a program
végrehajtási megállapodásban meghatározottak szerint kell elszámolni. A támogatási előleg összegét a program
végrehajtási megállapodás határozza meg. A támogatási előleg igénybevétele esetén a program operátor és
a végrehajtó ügynökség nem köteles biztosítékot nyújtani.
(3b) A program végrehajtási megállapodásban az annak megkötését megelőzően felmerült, (1) bekezdés szerinti
költségekre és forrásokra is nyújtható támogatás a vonatkozó program megállapodással összhangban.
(4) A 18. § (5) bekezdése szerinti esetben a támogatóként eljáró szervezeti egységet vagy személyt
a kedvezményezettként eljáró szervezeti egység vezetője a támogatói tevékenység végzése során nem utasíthatja.
Ha a projekt végrehajtása kedvezményezettként a támogatóként eljáró szervezeti egység feladata, a támogatói és
kedvezményezetti tevékenység végzését a szervezeti egységen belül személyében el kell különíteni.”
47. §		
A 326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 169. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A donor országok által jóváhagyott munkaterv, eljárásrend és pályázati felhívás eltérő rendelkezése hiányában
a kétoldalú kapcsolatok nemzeti alapja tekintetében a III–X. Fejezet rendelkezéseit kell alkalmazni.”
48. §		
A 326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 173. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„173. § E rendelet
a) 47., 55., 60., 61. és 68. alcíme a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak
a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet
(HL L 187., 2014.6.26.) I. és II. fejezete, valamint a 13., 14., 25., 28., 41. és 56. cikke,
b) 49. alcíme az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében nyújtható
kulturális célú támogatások című, SA.35368-2012/N. számú bizottsági határozat,
c) 69. alcíme az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra
való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352., 2013.12.24.)
hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.”
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49. §		
A 326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet
1.
4. § b) pontjában a „javaslatot” szövegrész helyébe az „a nemzeti kapcsolattartó útján javaslatot” szöveg,
2.
7. § nyitó szövegrészében a „Nemzeti Fejlesztési Ügynökségnél (a továbbiakban: NFÜ) gondosodik”
szövegrész helyébe a „Miniszterelnökségnél gondoskodik” szöveg,
3.
7. § c) pontjában az „az NFÜ” szövegrész helyébe az „a Miniszterelnökség” szöveg,
4.
7. § f ) pontjában az „az NFÜ” szövegrész helyébe az „a Miniszterelnökség” szöveg,
5.
11. § (1) bekezdés 19. pontjában a „pályázatinak” szövegrész helyébe a „pályázatainak” szöveg,
6.
12. § (3) bekezdésében a „magán szektor” szövegrész helyébe a „magánszektor” szöveg,
7.
12. § (7) bekezdésében az „az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter” szövegrész helyébe
az „a monitoring bizottság” szöveg,
8.
18. § (1) bekezdés e) pontjában a „Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.)
685. § b)” szövegrész helyébe a „Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1.” szöveg,
9.
27. § (6) bekezdés m) pontjában a „kapcsolattartók” szövegrész helyébe az „a kapcsolattartók” szöveg,
10.
31. § (2) bekezdésében az „adatlapot” szövegrész helyébe az „adatlapot vagy annak egyes részeit” szöveg,
11.
33. § (3) bekezdés nyitó szövegrészében a „projekt partnerek” szövegrész helyébe a „projektgazda” szöveg,
a „kötnek, melyben” szövegrész helyébe a „köt az egyes projekt partnerekkel, melyben a felek” szöveg,
12.
33. § (3) bekezdés b) pontjában a „partnerek” szövegrész helyébe a „partner” szöveg,
13.
33. § (3) bekezdés c) pontjában a „partnerek” szövegrész helyébe a „partner” szöveg,
14.
36. § (2) bekezdésében az „ügynökség a” szövegrész helyébe az „ügynökség a legutolsó, befogadási
kritériumok szerint vizsgált” szöveg,
15.
36. § (3) bekezdésében a „benyújtásának határidejétől” szövegrész helyébe a „beérkezésétől” szöveg,
16.
36. § (4) bekezdésében a „pályázat szakmai értékelésre bocsátásától” szövegrész helyébe a „hiánypótlás
beérkezésétől” szöveg,
17.
40. § (2) bekezdésében az „elvégezni” szövegrész helyébe az „elvégezni, mely határidőt a program operátor
indokolt esetben 5 nappal meghosszabbíthatja” szöveg,
18.
44. § (4) bekezdésében a „3” szövegrész helyébe az „5” szöveg,
19.
46. § (3) bekezdésében az „(1) és (2)” szövegrész helyébe az „(1)–(2a)” szöveg,
20.
50. § (1) bekezdésében a „támogatói” szövegrész helyébe a „támogatási” szöveg,
21.
50. § (3) bekezdés 17. pontjában a „nyilatkozatra” szövegrész helyébe a „szándéknyilatkozatra” szöveg,
22.
51. § (1) bekezdés a) pontjában az „aláírás mintáját” szövegrész helyébe az „aláírásmintája eredeti példányát” szöveg,
23.
51. § (1) bekezdés b) pontjában az „az állam” szövegrész helyébe az „a magyar állam” szöveg,
24.
51. § (1) bekezdés d) pontjában az „a nyújtott” szövegrész helyébe a „biztosítéknyújtási kötelezettség
fennállása esetén a” szöveg,
25.
52. § (3) bekezdésében a „támogatói” szövegrészek helyébe a „támogatási” szöveg,
26.
54. § (1) bekezdésében az „írásban” szövegrész helyébe az „írásban, változásbejelentés vagy
szerződésmódosítási kérelem keretében” szöveg,
27.
61. § (1) bekezdésében a „projektgazda” szövegrészek helyébe a „kedvezményezett” szöveg,
28.
61. § (3) bekezdésében az „A” szövegrész helyébe a „Partnerségi projekt esetén a” szöveg,
29.
61. § (6) bekezdés b) pontjában a „lefolytatása” szövegrész helyébe a „lefolytatásának elrendelése” szöveg,
30.
61. § (7) bekezdésében az „a (6)” szövegrész helyébe az „az (5) és (6)” szöveg,
31.
62. § (3) bekezdésében az „operátor” szövegrész helyébe az „operátor vagy a nemzeti kapcsolattartó” szöveg,
32.
69. § (4) bekezdésében a „kapcsolattartó” szövegrész helyébe a „kapcsolattartó és az igazoló hatóság” szöveg,
33.
73. § (3) bekezdésében a „támogatói” szövegrészek helyébe a „támogatási” szöveg,
34.
75. § (4) bekezdésében a „támogatói” szövegrész helyébe a „támogatási” szöveg,
35.
77. § (5) bekezdésében a „kedvezményezett közbeszerzési” szövegrész helyébe a „kedvezményezett
a közbeszerzési” szöveg,
36.
78. § (1) bekezdésében az „a hitelesítést végző szerv írásbeli véleményét kéri” szövegrész helyébe a „megkéri
a hitelesítést végző szerv írásbeli véleményét” szöveg,
37.
80. § (5) bekezdésében az „az NFÜ” szövegrész helyébe az „a Miniszterelnökség” szöveg,
38.
82. § (1) bekezdésében az „Az NFÜ” szövegrész helyébe az „A Miniszterelnökség” szöveg, az „az NFÜ”
szövegrész helyébe az „a Miniszterelnökség” szöveg,
39.
82. § (2) bekezdésében az „az NFÜ” szövegrész helyébe az „a Miniszterelnökség” szöveg,
40.
82. § (4) bekezdésében az „az NFÜ” szövegrész helyébe az „a Miniszterelnökség” szöveg,
41.
87. § (2) bekezdésében az „az NFÜ” szövegrész helyébe az „a Miniszterelnökség” szöveg,
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42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
lép.

87. § (4) bekezdésében az „az NFÜ honlapján” szövegrész helyébe az „a honlapon” szöveg,
90. § (1) bekezdésében a „2017. december 31-ig” szövegrész helyébe a „2018. október 15 ig” szöveg,
90. § (3) bekezdésében a „március” szövegrész helyébe a „november” szöveg,
93. § (2) bekezdésében az „Az elszámolást” szövegrész helyébe az „A donor hozzájárulás rendezését” szöveg,
93. § (3) bekezdésében az „5” szövegrész helyébe a „15” szöveg,
102. §-ában az „Az NFÜ” szövegrész helyébe az „A Miniszterelnökség” szöveg,
107. § (1) bekezdésében az „Az NFÜ” szövegrész helyébe az „A Miniszterelnökség” szöveg,
114. § (2) bekezdés c) pontjában a „685. § b)” szövegrész helyébe a „8:1. § (1) bekezdés 1.” szöveg,
114. § (2) bekezdés d) pontjában a „támogatói” szövegrész helyébe a „támogatási” szöveg,
114. § (2) bekezdés e) pontjában a „685. § b)” szövegrész helyébe a „8:1. § (1) bekezdés 1.” szöveg,
117. § (6) bekezdésében az „NFÜ” szövegrész helyébe a „Miniszterelnökség” szöveg,
118. § (3) bekezdésében az „eljárás vezetője” szövegrész helyébe az „eljárás lefolytatója” szöveg,
121. § (1) bekezdésében a „szabálytalansági eljárás vezetője” szövegrész helyébe a „szabálytalanság felelős” szöveg,
126. § (1) bekezdésében a „232. § (3) bekezdése” szövegrész helyébe a „6:47. §-a” szöveg,
126. § (4) bekezdésében a „301.” szövegrész helyébe a „6:48.” szöveg,
127. § (2) bekezdésében az „az NFÜ az Áht. 53. § (2)” szövegrész helyébe az „a Miniszterelnökség az Áht.
53/A. § (3)” szöveg,
127. § (3) bekezdésében az „Az NFÜ” szövegrész helyébe az „A Miniszterelnökség” szöveg,
127. § (4) bekezdésében az „adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény” szövegrész helyébe az „Art.” szöveg,
128. § (1) bekezdésében az „az NFÜ” szövegrész helyébe az „a Miniszterelnökség” szöveg,
128. § (2) bekezdésében az „az NFÜ” szövegrész helyébe az „a Miniszterelnökség” szöveg,
167. § (3) bekezdésében a „költségvetést” szövegrész helyébe a „költségvetését” szöveg,
167. § (6) bekezdésében a „IV–X.” szövegrész helyébe a „III–X.” szöveg,
168. § (1) bekezdésében a „végrehajtó” szövegrész helyébe az „a végrehajtó” szöveg,
168. § (2) bekezdésében az „összegét” szövegrész helyébe az „összegét és felhasználása időtartamát” szöveg,
168. § (5) bekezdésében a „IV–X.” szövegrész helyébe a „III–X.” szöveg,
169. § (4) bekezdésében a „Ha a támogatás kedvezményezettje az NFÜ,” szövegrész helyébe az „A 18. §
(5) bekezdése szerinti esetben” szöveg,
170. § (1) bekezdésében a „felhasználásra” szövegrész helyébe a „felhasználására” szöveg,
170. § (3) bekezdésében a „IV–X.” szövegrész helyébe a „III–X.” szöveg,
170. § (4) bekezdésében az „az NFÜ” szövegrész helyébe az „a Miniszterelnökség” szöveg

50. §		
Hatályát veszti a 326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet
1.
4. § d) pontja,
2.
13. § (4) bekezdésében az „az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter,” szövegrész,
3.
85. § (4) bekezdésében a „kell” szövegrész,
4.
87. § (3) bekezdés d) pontjában az „és” szövegrész,
5.
87. § (3) bekezdés e) pontja,
6.
90. § (1) bekezdésében a „ , de legkésőbb 2017. február 15-ig” szövegrész,
7.
90. § (3) bekezdésében a „de legkésőbb 2017. április 30-ig,” szövegrész,
8.
118. § (1) bekezdése,
9.
128. § (3) bekezdésében a „2014. október 31-ig” szövegrész,
10.
128. § (4) bekezdésében a „ , legkésőbb 2015. október 31-ig” szövegrész,
11.
48. alcíme,
12.
50–54. alcíme,
13.
56–59. alcíme,
14.
62–67. alcíme,
15.
70. alcíme,
16.
172. §-a.
51. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány tagjainak rendeletei

Az emberi erőforrások minisztere 5/2016. (II. 29.) EMMI rendelete
az egyes protézisekkel kapcsolatos beavatkozások bejelentésének és nyilvántartásának rendjéről
Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény 38. §
(2) bekezdés m) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.)
Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
1. §		
A Nemzeti Csípő- és Térdízületi Endoprotézis Beültetés Regisztert (a továbbiakban: Protézis Regiszter) az Országos
Egészségbiztosítási Pénztár (a továbbiakban: működtető szerv) működteti.
2. §

(1) A Protézis Regiszter részére az 1. melléklet szerinti beavatkozást (a továbbiakban: beavatkozás) végző egészségügyi
szolgáltató továbbítja az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló
1997. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Eüak.) 16/B. § (2) bekezdése szerinti adatokat.
(2) A beavatkozást végző egészségügyi szolgáltató az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatási kötelezettségét
a 2. melléklet szerinti adattartalommal, a működtető szerv által rendelkezésre bocsátott informatikai
adatszolgáltatási felületen teljesíti az Eüak. 16/B. § (3) bekezdése szerinti határidőben.
(3) Az adatszolgáltatást a csípő- és térdízületi endoprotézis beültetésével és eltávolításával kapcsolatos valamennyi
műtéti beavatkozás vonatkozásában
a)
az egy ellátási esethez kapcsolódó, több független időpontban végzett beavatkozásról, valamint
b)
az egy időpontban végzett protézis kivétel és ismételt beültetés vonatkozásában is
önállóan kell teljesíteni.

3. §

(1) Az adatkezelési előírások betartásáért az egészségügyi szolgáltatónál működő adatvédelmi felelős, annak
hiányában az adatszolgáltató orvos felelős. Az adatszolgáltatás végrehajtásáért és az adatközlés teljességéért
az egészségügyi szolgáltató vezetője felelős. A Protézis Regiszter részére továbbított adatok hitelességéért az adott
beavatkozást végző orvos felelős.
(2) A Protézis Regiszter részére jelentett adatoknak egyezniük kell a beteg egészségügyi dokumentációjában
szereplő adatokkal, valamint a közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatók esetén az egészségügyi szolgáltatások
Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló kormányrendelet szerinti,
finanszírozás céljából megküldött teljesítmény jelentés vonatkozó adataival.

4. §

(1) A működtető szerv a hiányosságokról, a hibás adatszolgáltatásokról visszajelzést küld az érintett adatszolgáltatónak.
Az egészségügyi szolgáltató a megkeresés alapján gondoskodik a hiányos, hibás adat javításáról.
(2) Az elektronikus adatszolgáltatás átmeneti szüneteléséről az egészségügyi szolgáltató köteles értesíteni a működtető
szervet, majd a hiba megszűnését követően adatszolgáltatási kötelezettségének legkésőbb a hiba megszűnésétől
számított 8 napon belül köteles eleget tenni.

5. §		
A működtető szerv hozzáférést biztosít
a)
a beavatkozást végző orvos részére az érintett beteggel kapcsolatban a Protézis Regiszterben tárolt
adatokhoz,
b)
az egészségügyi szolgáltató vezetője részére az intézményben ellátott betegekkel kapcsolatos, a Protézis
Regiszterben tárolt adatokhoz.
6. §		
A működtető szerv személyazonosításra alkalmatlan módon, statisztikai célból minden naptári félévet követő hónap
utolsó napjáig adatszolgáltatást teljesít
a)
az Egészségügyi Szakmai Kollégium
aa)
Ortopédia tagozata,
ab)
Traumatológia és kézsebészet tagozata, valamint
ac)
Fizikális medicina, rehabilitáció és gyógyászati segédeszköz tagozata,
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b)
az Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ (a továbbiakban: ENKK), továbbá
c)
az egészségügyért felelős miniszter
részére.
7. §		
A működtető szerv az információs önrendelkezési jogról szóló törvényben foglaltak szerint az érintett beteg
kérelmére tájékoztatást ad a Protézis Regiszterben az érintettel kapcsolatban tárolt adatokról.
8. §		
A 6. § a) pontja szerinti adatszolgáltatás alapján az Egészségügyi Szakmai Kollégium érintett tagozatai
a beavatkozások eredményességének és minőségének szakmai értékelése érdekében a tárgyévet követő év május
31-éig jelentést készítenek, amelyet az Egészségügyi Szakmai Kollégium megküld az egészségügyért felelős
miniszter, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár, az Állami Egészségügyi Ellátó Központ, az ENKK, az Országos
Tisztifőorvosi Hivatal, valamint az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ részére
a csípő- és térdízületi endoprotézisekkel kapcsolatos beavatkozások szervezésének, tervezésének, működésének
értékelése, továbbá a csípő- és térdízületi protézisek megfelelőségének vizsgálata, elemzése céljából.
9. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
10. §		
A 2. § szerinti adatszolgáltatást 2016. július 1-jétől kell teljesíteni az 1. és 2. mellékletben foglaltak szerint.
		

Balog Zoltán s. k.,

		

emberi erőforrások minisztere

1. melléklet az 5/2016. (II. 29.) EMMI rendelethez
A Protézis Regiszter jelentés adatszolgáltatási kötelezettségének körébe tartozó beavatkozások
OENO Kód

Megnevezés

58150

TEP total csípőprotézis, primer (cement)

58151

TEP total csípőprotézis, primer (cement nélküli)

58152

TEP total csípőprotézis, primer luxatios típ. (cementes)

58153

TEP dysplasias típus

58154

Csípőprot. eltávolítás (cementes)

58155

Csípőprot. eltávolítás (cement nélküli)

58156

Csípő vápa csere, cementes-cementesre

58157

Csípő vápa csere, cementes-cement nélkülire

58158

Csípő szár csere, cementes-cementesre

58159

Csípő szár csere, cementes-cement nélkülire

58169

Hemiarthroplastica et prothes.cervico-capit. coxae

5814F

Térdprotézis beültetés, félszánkó

5814G

Térdprotézis beültetés, szánkó

5814H

Térdprotézis beültetés, total

5814I

Térdprotézis csere, revisio

5814K

Térdprotézis eltávolítás

5814L

Térdprotézis beültetés, bicondylaris
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5814S

Alsóvégtag nagyízületi protézis revízió, implantátum nélkül

5815A

Csípő vápa+szár csere, cementes-cementesre

5815B

Csípő vápa+szár csere, cementes-cement nélkülire

5815C

Csípőprotézis fej csere

5815D

Csípőprotézis csere, cement nélküli–cementesre

5815E

Csípőprotézis hibrid TEP

5815F

Hemiarthroplastica csere TEP-re

5815G

Spacer beültetés

5815H

Felszínpótló csípőízületi protézis beültetése

2. melléklet az 5/2016. (II. 29.) EMMI rendelethez
A Protézis Regiszterbe jelentendő adatok
1. Egészségügyi szolgáltató azonosítása
1.1. A munkahely (intézmény, osztály, rendelés)
1.2. Neve
1.3. Címe
1.4. Finanszírozási szerződéssel rendelkező szolgáltató esetén a szerződés azonosítója
1.5. Működési engedély szerinti azonosítója
2. A beteg azonosítása és adatai
2.1. Betegazonosító típusa, száma
2.2. A beteg Társadalombiztosítási Azonosító Jele
2.3. A beteg neve, születési neve
2.4. Anyja születési neve
2.5. A beteg lakóhelye
2.6. A beteg neme
2.7. A beteg születési helye és ideje
2.8. A biztosítás országa/a beteg állampolgársága
3. A beteg egészségi állapotának jellemzői
3.1. Testsúly
3.2. Testmagasság
3.3. ASA beosztás
4. A beavatkozás személyi és tárgyi körülményei
4.1. Műtő típusa
4.2. Műtétet végző operáló orvos pecsétszáma, beosztása
4.3. A műtétben közreműködő asszisztensek száma, beosztása
5. A beavatkozás során beültetett vagy eltávolított protézis adatai
5.1. Oldaliság
5.2. A protézis neve
5.3. A protézis típusa
5.4. Gyártási tételszám
5.5. Gyártási sorozatszám
5.6. A gyártó megnevezése
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5.7. A forgalmazó megnevezése
5.8. A forgalmazó székhelye
5.9. A protézis Implantátum Regiszterben alkalmazott azonosítója
6. Csípőprotézissel kapcsolatos beavatkozás esetén jelentendő adatok
6.1. Primer csípőprotézis beültetése esetén jelentendő adatok
6.1.1. Műtéti indikáció
6.1.2. Műtéti beavatkozás típusa
6.1.3. Beteg fektetése
6.1.4. Feltárás típusa
6.1.5. Minimál invazív technika
6.1.6. Navigáció
6.1.7. Csontpótlás
6.1.8. Cementezési technika típusa
6.1.9. Antibiotikum profilaxis
6.1.10. Thromboprofilaxis típusa
6.1.11. Műtét alatti szövődmények
6.2. Revíziós csípőprotézis beültetése esetén jelentendő adatok
6.2.1. Műtéti indikáció
6.2.2. Műtéti beavatkozás típusa
6.2.3. A revízió tárgya
a) primer csípőprotézis
b) korábbi revíziós csípőprotézis (kivéve excíziós arthroplastica)
6.2.4. Előző műtét időpontja
6.2.5. Előző műtétet végző intézmény
6.2.6. Komponens eltávolítás esetén a komponens megnevezése, gyártója (amennyiben van adat)
6.2.7. Komponens beültetés típusa
6.2.8. Beteg fektetése
6.2.9. Feltárás típusa
6.2.10. Minimál invazív technika
6.2.11. Navigáció
6.2.12. Csontpótlás
6.2.13. Cementezési technika típusa
6.2.14. Antibiotikum profilaxis
6.2.15. Thromboprofilaxis típusa
6.2.16. Műtét alatti szövődmények
7. Térdprotézissel kapcsolatos beavatkozás esetén jelentendő adatok
7.1. Primer térdprotézis beültetése esetén jelentendő adatok
7.1.1. Műtéti indikáció
7.1.2. Műtéti beavatkozás típusa
7.1.3. Feltárás típusa
7.1.4. Minimál invazív technika
7.1.5. Navigáció
7.1.6. Beteg-specifikus eszközök
7.1.7. Cementezési technika
7.1.8. Antibiotikum profilaxis
7.1.9. Thromboprofilaxis típusa
7.1.10. Csontpótlás
7.1.11. Műtét alatti szövődmények
7.2. Revíziós térdprotézis beültetése esetén jelentendő adatok
7.2.1. Műtéti indikáció
7.2.2. Műtéti beavatkozás típusa
7.2.3. A revízió tárgya
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7.2.4. Előző műtét időpontja
7.2.5. Előző műtétet végző intézmény
7.2.6. Komponens eltávolítás esetén a komponens megnevezése, gyártója (amennyiben van adat)
7.2.7. Komponens beültetés típusa
7.2.8. Feltárás típusa
7.2.9. Minimál invazív technika
7.2.10. Navigáció
7.2.11. Cementezési technika
7.2.12. Antibiotikum profilaxis
7.2.13. Thromboprofilaxis típusa
7.2.14. Csontpótlás
7.2.15. Műtét alatti szövődmények

A földművelésügyi miniszter 12/2016. (II. 29.) FM rendelete
a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási
határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet módosításáról
A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (15) bekezdés a) pontjában foglalt
felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 8. pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet
48.§ 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrások miniszterével egyetértésben – a következőket
rendelem el:
1. §		
A levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről
szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„d) integrált kibocsátás-kezelés az ásványolaj és gázfinomító tevékenységeknél: az egységes környezethasználati
engedéllyel működő az ipari kibocsátásokról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti elérhető
legjobb technikákkal (BAT) kapcsolatos következtetéseknek az ásványolaj- és gázfinomítás tekintetében történő
meghatározásáról szóló bizottsági végrehajtási határozat hatálya alá tartozó létesítményben működő több vagy
az összes tüzelőberendezés, fluid katalitikus krakkoló egység, valamint kénkinyerő egység nitrogén-oxid és
kén-dioxid kibocsátásának integrált kezelése a végrehajtási határozatban meghatározott részletes szabályok szerint.”
2. §		
Az R. 5. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A helyhez kötött légszennyező pontforrásokra)
„a) technológiai (általános, eljárás-specifikus) kibocsátási határértéket, integrált kibocsátás-kezelés alapján
megállapított kibocsátási határértékeket vagy egyedi kibocsátási határértéket, és”
(kell alkalmazni, illetve megállapítani.)
3. §		
Az R. 7. §-a a következő (2a)–(2c) bekezdésekkel egészül ki:
„(2a) A hatályos elérhető legjobb technika-következtetéssel rendelkező egységes környezethasználati engedély
köteles technológiáknál a vonatkozó eljárás-specifikus technológiai kibocsátási határértékeket és az integrált
kibocsátás-kezelés alkalmazása esetén alkalmazandó kibocsátási határértékeket a környezetvédelmi hatóság
az ipari kibocsátásokról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti elérhető legjobb technikákkal (BAT)
kapcsolatos következtetésekben szereplő kibocsátási szintek alapján egyedi határértékként állapítja meg.
(2b) A környezetvédelmi hatóság a kibocsátási határértéket az integrált kibocsátás-kezelés alapján állapítja meg,
amennyiben azt a létesítmény üzemeltetője az egységes környezethasználati engedély iránti kérelemben igényli.
(2c) Ha a (2b) bekezdés szerinti integrált kibocsátás-kezelés alkalmazása az 50 MWth és annál nagyobb teljes
névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak
kibocsátási határértékeiről szóló miniszteri rendelet (a továbbiakban: NT rendelet) hatálya alá tartozó
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tüzelőberendezéseket is érint, ezeknek a tüzelőberendezéseknek egyedileg is meg kell felelniük az NT rendeletben
szereplő kibocsátási határértékeknek.”
4. §		
Az R. 10. §-a a következő e) ponttal egészül ki:
(Ez a rendelet)
„e) az ipari kibocsátásokról szóló 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti elérhető legjobb
technikákkal (BAT) kapcsolatos következtetéseknek az ásványolaj- és gázfinomítás tekintetében történő
meghatározásáról szóló 2014. október 9-i 2014/738/EU bizottsági végrehajtási határozatnak”
(való megfelelést szolgálja.)
5. §		
Az R. 7. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
6. §		
Hatályát veszti az R. 7. melléklet 2.42.1–2.42.4. pontja.
7. §		
E rendelet az ipari kibocsátásokról szóló 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti elérhető
legjobb technikákkal (BAT) kapcsolatos következtetéseknek az ásványolaj- és gázfinomítás tekintetében történő
meghatározásáról szóló 2014. október 9-i 2014/738/EU bizottsági végrehajtási határozat végrehajtásához szükséges
rendelkezéseket állapít meg.
8. §		
E rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.
		

Dr. Fazekas Sándor s. k.,

		

földművelésügyi miniszter

1. melléklet a 12/2016. (II. 29.) FM rendelethez
1. Az R. 7. melléklet 2.45.1. pontjában foglalt táblázat 5 sora helyébe a következő sor lép:
„
5

Szén-monoxid (porozitás-növelő adalékanyag bekeverése nélkül gyártott termék)

1500
”

2. Az R. 7. melléklet 2.45.1. pontjában foglalt táblázat a következő 5a sorral egészül ki:
„
5a

Szén-monoxid (porozitás-növelő adalékanyag bekeverésével gyártott termék)

2000
”
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1081/2016. (II. 29.) Korm. határozata
a Nemzetközi Energia Ügynökség Kormányzótanácsa 2017. évi miniszteri szintű ülése Budapesten történő
megrendezésének felajánlásáról
A Kormány
1. egyetért a Nemzetközi Energia Ügynökség Kormányzótanácsa 2017. évi miniszteri szintű ülésének Budapesten
történő megrendezésével;
2. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy a nemzeti fejlesztési miniszter bevonásával gondoskodjon
a miniszteri ülés megrendezésére vonatkozó magyar ajánlat előkészítéséről és határidőben történő benyújtásáról;
Felelős:
külgazdasági és külügyminiszter
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
azonnal
3. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, valamint a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy Magyarország OECD és
UNESCO melletti állandó képviselete bevonásával gondoskodjon a magyar ajánlat nemzetközi támogatottságának
növeléséről;
Felelős:
külgazdasági és külügyminiszter
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
azonnal
4. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert és a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a miniszteri ülés előkészítése
érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg azzal, hogy a rendezvényszervezési, koordinációs és felügyeleti,
valamint protokolláris feladatok ellátásáért a külgazdasági és külügyminiszter, a szakmai tartalomért pedig
a nemzeti fejlesztési miniszter felel;
Felelős:
külgazdasági és külügyminiszter
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
folyamatos
5. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a 4. pontban meghatározott feladat teljesítése érdekében
gondoskodjon a központi költségvetés XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezetében a megrendezéshez
szükséges 500 millió forint biztosításáról.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
a 2017. évi költségvetés tervezésekor
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 1082/2016. (II. 29.) Korm. határozata
a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 21. § (6) bekezdésében biztosított jogkörében
eljárva 4886,6 millió forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a fel nem használt rész tekintetében
visszatérítési kötelezettséggel a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény
1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 32. Rendkívüli kormányzati intézkedések cím terhére, az 1. melléklet
szerint.
Az átcsoportosítás tekintetében
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
Az elszámolás és a visszatérítési kötelezettség tekintetében
Felelős:
külgazdasági és külügyminiszter
Határidő:
2016. június 30.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

XI. Miniszterelnökség
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium

Államháztartási egyedi
azonosító
004118

297102

Fejezet
szám

XVIII.

XI.

Cím
szám

Alcím
szám

Fejezet
szám

004118

Fejezet
szám

XVIII.

Jogcím
szám

Cím
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Külgazdasági és Külügyminisztérium
Külképviseletek igazgatása

K5
a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Alcím
szám

Az előirányzatmódosítás érvényessége:

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Módosítás
(+/-)

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Millió forintban, egy tizedessel
A módosítást elrendelő
jogszabály/ határozat száma

4 886,6

Egyéb működési célú kiadások

Cím
név

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

-4 886,6

BEVÉTEL

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

Millió forintban, egy tizedessel
A módosítást elrendelő
jogszabály/ határozat száma

a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Alcím
szám

2

Jogcím
csop.
szám

A módosítás jogcíme

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

Beruházások

Miniszterelnökség
Rendkívüli kormányzati intézkedések

32

Cím
szám

Kiemelt
előir.
szám

K6

Az előirányzatmódosítás érvényessége:

Államháztartási egyedi
azonosító

Jogcím
csop.
szám

2

Az előirányzatmódosítás érvényessége:
Államháztartási egyedi
azonosító

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2016.
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1. melléklet az 1082/2016. (II. 29.) Korm. határozathoz

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

TÁMOGATÁS

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Külgazdasági és Külügyminisztérium
Külképviseletek igazgatása
a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

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

Millió forintban, egy tizedessel
A módosítást elrendelő
jogszabály/ határozat száma

4 886,6

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
Összesen

I.n.év
4 886,6

II. n.év

III.n.év

IV.n.év

4886,6

1607

1608
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A Kormány 1083/2016. (II. 29.) Korm. határozata
a KEOP 1.3.0/09-11-2011-0023 azonosító számú („»Kék-víz« – Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőségjavító Program” című) és a KEOP-1.3.0/B/2F/09-11-2011-0002 azonosító számú („Szekszárd Megyei Jogú
Város hosszú távon egészséges ivóvízzel való ellátása” című) projekt támogatásának növeléséről és
szakaszolásának jóváhagyásáról
A Kormány
1. jóváhagyja
a)
a KEOP 1.3.0/09-11-2011-0023 azonosító számú, „»Kék-víz« – Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító
Program” című és
b)
a KEOP-1.3.0/B/2F/09-11-2011-0002 azonosító számú, „Szekszárd Megyei Jogú Város hosszú távon egészséges
ivóvízzel való ellátása” című projekt
[a továbbiakban együtt: projektek] támogatásának növelését az 1. melléklet szerint,
2. egyetért a projektek – a 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai
Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.)
Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés 25b. pontja szerinti – szakaszolásával,
3. egyetért a projektek forrásszerkezetének 2. melléklet szerinti módosításával,
4. hozzájárul a projektek első szakasza tekintetében a támogatási szerződések 2. melléklet szerinti módosításához,
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
azonnal
5. hozzájárul a projektek második szakaszára vonatkozó támogatási szerződés megkötéséhez,
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program 2016. évre szóló éves fejlesztési
keretének megjelenését követően azonnal
6. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programmal összefüggő
tervezési dokumentumok előkészítése során vegye figyelembe a projektek 2. mellékletben meghatározott
költségeit.
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
folyamatos
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A

1.

Projekt azonosító
száma

B

Projekt megnevezése

C

Kedvezményezett neve

D

E

Projekt

Többlet-

támogatása

támogatás

(Ft)

(Ft)

F

G

H

Projekt rövid bemutatása

Támogatási szerződésbe foglalandó feltétel

Projekt
megnövelt
támogatása
(Ft)

1. A kedvezményezettnek a közbeszerzési eljárást
eredményesen le kell zárnia.
2. A kedvezményezettnek el kell fogadnia, hogy ha
a közbeszerzési eljárás során alacsonyabb árajánlat kerül
nyertesként kihirdetésre, akkor a támogató jogosult
a támogatási szerződés módosítása során ezen alacsonyabb
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1. melléklet az 1083/2016. (II. 29.) Korm. határozathoz

összegnek megfelelően csökkentett támogatás támogatási

2.

A projekt célja a „Kék Víz” – Észak-Bács-Kiskun

szerződésben történő rögzítésére.

„Kék-víz” – Észak-

„Kék Víz” – Észak-

Megyei Ivóvízminőség-javító Önkormányzati

3. A kiírt közbeszerzési eljárások vonatkozásában

KEOP-1.3.0/09-

Bács-Kiskun Megyei

Bács-Kiskun Megyei

Társulás projektcsoportjához tartozó harminc

rendelkezésre kell állnia a központi koordinációs szerv által

11-2011-0023

Ivóvízminőség-javító

Ivóvízminőség-javító

Program

Önkormányzati Társulás

8 315 230 338

1 011 528 140

9 326 758 478

település vízminőség-javító fejlesztésének
végrehajtása, a lakosság egészséges ivóvízzel
való ellátásának biztosítása.

kiállított szabályossági tanúsítványnak.
4. A többletforrással arányos önerő rendelkezésre állását
igazolni kell.
5. A kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a Környezet és
Energia Operatív Program forrásából a 2015. december 31-ig
teljesített tevékenységekhez kapcsolódóan felmerült és
kifizetett költségek számolhatók el, az ezt követően felmerülő
– beleértve a működőképesség biztosításához szükséges –
költségeket a kedvezményezettnek saját forrásból szükséges
finanszíroznia.

1609

eredményesen le kell zárnia.

1610

1. A kedvezményezettnek a közbeszerzési eljárást
2. A kedvezményezettnek el kell fogadnia, hogy ha
a közbeszerzési eljárás során alacsonyabb árajánlat kerül
nyertesként kihirdetésre, akkor a támogató jogosult
a támogatási szerződés módosítása során ezen alacsonyabb
összegnek megfelelően csökkentett támogatás támogatási
A projekt célja Szekszárd város lakossága

Szekszárd Megyei
3.

KEOP-1.3.0/

Jogú Város hosszú

B/2F/09-11-

távon egészséges

2011-0002

ivóvízzel való
ellátása

Szekszárd Megyei Jogú
Város Önkormányzata

(közel 35 000 ember) részére egészséges
3 991 213 951

680 386 710

4 671 600 661

ivóvíz biztosítása 7000 m3/nap átlagos és
10 000 m /nap maximális vízfogyasztást
3

alapul véve.

szerződésben történő rögzítésére.
3. A kiírt közbeszerzési eljárások vonatkozásában
rendelkezésre kell állnia a központi koordinációs szerv által
kiállított szabályossági tanúsítványnak.
4. A többletforrással arányos önerő rendelkezésre állását
igazolni kell.
5. A kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a Környezet és
Energia Operatív Program forrásából a 2015. december 31-ig
teljesített tevékenységekhez kapcsolódóan felmerült és
kifizetett költségek számolhatók el, az ezt követően felmerülő
– beleértve a működőképesség biztosításához szükséges –
költségeket a kedvezményezettnek saját forrásból szükséges
finanszíroznia.
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A

B

C

1.

forrásszerkezet
Projekt azonosító

2.

D
Szakaszolás előtti

száma

Projekt megnevezése

Kedvezményezett neve

E

F

G

H

Projekt rövid bemutatása

Támogathatóság feltételei

Forrásszerkezet a szakaszolást követően

Környezet és

Környezet és

Környezet és

Energia Operatív

Energia Operatív

Energiahatékonysági

Program

Program

Operatív Program

(Ft)

(Ft)

(Ft)

1. A kedvezményezettnek a közbeszerzési eljárást
eredményesen le kell zárnia.
2. A kedvezményezettnek el kell fogadnia, hogy ha
a közbeszerzési eljárás során alacsonyabb árajánlat
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2. melléklet az 1083/2016. (II. 29.) Korm. határozathoz

kerül nyertesként kihirdetésre, akkor a támogató
jogosult a támogatási szerződés módosítása során
A projekt célja a „Kék Víz” – ÉszakBács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-

3.

„Kék-víz” – Észak-

„Kék Víz” – Észak-

KEOP-1.3.0/09-11-

Bács-Kiskun Megyei

Bács-Kiskun Megyei

2011-0023

Ivóvízminőség-javító

Ivóvízminőség-javító

Program

Önkormányzati Társulás

javító Önkormányzati Társulás
9 326 758 478

8 315 230 338

1 011 528 140

projektcsoportjához tartozó
harminc település vízminőség-javító
fejlesztésének végrehajtása, a lakosság
egészséges ivóvízzel való ellátásának
biztosítása.

ezen alacsonyabb összegnek megfelelően csökkentett
támogatás támogatási szerződésben történő rögzítésére.
3. A kiírt közbeszerzési eljárások vonatkozásában
rendelkezésre kell állnia a központi koordinációs szerv
által kiállított szabályossági tanúsítványnak.
4. A többletforrással arányos önerő rendelkezésre állását
igazolni kell.
5. A kedvezményezett tudomásul veszi, hogy
a Környezet és Energia Operatív Program forrásából
a 2015. december 31-ig teljesített tevékenységekhez
kapcsolódóan felmerült és kifizetett költségek
számolhatók el, az ezt követően felmerülő – beleértve
a működőképesség biztosításához szükséges –
költségeket a kedvezményezettnek saját forrásból
szükséges finanszíroznia.

1611

eredményesen le kell zárnia.

1612

1. A kedvezményezettnek a közbeszerzési eljárást
2. A kedvezményezettnek el kell fogadnia, hogy ha
a közbeszerzési eljárás során alacsonyabb árajánlat
kerül nyertesként kihirdetésre, akkor a támogató
jogosult a támogatási szerződés módosítása során
ezen alacsonyabb összegnek megfelelően csökkentett
A projekt célja Szekszárd város

Szekszárd Megyei
4.

KEOP-1.3.0/

Jogú Város hosszú

B/2F/09-11-

távon egészséges

2011-0002

ivóvízzel való
ellátása

lakossága (közel 35 000 ember) részére
Szekszárd Megyei Jogú
Város Önkormányzata

4 671 600 661

3 991 213 951

680 386 710

egészséges ivóvíz biztosítása
7000 m /nap átlagos és
3

10 000 m /nap maximális
3

vízfogyasztást alapul véve.

támogatás támogatási szerződésben történő rögzítésére.
3. A kiírt közbeszerzési eljárások vonatkozásában
rendelkezésre kell állnia a központi koordinációs szerv
által kiállított szabályossági tanúsítványnak.
4. A többletforrással arányos önerő rendelkezésre állását
igazolni kell.
5. A kedvezményezett tudomásul veszi, hogy
a Környezet és Energia Operatív Program forrásából
a 2015. december 31-ig teljesített tevékenységekhez
kapcsolódóan felmerült és kifizetett költségek
számolhatók el, az ezt követően felmerülő – beleértve
a működőképesség biztosításához szükséges –
költségeket a kedvezményezettnek saját forrásból
szükséges finanszíroznia.
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A Kormány 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozata
a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról
1. A Kormány
a)
megállapítja a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretét az 1. melléklet
szerint,
b)
elfogadja a 2. melléklet szerint az ott felsorolt projektek kiemelt projektként történő nevesítését,
c)
hozzájárul a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program 1. prioritása vonatkozásában tervezett
eredményességi tartalék tekintetében felhívás meghirdetéséhez,
d)
jóváhagyja a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program 1. prioritása meghirdethető keretének
12,86 milliárd forinttal történő növelését azzal, hogy az ezen alpontban meghatározott összegre
kötelezettség nem vállalható,
e)
felhívja a belügyminisztert, a földművelésügyi minisztert és a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy
ea)
a fővárosi projektek támogathatóságáról a 2014–2020-as európai uniós programozási időszakban
című 1199/2015. (III. 31.) Korm. határozat 4. mellékletében meghatározott projektek szakmai
tartalmának egyeztetését folytassák le Budapest Főváros Önkormányzatával, valamint
eb)
a Balaton Területfejlesztési Koncepció (2014–2030) és a Balaton Területfejlesztési Stratégiai Program
elfogadásáról, valamint a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet területén a 2014–2020-as uniós és hazai
forrásokból megvalósuló beruházásokról szóló 1821/2015. (XI. 12.) Korm. határozat 1. melléklet
4. „Vízminőség és biztonság” sorában meghatározott projektek szakmai tartalmának egyeztetését
kezdjék meg a Balatoni Fejlesztési Tanáccsal,
Felelős:
belügyminiszter
földművelésügyi miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
folyamatos
f)
felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy – a nemzetgazdasági miniszter bevonásával – tegyen javaslatot
a Kormány részére a 2. mellékletben foglalt táblázat D:41 mezőjében meghatározott indikatív támogatási
kereten felül további kétmilliárd forint támogatás biztosítása érdekében, a 2. mellékletben foglalt táblázat
41. sora szerinti projekt megvalósítása céljából.
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
e határozat soron következő módosítása során
2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
3. Hatályát veszti a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési keretének
megállapításáról szóló 1318/2015. (V. 21.) Korm. határozat.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet az …/2016. (…) Korm. határozathoz
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1. melléklet az 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozathoz

A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program 2016. évre szóló éves fejlesztési kerete
1. A klímaváltozás hatásaihoz való alkalmazkodásról szóló 1. prioritás
A

B

C
Felhívás
keretösszege
(Mrd Ft)

D
Felhívás
meghirdetésének
módja

12,71

kiemelt

1,00

kiemelt

Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás

1,59

standard

2016. február

Fenntartható vízgazdálkodás infrastrukturális feltételeinek javítása

76,28

kiemelt

Meghirdetve 2015. október 12én

Fenntartható vízgazdálkodás infrastrukturális feltételeinek javítása – szakaszolt projektek

8,90

kiemelt

Meghirdetve 2015. július 30-án

179,59

kiemelt

Meghirdetve 2015. október 6-án

Árvízvédelmi fejlesztések – szakaszolt projektek

0,76

kiemelt

Meghirdetve 2015. július 30-án

Dombvidéki vízgazdálkodás fejlesztése

11,13

kiemelt

Katasztrófavédelmi rendszerek fejlesztése

44,93

kiemelt

Felhívás
1.
azonosító jele
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

KEHOP1.1.0.
KEHOP1.2.0.
KEHOP1.2.1.
KEHOP1.3.0.
KEHOP1.3.1.
KEHOP1.4.0.
KEHOP1.4.1.
KEHOP1.5.0.
KEHOP1.6.0.

Felhívás neve
Vízgazdálkodással és az éghajlatváltozás hatásaival kapcsolatos tervezés, informatikai és monitoring
fejlesztés
Klímastratégiák kidolgozásához kapcsolódó módszertan- és kapacitásfejlesztés, valamint
szemléletformálás

Árvízvédelmi fejlesztések

E
Felhívás
meghirdetésének tervezett
ideje
Meghirdetve 2015. október 12én
Meghirdetve 2015. október 12én

Meghirdetve 2015. október 12én
Meghirdetve 2015. október 22én

2. A települési vízellátás, szennyvízelvezetés és tisztítás, szennyvízkezelés fejlesztéséről szóló 2. prioritás
B

C
Felhívás
keretösszege
(Mrd Ft)

D

E

Felhívás
meghirdetésének módja

Felhívás meghirdetésének
tervezett ideje

1.
2.

KEHOP-2.1.1. Felhívás az ivóvízminőség-javító projektek megvalósítására

7,63

kiemelt

3.

KEHOP-2.1.2. Felhívás egyes, derogációval érintett ivóvízminőség-javító projektek megvalósítására

2,33

kiemelt

9,00

kiemelt

4.

KEHOP-2.1.3.

Felhívás neve

Felhívás az ammónium-ion határérték túllépéssel érintett ivóvízminőség-javító projektek
megvalósítására

Meghirdetve 2015. július 28án
Meghirdetve 2015. október
8-án
Meghirdetve 2015. december
28-án
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A
Felhívás
azonosító jele

kiemelt

27,70

kiemelt

7.

KEHOP-2.2.1. Felhívás szennyvízelvezetés és -tisztítás, szennyvízkezelés megvalósítására

28,24

kiemelt

8.

KEHOP-2.2.2.

113,60

kiemelt

9.

KEHOP-2.2.4. Felhívás szennyvízelvezetés és -tisztítás, szennyvízkezelés megvalósítására – szakaszolt projektek

17,80

kiemelt

10.

KEHOP-2.3.0.

50,00

kiemelt

KEHOP-2.1.4.

Felhívás a fejlesztési kötelezettséggel rendelkező települések számára szennyvízelvezetéssel
és -kezeléssel kapcsolatos fejlesztések megvalósítására
Felhívás a szennyvíziszap optimális hasznosítása érdekében szükséges beruházások, fejlesztések
megvalósítására, energiahatékonysági elemekkel

Meghirdetve 2015. július 28án
2016. január
Meghirdetve 2015. július 28án
Meghirdetve 2015. augusztus
31-én
Meghirdetve 2015. július 28án
2016. március
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3,40

6.

Felhívás az egyedi, illetve térségi ivóvízminőség-javító rendszerek kiépítésével és a lakosság
egészséges ivóvízzel való ellátásához kapcsolódó projektek megvalósításra – szakaszolt projektek
KEHOP-2.1.5. Felhívás ivóvízellátó hálózatok rekonstrukciójának megvalósítására

5.

3. A hulladékgazdálkodással és kármentesítéssel kapcsolatos fejlesztésekről szóló 3. prioritás

1.
2.
3.
4.
5.
6.

A
Felhívás
azonosító
jele
KEHOP3.1.4.
KEHOP3.2.1.
KEHOP3.2.2.
KEHOP3.2.3.
KEHOP3.3.0.

B

D

E

Felhívás meghirdetésének
módja

Felhívás meghirdetésének
tervezett ideje

1,00

standard

2016. január

19,30

kiemelt

Meghirdetve 2015. október 1-jén

6,80

kiemelt

Meghirdetve 2015. július 28-án

A fővárosi hulladékhasznosítás komplexitásának fejlesztése

7,40

kiemelt

2016. június

Szennyezett területek kármentesítése

22,80

kiemelt

Meghirdetve 2015. október 22-én

Felhívás neve
Szemléletformálás a hulladékképződés megelőzésére
Az előkezelés, a hasznosítás és az ártalmatlanítás alrendszereinek fejlesztése a települési
hulladék vonatkozásában
Települési hulladékkezelő létesítmények hálózatának rendszerszerű fejlesztése –
szakaszolt projektek

C
Felhívás
keretösszege
(Mrd Ft)

4. A természetvédelmi és élővilág-védelmi fejlesztésekről szóló 4. prioritás

1.
2.
3.
4.

A
Felhívás
azonosító
jele
KEHOP4.1.0.
KEHOP4.1.1.
KEHOP4.2.0.

B

C

Felhívás neve

Felhívás keretösszege
(Mrd Ft)

Élőhelyek és fajok természetvédelmi helyzetének javítása, a természetvédelmi kezelés
és bemutatás infrastruktúrájának fejlesztése
Élőhelyek és fajok természetvédelmi helyzetének javítása, a természetvédelmi kezelés
és bemutatás infrastruktúrájának fejlesztése – szakaszolt projektek
A természetvédelmi őrszolgálat és monitorozó rendszer fejlesztése

D
Felhívás
meghirdetésének
módja

19,89

kiemelt

2,59

kiemelt

1,59

kiemelt

E
Felhívás
meghirdetésének
tervezett ideje
Meghirdetve 2015.
október 22-én
Meghirdetve 2015. július
30-án
Meghirdetve 2015.
december 23-án

1615

1616

5.

KEHOP4.3.0.

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

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

kiemelt

Meghirdetve 2015.
december 23-án

5. Az energiahatékonyság növeléséről, megújuló energiaforrások alkalmazásáról szóló 5. prioritás

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

A

B

Felhívás
azonosító jele

Felhívás neve

KEHOP-5.1.1. Megújuló alapú zöldáram-termelés elősegítése
KEHOP-5.1.2. Megújuló alapú zöldáram-termelés elősegítése
Egyházi fenntartású kórházak, valamint a Magyar Honvédség Egészségügyi Központ épületenergetikai
KEHOP-5.2.1.
fejlesztése
KEHOP-5.2.2. Középületek kiemelt épületenergetikai fejlesztései
KEHOP-5.2.3. Egyházak épületenergetikai fejlesztései megújuló energiaforrás hasznosításának lehetőségével
KEHOP-5.2.4. Központi költségvetési szervek energiahatékonysági beruházásai – szakaszolt projektek
KEHOP-5.2.5. Közel nulla energiaigényű épületek létesítése mintaprojekt jelleggel
KEHOP-5.2.6. Tanuszodák épületenergetikai fejlesztése
KEHOP-5.2.7. Kórházi műtők épületenergetikai fejlesztése
KEHOP-5.2.8. Állami támogatási szabályok szerint megvalósuló kiemelt épületenergetikai fejlesztések
KEHOP-5.2.9. Pályázatos épületenergetikai felhívás a közép-magyarországi régió települési önkormányzatai számára
KEHOPKöltségvetési szervek pályázatos épületenergetikai fejlesztései
5.2.10.
KEHOP-5.3.1. Távhő-szektor energetikai korszerűsítése megújuló energiaforrás felhasználásának lehetőségével
KEHOP-5.3.2. Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal
KEHOP-5.3.3. Távhő-szektor energetikai korszerűsítése megújuló energiaforrás felhasználásának lehetőségével
KEHOP-5.3.4. Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal
KEHOP-5.4.1. Szemléletformálási programok

19. KEHOP-5.4.2. Zöldkarikás Játékok – Komplex szemléletformálási program

C
Felhívás
keretösszege
(Mrd Ft)
12,00
11,97

D
Felhívás
meghirdetésének
módja
kiemelt
kiemelt

E
Felhívás
meghirdetésének tervezett
ideje
2016. március
2016. december

2,00

kiemelt

Meghirdetve 2015. július 6-án

62,70
8,00
15,10
5,00
2,00
3,00
1,30
10,00

kiemelt
kiemelt
kiemelt
kiemelt
kiemelt
standard
kiemelt
standard

2016. február
2016. február
2016. február
2016. június
2016. június
2016. június
2016. június
2016. február

10,00

standard

2016. február

5,00
5,00
26,47
8,49
1,00

standard
standard
standard
standard
standard

1,00

kiemelt

2016. január
2016. január
2016. június
2016. június
2016. január
Meghirdetve 2015. december 1jén
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2. melléklet az …/2016. (…) Korm. határozathoz

A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program nevesített kiemelt projektjei

1.

A

B

C

D

Felhívás
azonosító
jele

Projekt megnevezése

Támogatást igénylő neve

Projekt indikatív
támogatási kerete
(Mrd Ft)

2.

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

3.

KEHOP1.1.0.

4.

KEHOP1.1.0.

E
Magyarország
központi
költségvetéséből
megtéríthető
indikatív önerő
(Mrd Ft)

F

G

Projekt
benyújtásának
várható ideje

Szakmai elvárások

Országos Vízügyi Főigazgatóság

4,80

–

2016

Katasztrófakockázatértékelési rendszer

Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

2,90

–

2016

Nemzeti Alkalmazkodási
Térinformatikai Rendszer
továbbfejlesztése

Magyar Földtani és Geofizikai Intézet

0,40

–

2016

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 projekttel szembeni szakmai
elvárás térinformatikai alapú
katasztrófakockázat-értékelési
rendszer kiépítése. A projekt
elsősorban a természeti
veszélytípusok kockázatainak
azonosítását, elemzését,
kiértékelését és térképi
megjelenítését valósítja meg,
amelyeket az éghajlatváltozás
hatásai felerősítenek, fokoznak.
A projekttel szembeni szakmai
elvárás, hogy biztosítsa a „Nemzeti
Éghajlatváltozási Stratégiáról
2014-2025-re, kitekintéssel 2050re” című stratégia-tervezetben a
Kormány feladataként
meghatározni javasolt, a Nemzeti
Alkalmazkodás Térinformatikai
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2. melléklet az 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozathoz

1617

1618

Nemzeti Üvegházgáz
Adatbázis

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

0,35

–

KEHOP1.1.0.

Klímagáz adatbázis és
tudástár kidolgozásához
kapcsolódó módszertan- és
kapacitásfejlesztés (valamint
eszközbeszerzés a Nemzeti
Klímavédelmi Hatóság
részére)

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

0,50

–

7.

KEHOP1.1.0.

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

Országos Meteorológiai Szolgálat

0,40

–

8.

KEHOP-

Szakmai háttértámogatás

Klímabarát Települések Szövetsége

0,40

–

6.
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KEHOP1.1.0.

5.

Rendszer módszertani és
technológiai fejlesztésének
feltételeit.
A projekt célja az üvegházhatású
gázok kibocsátásának
csökkentésével kapcsolatos
nemzeti jelentések segítése és
egységesítése az üvegházhatást
okozó gázok kibocsátásának
nyomon követésére és
bejelentésére, valamint az
éghajlatváltozással kapcsolatos
2016
egyéb információk nemzeti és
uniós szintű bejelentésére szolgáló
rendszerről, valamint a
280/2004/EK határozat hatályon
kívül helyezéséről szóló, 2013.
május 21-i 525/2013/EU európai
parlamenti és tanácsi rendelettel
összefüggésben.
A támogatást igénylő szervezeti
keretei között működő Nemzeti
Klímavédelmi Hatóság fejlesztési
tervei között szerepel többek között
a hatóság szolgáltatásait támogató
informatikai rendszer szoftvereinek
2016
fejlesztése, a hatósági honlap
kezelőfelületének szolgáltatás- és
tartalomfejlesztése, a pénzügyi
rendszer fejlesztése, tudástár
kialakítása, valamint
szemléletformálással kapcsolatos
és marketing eszközök kialakítása.
A projekt szakmai tartalma
éghajlati modellszimuláció végzése
az ALADIN-Climate regionális
klímamodellel, éghajlati
modellszimulációk elvégzése a
REMO regionális klímamodellel és
Megtörtént 2015-ben
finom-felbontású
modellszimulációk készítése a
SURFEX felszín-leíró modellel,
valamint az eredmények
kiértékeléséhez szükséges
fejlesztések.
2016
A projekttel szembeni szakmai

biztosítása és koordináció a
helyi klímastratégiák
kidolgozásában

9.

KEHOP1.2.0.

Éghajlat-változási Platform
létrehozása Baranya
megyében

Baranya Megyei Önkormányzat

0,03

–

2016

10.

KEHOP1.2.0.

Éghajlat-változási Platform
létrehozása Bács-Kiskun
megyében

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat

0,03

–

2016

11.

KEHOP1.2.0.

Éghajlat-változási Platform
létrehozása Békés megyében

Békés Megyei Önkormányzat

0,03

–

2016

12.

KEHOP1.2.0.

Éghajlat-változási Platform
létrehozása Borsod-AbaújZemplén megyében

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzat

0,03

–

2016

13.

KEHOP1.2.0.

Éghajlat-változási Platform
létrehozása Csongrád
megyében

Csongrád Megyei Önkormányzat

0,03

–

2016

14.

KEHOP1.2.0.

Éghajlat-változási Platform
létrehozása Fejér megyében

Fejér Megyei Önkormányzat

0,03

–

2016

15.

KEHOP1.2.0.

Éghajlat-változási Platform
létrehozása Győr-MosonSopron megyében

Győr-Moson-Sopron Megyei
Önkormányzat

0,03

–

2016

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.
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 Borsod-AbaújZemplén 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
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1.2.0.

1619

1620

KEHOP1.2.0.

Éghajlat-változási Platform
létrehozása Hajdú-Bihar
megyében

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat

0,03

–

2016

17.

KEHOP1.2.0.

Éghajlat-változási Platform
létrehozása Heves megyében

Heves Megyei Önkormányzat

0,03

–

2016

18.

KEHOP1.2.0.

Éghajlat-változási Platform
létrehozása Jász-NagykunSzolnok megyében

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Önkormányzat

0,03

–

2016

19.

KEHOP1.2.0.

Éghajlat-változási Platform
létrehozása KomáromEsztergom megyében

Komárom-Esztergom Megyei
Önkormányzat

0,03

–

2016

20.

KEHOPÉghajlat-változási Platform
1.2.0.
létrehozása Nógrád megyében

Nógrád Megyei Önkormányzat

0,03

–

2016

21.

KEHOP1.2.0.

Éghajlat-változási Platform
létrehozása Pest megyében

Pest Megye Önkormányzata

0,03

–

2016

22.

KEHOP1.2.0.

Éghajlat-változási Platform
létrehozása Somogy
megyében

Somogy Megyei Önkormányzat

0,03

–

2016
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16.

kidolgozása, széleskörű
szemléletformálási program
megvalósítása Győr-Moson-Sopron
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 Jász-NagykunSzolnok megyében.
A projekttel szembeni szakmai
elvárás megyei szintű
klímastratégiai dokumentumok
kidolgozása, széleskörű
szemléletformálási program
megvalósítása KomáromEsztergom megyében.
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

KEHOP1.2.0.

Éghajlat-változási Platform
létrehozása SzabolcsSzatmár-Bereg megyében

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Önkormányzat

0,03

–

2016

24.

KEHOP1.2.0.

Éghajlat-változási Platform
létrehozása Tolna megyében

Tolna Megyei Önkormányzat

0,03

–

2016

25.

KEHOP1.2.0.

Éghajlat-változási Platform
létrehozása Vas megyében

Vas Megyei Önkormányzat

0,03

–

2016

26.

KEHOP1.2.0.

Éghajlat-változási Platform
létrehozása Veszprém
megyében

Veszprém Megyei Önkormányzat

0,03

–

2016

27.

KEHOP1.2.0.

Éghajlat-változási Platform
létrehozása Zala megyében

Zala Megyei Önkormányzat

0,03

–

2016

28.

KEHOP1.2.0.

Éghajlat-változási Platform
létrehozása Budapesten

Budapest Főváros Önkormányzata

0,03

–

2016

29.

KEHOP1.3.0.

Mosoni-Duna torkolati
szakaszának vízszintrehabilitációja

Országos Vízügyi Főigazgatóság és az
Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
konzorciuma

19,30

–

2016
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23.

kidolgozása, széleskörű
szemléletformálási program
megvalósítása Somogy megyében.
A projekttel szembeni szakmai
elvárás megyei szintű
klímastratégiai dokumentumok
kidolgozása, széleskörű
szemléletformálási program
megvalósítása Szabolcs-SzatmárBereg 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

1621

1622

KEHOP1.3.0.

Szeghalmi belvízrendszer
vízrendezési főműveinek
rekonstrukciója

Országos Vízügyi Főigazgatóság és a
Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság
konzorciuma

1,23

–

Megtörtént 2015-ben

31.

KEHOP1.3.0.

Belvízi szivattyútelepek
fejlesztése és rekonstrukciója

Országos Vízügyi Főigazgatóság és az
érintett vízügyi igazgatóságok
konzorciuma

0,82

–

2016

32.

KEHOP1.3.0.

Belvízcsatornák fejlesztése és
rekonstrukciója

Országos Vízügyi Főigazgatóság és az
érintett vízügyi igazgatóságok
konzorciuma

5,20

–

2016

33.

KEHOP1.3.0.

Körösladányi duzzasztó
rekonstrukciója

Országos Vízügyi Főigazgatóság és a
Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság
konzorciuma

1,38

–

Megtörtént 2015-ben

34.

KEHOP1.3.0.

Jászsági vízgazdálkodási
rendszer rekonstrukciója I.
ütem

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

1,65

–

Megtörtént 2015-ben

35.

Országos Vízügyi Főigazgatóság és a
KEHOP- Balaton levezető rendszerének
Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
1.3.0.
korszerűsítése
konzorciuma

12,00

–

Megtörtént 2015-ben
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30.

fenntartható gazdálkodás feltételei.
A projekttel szembeni szakmai
elvárás a szeghalmi belvízelvezetőrendszer 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 Siócsatornán és műtárgyain, amely
munkálatok eredményeként
javulnak a vízkészletekkel történő
fenntartható gazdálkodás feltételei,
továbbá jelentősen javulnak a

KEHOP1.3.0.

Hajdúhátsági többcélú
vízgazdálkodási rendszer
fejlesztése

Országos Vízügyi Főigazgatóság és a
Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság
konzorciuma

1,50

–

37.

KEHOP1.3.0.

Derecskei főcsatorna
korszerűsítése

Országos Vízügyi Főigazgatóság és a
Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság
konzorciuma

2,20

–

38.

KEHOP1.3.0.

Marótvölgyi öblözet
rendezése

Országos Vízügyi Főigazgatóság és a
Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
konzorciuma

1,43

–

39.

KEHOP1.3.0.

A Velencei-tavi partfal
komplex fenntartható
rehabilitációja

Országos Vízügyi Főigazgatóság és a
Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
konzorciuma

14,00

–

KEHOP1.3.0.

Tájgazdálkodási
infrastruktúra fejlesztése a
Beregben és benne a Beregi
árvízszint-csökkentő tározó
területén

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

41.

KEHOP1.3.0.

Vízvisszatartás és
tájhasználat-váltás tervezése
az Ős-Dráva Programban

Országos Vízügyi Főigazgatóság és a
Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
konzorciuma

9,00

–

42.

KEHOP1.3.0.

Tiszalöki vízlépcső és
hajózsilip rekonstrukciója

Országos Vízügyi Főigazgatóság és az
Észak-magyarországi Vízügyi
Igazgatóság konzorciuma

3,50

–

40.

1,20

–
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36.

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
Megtörtént 2015-ben fejlesztése, amely munkálatok
eredményeként javulnak a
vízkészletekkel történő fenntartható
gazdálkodás feltételei.
A projekttel szembeni szakmai
elvárás a Derecskei-főcsatorna
rekonstrukciós munkálatainak
Megtörtént 2015-ben elvégzése, amely munkálatok
eredményeként javulnak a
vízkészletekkel történő fenntartható
gazdálkodás feltételei.
A projekttel szembeni szakmai
elvárás a marótvölgyi
belvízelvezető rendszer
Megtörtént 2015-ben rekonstrukciós munkálatainak
elvégzése, amely munkálatok
eredményeként javul a Kis-Balaton
VKI szerinti állapota.
A projekttel szembeni szakmai
elvárás a Velencei-tavi partfal
rehabilitációs munkálatainak
2016
elvégzése, amely munkálatok
eredményeként javul a Velencei-tó
VKI szerinti állapota.
A projekttel szembeni szakmai
elvárás a tájgazdálkodási célú
Megtörtént 2015-ben
infrastruktúra kiépítése a Beregitározó területén és környezetében
A projekttel szembeni szakmai
elvárás a vízvisszatartással, illetve
2016
tájhasználat-váltással kapcsolatos
infrastruktúra kiépítése az
Ormánság területén.
A projekttel szembeni szakmai
elvárás a Tiszalöki vízlépcső
Megtörtént 2015-ben
kiemelt jelentőségű nagyműtárgy
rekonstrukciója, amelynek révén a

1623

1624

43.

KEHOP1.3.0.

Felső-dunai mellékágrendszerek árvízvédelme és
vízpótlása I. ütem

Országos Vízügyi Főigazgatóság és az
Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
konzorciuma

1,91

–

44.

KEHOP1.3.1.

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

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

6,50

–

2,40

–

KEHOP1.3.1.

Komplex Tisza-tó Projekt

46.

KEHOP1.4.0.

Rába-völgy projekt, a térség
árvízvédelmének kiépítése

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

3,50

–

47.

KEHOP1.4.0.

VTT Felső-Tisza
árvízvédelmi rendszerének
kiépítése Tisza-Túr tározó

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

27,21

–

48.

KEHOP1.4.0.

VTT Közép-tiszai tározó
kiépítése, Inérháti tározó

Országos Vízügyi Főigazgatóság és az
Észak-magyarországi Vízügyi
Igazgatóság konzorciuma

29,86

–

49.

KEHOP1.4.0.

Országos Vízügyi Főigazgatóság és az
VTT Hullámtér rendezése az
Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság
Alsó-Tiszán
konzorciuma

4,00

–

50.

KEHOP1.4.0.

VTT Hullámtér rendezése a
Közép-Tiszán

13,00

–

Országos Vízügyi Főigazgatóság és a
Közép-Tisza-vidéki Vízügyi
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45.

Országos Vízügyi Főigazgatóság, a
Közép-Tisza-vidéki Vízügyi
Igazgatóság, Tiszántúli Vízügyi
Igazgatóság és Körös-Vidéki Vízügyi
Igazgatóság konzorciuma

vízkészletekkel történő fenntartható
gazdálkodás feltételei javulnak.
A projekttel szembeni szakmai
elvárás azon munkák elvégzése,
amelyek eredményeként javulnak a
vízkészletekkel történő fenntartható
2016
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
Megtörtént 2015-ben javul a Ráckevei (Soroksári) Dunaág VKI szerinti állapota.
(Szakaszolt projekt második
szakaszának megvalósítása.)
A projekttel szembeni szakmai
elvárás a Keleti-főcsatorna
rekonstrukciós munkálatainak
elvégzése, amely munkálatok
Megtörtént 2015-ben
eredményeként javul a víztest VKI
szerinti állapota. (Szakaszolt
projekt második szakaszának
megvalósítása.)
A projekttel szembeni szakmai
elvárás a vizek okozta kártételekkel
2016
szembeni ellenálló képesség
javítása a Rába-völgyben.
A projekttel szembeni szakmai
elvárás a Vásárhelyi Terv
Továbbfejlesztése (a továbbiakban:
2016
VTT) program keretében a FelsőTisza árvízi biztonságának javítása
árapasztó rendszer kiépítésével.
A projekttel szembeni szakmai
elvárás a VTT program keretében a
2016
Közép-Tisza árvízi biztonságának
javítása árapasztó tározó építésével.
A projekttel szembeni szakmai
elvárás a VTT program keretében a
Megtörtént 2015-ben Tisza-völgy árvízi biztonságának
javítása a hullámterek vízlevezető
képességének javításával.
A projekttel szembeni szakmai
2016
elvárás a VTT program keretében a

51.

52.

53.

54.

KEHOP1.4.0.

KEHOP1.4.0.

KEHOP1.4.0.

KEHOP1.4.0.

55.

KEHOP1.4.0.

56.

KEHOP1.4.0.

57.

KEHOP1.4.0.

Nagyműtárgyak fejlesztése és
rekonstrukciója

Országos Vízügyi Főigazgatóság és az
Alsó-Duna-völgyi Vízügyi
Igazgatóság konzorciuma

Árvízvédelmi védvonalak
mértékadó árvízszintre történő
Országos Vízügyi Főigazgatóság és a
kiépítése, védvonalak
Felső-Tisza-vidéki Vízügyi
terhelésének csökkentése a
Igazgatóság konzorciuma
Felső-Tiszán, Tivadari híd és
környezete
Árvízvédelmi védvonalak
mértékadó árvízszintre történő
Országos Vízügyi Főigazgatóság és a
kiépítése, védvonalak
Felső-Tisza-vidéki Vízügyi
terhelésének csökkentése a
Igazgatóság konzorciuma
Felső-Tiszán, a Tivadari híd
feletti szakaszon
Árvízvédelmi védvonalak
mértékadó árvízszintre történő
kiépítése, védvonalak
Országos Vízügyi Főigazgatóság és a
terhelésének csökkentése a
Közép -Tisza-vidéki Vízügyi
Közép-Tiszán a Közép-TiszaIgazgatóság konzorciuma
vidéki Vízügyi Igazgatóság
működési területén
Árvízvédelmi védvonalak
mértékadó árvízszintre történő
kiépítése, védvonalak
Országos Vízügyi Főigazgatóság és az
terhelésének csökkentése a
Észak-magyarországi Vízügyi
Közép-Tiszán az ÉszakIgazgatóság konzorciuma
magyarországi Vízügyi
Igazgatóság működési
területén
Árvízvédelmi védvonalak
mértékadó árvízszintre történő Országos Vízügyi Főigazgatóság és a
kiépítése a Közép-DunaKözép-Duna-völgyi Vízügyi
völgyi Vízügyi Igazgatóság
Igazgatóság konzorciuma
működési területén
Árvízvédelmi védvonalak
Országos Vízügyi Főigazgatóság és az
mértékadó árvízszintre történő
Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság
kiépítése, védvonalak
konzorciuma
terhelésének csökkentése az

10,00

7,00

14,00

7,90

4,60

–

Tisza-völgy árvízi biztonságának
javítása a hullámterek vízlevezető
képességének javításával.
A projekttel szembeni szakmai
elvárás a kiemelt jelentőségű, a
folyók életét befolyásoló
Megtörtént 2015-ben nagyműtárgyak fejlesztése és
rekonstrukciója Magyarország
árvízi veszélyeztetettségének
csökkenése érdekében.

–

A projekttel szembeni szakmai
elvárás a VTT program keretében a
Megtörtént 2015-ben Felső-Tisza árvízi biztonságának
javítása a védvonalak mértékadó
szintre történő kiépítésével.

–

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

2016

–

A projekttel szembeni szakmai
elvárás a VTT program keretében a
Megtörtént 2015-ben Közép-Tisza árvízi biztonságának
javítása a védvonalak mértékadó
szintre történő kiépítésével.

–

A projekttel szembeni szakmai
elvárás a VTT program keretében a
Megtörtént 2015-ben Közép-Tisza árvízi biztonságának
javítása a védvonalak mértékadó
szintre történő kiépítésével.

1,50

–

12,00

–

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2016. évi 26. szám

Igazgatóság konzorciuma

A projekttel szembeni szakmai
elvárás a VTT program keretében a
Megtörtént 2015-ben Közép-Tisza árvízi biztonságának
javítása a védvonalak mértékadó
szintre történő kiépítésével.
A projekttel szembeni szakmai
elvárás a VTT program keretében
Megtörtént 2015-ben
az Alsó-Tisza árvízi biztonságának
javítása a védvonalak mértékadó
1625

1626

58.

Alsó-Tiszán
Árvízvédelmi védvonalak
mértékadó árvízszintre történő
KEHOPkiépítése, védvonalak
1.4.0.
terhelésének csökkentése a
Körösökön

Országos Vízügyi Főigazgatóság és
Körös-Vidéki Vízügyi Igazgatóság
konzorciuma

3,00

–

2016

59.

KEHOP1.4.0.

Sajó-Hernád árvízvédelmi
fejlesztése

Országos Vízügyi Főigazgatóság és az
Észak-magyarországi Vízügyi
Igazgatóság konzorciuma

2,20

–

Megtörtént 2015-ben

60.

KEHOP1.4.0.

Esztergom árvízvédelmének
fejlesztése I. ütem

Országos Vízügyi Főigazgatóság és az
Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
konzorciuma

9,00

–

2016

2,50

–

2016

KEHOPAz üzemirányítási és a
1.4.0.
monitoring hálózat fejlesztése

62.

KEHOP1.4.0.

Csillaghegyi öblözet védelme

Budapest Főváros Önkormányzata

10,00

–

Megtörtént 2015-ben

63.

KEHOP1.4.0.

Hatékony árvízvédelem
Vácon

Vác Város Önkormányzat

2,22

–

2016

64.

KEHOP1.4.0.

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

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

16,10

–

2016

65.

KEHOP1.4.1.

Duna-menti árvízvédelmi
beruházások Visegrádon

Visegrád Város Önkormányzata

0,76

–

Megtörtént 2015-ben

66.

KEHOPZáportározók építése a
1.5.0.
Baranya csatorna vízgyűjtőjén

Országos Vízügyi Főigazgatóság és a
Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
Konzorciuma

1,88

–

Megtörtént 2015-ben
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61.

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

szintre történő kiépítésével.
A projekttel szembeni szakmai
elvárás a VTT program keretében
az árvízi biztonság javítása a
védvonalak mértékadó szintre
történő kiépítésével.
A projekttel szembeni szakmai
elvárás az árvízi veszélyeztetettség
csökkenése, az árvízvédelem
fejlesztése a Sajó-Hernád
völgyében.
A projekttel szembeni szakmai
elvárás Esztergom város árvízi
biztonságának növelése a meglévő
védvonal fejlesztése révén.
A projekttel szembeni szakmai
elvárás a VTT program keretében
megépült árvízszint-csökkentő
tározók biztonságos működési
feltételeinek biztosítása érdekében
monitoring és üzemirányítási
feltételek kiépítése.
A projekttel szembeni szakmai
elvárás Budapesten a csillaghegyi
öblözet árvízi biztonságának
növelése a védvonal fejlesztése
révén.
A projekttel szembeni szakmai
elvárás Vác város árvízi
biztonságának fejlesztése.
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 Környezet és Energia
Operatív Program (a továbbiakban:
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

Országos Vízügyi Főigazgatóság és a
KEHOP- Záportározó építési program –
Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
1.5.0.
Vas és Zala megye
Konzorciuma

1,85

–

Megtörtént 2015-ben

68.

KEHOP1.5.0

Séd-Nádor-Gaja vízrendszer
rehabilitációja I. ütem

Országos Vízügyi Főigazgatóság és a
Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
Konzorciuma

1,90

–

Megtörtént 2015-ben

69.

KEHOP1.5.0.

A Váli-völgy vízrendezési
feladatai

Országos Vízügyi Főigazgatóság és a
Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
konzorciuma

3,50

–

Megtörtént 2015-ben

70.

KEHOP1.5.0.

Szombathely és a környező
települések árvízi védelmét
szolgáló dozmati víztározó
megépítése

Országos Vízügyi Főigazgatóság és a
Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
Konzorciuma

2,00

–

2016

71.

KEHOP1.6.0.

Tűzoltó gépjárműfecskendők
rendszerbe állítása

Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

14,50

–

Megtörtént 2015-ben

72.

KEHOP1.6.0.

Magasabb szintű
iparbiztonsági beavatkozások
kapacitásfejlesztése

Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

1,20

–

2016
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67.

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 projekt eredményeként
megvalósuló tározó segítségével
javul Szombathely és a környező
települések árvízi biztonsága.
A projekttel szembeni szakmai
elvárás a klímaváltozás hatásai
miatt bekövetkező egyre gyakoribb
káresetek miatt a
katasztrófavédelmi szervek
reagálóképességének hatékonyabbá
tétele, a klímaváltozás okozta
káresetek elhárítására
felkészültebb, modernebb
eszközökkel az állampolgárok életés vagyonbiztonságának megőrzése
érdekében.
A projekttel szembeni szakmai
elvárás a katasztrófavédelmi
mozgólabor-jármű építése és
meglévő katasztrófavédelmi

1627

1628

A Magyar Honvédség
katasztrófavédelemmel
összefüggő beavatkozási
képességének fejlesztése

Magyar Honvédség Anyagellátó
Raktárbázis

2,01

–

2016

74.

KEHOP1.6.0.

A Magyar Honvédség
Egészségügyi Központ
katasztrófa-egészségügyi
fejlesztése

Magyar Honvédség Egészségügyi
Központ

0,72

–

2016

75.

KEHOP1.6.0.

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

Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

0,40

–

2016

76.

KEHOP1.6.0.

Tűzoltó őrsök kialakítása hagyományos szerkezetű
őrsök (Tolcsva, Villány)

Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

0,18

–

2016

77.

KEHOP1.6.0.

Tűzoltó laktanyák kialakítása
– Gyöngyös tűzoltóság

Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

0,88

–

2016
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73.

KEHOP1.6.0.

mobillabor-járművek felszerelése
speciális eszközökkel a magasabb
szintű iparbiztonsági
beavatkozások kapacitásfejlesztése
érdekében.
A projekttel szembeni szakmai
elvárás a beavatkozó-végrehajtó
állomány hatékonyságának,
munkabiztonságának és a rendszer
reagálóképességének 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.
A projekttel szembeni szakmai
elvárás a katasztrófákkal szembeni
ellenállóképesség fokozása
érdekében új tűzoltóőrsök
kialakítására irányuló,
kataszrófavédelmi célt szolgáló
ingatlan-beruházás végzése az
alacsonyabb riasztási fokozat és a
gyorsabb helyszínre érkezés
biztosítása érdekében.
A projekttel szembeni szakmai
elvárás a katasztrófákkal szembeni
ellenállóképesség fokozása
érdekében új tűzoltóőrsök
kialakítására irányuló,
kataszrófavédelmi célt szolgáló
ingatlan-beruházás végzése az
alacsonyabb riasztási fokozat és a
gyorsabb helyszínre érkezés
biztosítása érdekében.
A projekttel szembeni szakmai
elvárás a katasztrófákkal szembeni
ellenállóképesség fokozása

KEHOP1.6.0.

Tűzoltó laktanyák kialakítása
– Pécs tűzoltóság

Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

2,23

–

2016

79.

KEHOP1.6.0.

Tűzoltó laktanyák kialakítása
– Pécs II. tűzoltóság

Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

0,79

–

2016

80.

KEHOP1.6.0.

Tűzoltó laktanyák kialakítása
– Kiskőrös tűzoltóság

Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

0,61

–

2016

81.

KEHOP1.6.0.

Tűzoltó laktanyák kialakítása
– Kecskemét tűzoltóság

Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

2,31

–

2016

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2016. évi 26. szám

78.

érdekében új tűzoltó laktanyák
kialakítására irányuló,
kataszrófavédelmi célt szolgáló
ingatlan-beruházás végzése az
alacsonyabb riasztási fokozat és a
gyorsabb helyszínre érkezés
biztosítása érdekében.
A projekttel szembeni szakmai
elvárás a katasztrófákkal szembeni
ellenállóképesség fokozása
érdekében új tűzoltó laktanyák
kialakítására irányuló,
kataszrófavédelmi célt szolgáló
ingatlan-beruházás végzése az
alacsonyabb riasztási fokozat és a
gyorsabb helyszínre érkezés
biztosítása érdekében.
A projekttel szembeni szakmai
elvárás a katasztrófákkal szembeni
ellenállóképesség fokozása
érdekében új tűzoltó laktanyák
kialakítására irányuló,
kataszrófavédelmi célt szolgáló
ingatlan-beruházás végzése az
alacsonyabb riasztási fokozat és a
gyorsabb helyszínre érkezés
biztosítása érdekében.
A projekttel szembeni szakmai
elvárás a katasztrófákkal szembeni
ellenállóképesség fokozása
érdekében új tűzoltó laktanyák
kialakítására irányuló,
kataszrófavédelmi célt szolgáló
ingatlan-beruházás végzése az
alacsonyabb riasztási fokozat és a
gyorsabb helyszínre érkezés
biztosítása érdekében.
A projekttel szembeni szakmai
elvárás a katasztrófákkal szembeni
ellenállóképesség fokozása
érdekében új tűzoltó laktanyák
kialakítására irányuló,
kataszrófavédelmi célt szolgáló
ingatlan-beruházás végzése az
alacsonyabb riasztási fokozat és a
gyorsabb helyszínre érkezés

1629

1630

KEHOP1.6.0.

Tűzoltó laktanyák kialakítása
– Fehérgyarmat tűzoltóság

Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

0,44

–

2016

83.

KEHOP1.6.0.

Tűzoltó laktanyák kialakítása
– Piliscsaba tűzoltóság

Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

1,32

–

2016

84.

KEHOP1.6.0.

Központi labor fejlesztése

Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

0,37

–

2016

85.

KEHOP1.6.0.

Személyi és beavatkozó
felszerelések beszerzése

Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

0,10

–

2016

86.

KEHOP1.6.0.

Iparbiztonsági távmérő
hálózat fejlesztése

Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

4,80

–

2016

87.

KEHOP1.6.0.

Logisztikai raktárcsarnok
építése

Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

0,16

–

2016
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82.

biztosítása érdekében.
A projekttel szembeni szakmai
elvárás a katasztrófákkal szembeni
ellenállóképesség fokozása
érdekében új tűzoltó laktanyák
kialakítására irányuló,
kataszrófavédelmi célt szolgáló
ingatlan-beruházás végzése az
alacsonyabb riasztási fokozat és a
gyorsabb helyszínre érkezés
biztosítása érdekében.
A projekttel szembeni szakmai
elvárás a katasztrófákkal szembeni
ellenállóképesség fokozása
érdekében új tűzoltó laktanyák
kialakítására irányuló,
kataszrófavédelmi célt szolgáló
ingatlan-beruházás végzése az
alacsonyabb riasztási fokozat és a
gyorsabb helyszínre érkezés
biztosítása érdekében.
A projekttel szembeni szakmai
elvárás a katasztrófavédelmi
központi labor fejlesztése, bővítése,
és felszerelése speciális
eszközökkel a magasabb szintű
központi analitikai mérések
biztosítása érdekében.
A projekttel szembeni szakmai
elvárás a beavatkozó-végrehajtó
állomány hatékonyságának,
munkabiztonságának és a rendszer
reagálóképességének növelése az
országos szintű védekezési
képesség minőségi fejlődésének
biztosítása érdekében.
A projekttel szembeni szakmai
elvárás a katasztrófavédelmi
távmérő hálózat fejlesztése,
bővítése a magasabb szintű
iparbiztonsági beavatkozások
kapacitásfejlesztése érdekében.
A projekttel szembeni szakmai
elvárás a katasztrófavédelmi
logisztikai raktárcsarnok bővítése
és fejlesztése a speciális védelmi

KEHOP1.6.0.

Önkéntes mentő szervezetek
fejlesztése és felkészítése

Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

1,50

–

2016

89.

KEHOP1.6.0.

Fővárosi és Megyei
Iparbiztonsági Információs
Központok kialakítása

Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

0,60

–

2016

90.

KEHOP1.6.0.

Döntéstámogató rendszer

Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

0,85

–

2016

91.

KEHOP1.6.0.

Erdőtüzek oltására alkalmas
gépjárművek és vízszállító
gépjárművek beszerzése

Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

6,10

–

2016

92.

KEHOP1.6.0.

Kritikus Infrastruktúra
Védelmi Bevetési Egységek
rendszerbe állítása

Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

0,41

–

2016
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eszközök szakszerű tárolása
érdekében.
A projekttel szembeni szakmai
elvárás a klímaváltozás hatásai
miatt bekövetkező egyre gyakoribb
káresetek miatt az önkéntes
katasztrófavédelmi szervek
reagálóképességének hatékonyabbá
tétele (képzéssel és magasabb
szintű felszereltséggel), az
állampolgárok élet- és
vagyonbiztonságának megőrzése
érdekében.
A projekttel szembeni szakmai
elvárás a megfelelő helyismerettel
rendelkező megyei és fővárosi
információs központok kialakítása
a magasabb szintű iparbiztonsági
beavatkozások biztosításának
érdekében.
A projekttel szembeni szakmai
elvárás a katasztrófavédelem
mindhárom szintjét
(kirendeltségek, igazgatóságok,
központi szerv) érintő hatósági és
műveleti munkafolyamatok
szakmai koherenciáját megteremtő
informatikai rendszer fejlesztése, a
védelmi irányítás hatékonyságának
növelése érdekében.
A projekttel szembeni szakmai
elvárás a klímaváltozás hatásai
miatt bekövetkező egyre gyakoribb
káresetek miatt a
katasztrófavédelmi szervek
reagálóképességének hatékonyabbá
tétele, a klímaváltozás okozta
káresetek elhárítására
felkészültebb, modernebb
eszközökkel az állampolgárok életés vagyonbiztonságának megőrzése
érdekében.
A projekttel szembeni szakmai
elvárás 20 db műszaki egység
létrehozása, amely egységek a
kijelölt létfontosságú

1631

1632

93.

KEHOP1.6.0.

Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

2,30

–

0,16

0,02

1,67

0,21

94.

KEHOP2.1.1.

Ivóvízminőség javító
beruházás Monostorpályi
területén

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.

95.

KEHOP2.1.1.

A Baranya megyei Sellye
Térségének Ivóvízminőségjavító Programja

Sellyei Kistérségi Ivóvízminőségjavító Önkormányzati Társulás a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet
szerint
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EU polgári védelmi komplex
modulok létrehozása

rendszerekben és létesítményekben
kialakult rendkívüli helyzetek
kezelését, az adott rendszer
üzemmenet folytonosságának
mihamarabbi visszaállítását
biztosítják az alapvető
infrastrukturális szolgáltatások
fenntartása érdekében, az
állampolgárok élet- és
vagyonbiztonságának megőrzése
céljából.
A projekttel szembeni szakmai
elvárás három komplex polgári
védelmi modul [egy árvízvédelmi
komplex és két stratégiai gyors
beavatkozó, logisztikai és
2016
evakuációs egység (mentést ellátó
kutató- és mentő)] létrehozása, a
hazai és az uniós állampolgárok
élet- és vagyonbiztonságának
megőrzése érdekében.
Cél, hogy az érintett területen
elsősorban az öt, a vízminőséget
kiemelten befolyásoló komponens
(arzén, bór, fluor, nitrit,
ammónium) vonatkozásában a
közműves ivóvíz minősége feleljen
meg az emberi fogyasztásra szánt
víz minőségéről szóló, 1998.
Megtörtént 2015-ben 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.
rendeletben [a továbbiakban:
201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet]
rögzített határértékeknek.
A beruházással szembeni szakmai
elvárás, hogy az érintett területen
elsősorban az öt, a vízminőséget
kiemelten befolyásoló komponens
2016
(arzén, bór, fluor, nitrit,
ammónium) vonatkozásában a
szolgáltatott közműves ivóvíz
minősége feleljen meg a 98/83/EK

97.

KEHOP2.1.1.

Ivóvízminőség-javító
beruházás Darány és Istvándi
községekben

98.

KEHOP2.1.1.

KEHOP2.1.1.

99.

0,24

0,03

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

0,23

0,04

Mindszent vízellátó
rendszerének önálló
fejlesztése

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

0,40

0,05

Csáfordjánosfa Térségi
Vízellátó Rendszer
Ivóvízminőség-javítási
Program

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

0,05

0,01
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96.

Csokonyavisonta és Rinyaújlak
Ivóvízminőség-javító
Községek Ivóvízminőség-javító
KEHOPberuházás Csokonyavisonta és
Társulása a 339/2014. (XII. 19.) Korm.
2.1.1.
Rinyaújlak településeken
rendelet szerint

irányelv és a 201/2001. (X. 25.)
Korm. rendeletben rögzített
paramétereknek, határértékeknek.
A beruházással szembeni szakmai
elvárás, hogy az érintett területen
elsősorban az öt, a vízminőséget
kiemelten befolyásoló komponens
(arzén, bór, fluor, nitrit,
Megtörtént 2015-ben ammónium) vonatkozásában a
szolgáltatott közműves ivóvíz
minősége feleljen meg a 98/83/EK
irányelv és a 201/2001. (X. 25.)
Korm. rendeletben rögzített
paramétereknek, határértékeknek.
A beruházással szembeni szakmai
elvárás, hogy az érintett területen
elsősorban az öt, a vízminőséget
kiemelten befolyásoló komponens
(arzén, bór, fluor, nitrit,
2016
ammónium) vonatkozásában a
szolgáltatott közműves ivóvíz
minősége feleljen meg a 98/83/EK
irányelv és a 201/2001. (X. 25.)
Korm. rendeletben rögzített
paramétereknek, határértékeknek.
A beruházással szembeni szakmai
elvárás, hogy az érintett területen
elsősorban az öt, a vízminőséget
kiemelten befolyásoló komponens
(arzén, bór, fluor, nitrit,
Megtörtént 2015-ben ammónium) vonatkozásában a
szolgáltatott közműves ivóvíz
minősége feleljen meg a 98/83/EK
irányelv és a 201/2001. (X. 25.)
Korm. rendeletben rögzített
paramétereknek, határértékeknek.
A beruházással szembeni szakmai
elvárás, hogy az érintett területen
elsősorban az öt, a vízminőséget
kiemelten befolyásoló komponens
(arzén, bór, fluor, nitrit,
2016
ammónium) vonatkozásában a
szolgáltatott közműves ivóvíz
minősége feleljen meg a 98/83/EK
irányelv és a 201/2001. (X. 25.)
Korm. rendeletben rögzített

1633

1634

KEHOP2.1.1.

Lakócsa és Környéke
Ivóvízminőség-javítási
program

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

0,36

0,10

Megtörtént 2016-ban

101.

KEHOP2.1.1.

Tarany Ivóvízminőség-javító
Program

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

0,16

0,02

Megtörtént 2015-ben

102.

KEHOP2.1.1.

Kisharsány-Sáripuszta
településrész
ivóvízhálózatának fejlesztése

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

0,10

0,02

Megtörtént 2015-ben

KEHOP103.
2.1.1.

Csemő község
ivóvízminőség-javítási és
vízellátás fejlesztési
programja

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

0,51

0,12

Megtörtént 2015-ben

104. KEHOP-

Nagybánhegyes település

Nagybánhegyes Község

0,08

0,01

Megtörtént 2015-ben
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100.

paramétereknek, 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. rendeletben rögzített
paramétereknek, 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. rendeletben rögzített
paramétereknek, 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. rendeletben rögzített
paramétereknek, 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. rendeletben rögzített
paramétereknek, határértékeknek.
A beruházással szembeni szakmai

ivóvízminőség-javítása

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

105.

KEHOP2.1.1.

Ivóvízminőség-javítás és
hálózatrekonstrukció
Ráckevén

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

0,80

0,09

106.

KEHOP2.1.1.

Farmos Község
Ivóvízminőség-javítása

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

0,22

0,03

107.

KEHOP2.1.1.

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

0,07

0,01

108.

KEHOP2.1.1.

Berettyóújfalu
ivóvízhálózatának fejlesztése

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

0,64

0,12

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. rendeletben rögzített
paramétereknek, határértékeknek.
A beruházással szembeni szakmai
elvárás, hogy az érintett területen
elsősorban az öt, a vízminőséget
kiemelten befolyásoló komponens
(arzén, bór, fluor, nitrit,
Megtörtént 2015-ben ammónium) vonatkozásában a
szolgáltatott közműves ivóvíz
minősége feleljen meg a 98/83/EK
irányelv és a 201/2001. (X. 25.)
Korm. rendeletben rögzített
paramétereknek, határértékeknek.
A beruházással szembeni szakmai
elvárás, hogy az érintett területen
elsősorban az öt, a vízminőséget
kiemelten befolyásoló komponens
(arzén, bór, fluor, nitrit,
Megtörtént 2015-ben ammónium) vonatkozásában a
szolgáltatott közműves ivóvíz
minősége feleljen meg a 98/83/EK
irányelv és a 201/2001. (X. 25.)
Korm. rendeletben rögzített
paramétereknek, határértékeknek.
A beruházással szembeni szakmai
elvárás, hogy az érintett területen
elsősorban az öt, a vízminőséget
kiemelten befolyásoló komponens
(arzén, bór, fluor, nitrit,
2016
ammónium) vonatkozásában a
szolgáltatott közműves ivóvíz
minősége feleljen meg a 98/83/EK
irányelv és a 201/2001. (X. 25.)
Korm. rendeletben rögzített
paramétereknek, határértékeknek.
A beruházással szembeni szakmai
Megtörtént 2015-ben elvárás, hogy az érintett területen
elsősorban az öt, a vízminőséget

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2016. évi 26. szám

2.1.1.

1635

1636

KEHOP2.1.1.

Ivóvízminőség-javítás
Hajdúbagoson

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

0,16

0,02

110.

KEHOP2.1.1.

Demecser és Térsége
Ivóvízminőség-javító projekt

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

0,19

0,03

111.

KEHOP2.1.1.

Ivóvízminőség-javítás és
hálózat rekonstrukció Gönc
településen

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

0,44

0,05

112.

KEHOPSzigetvár-Hobol
2.1.1.
ivóvízminőség javító program

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

0,67

0,08
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109.

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. rendeletben rögzített
paramétereknek, határértékeknek.
A beruházással szembeni szakmai
elvárás, hogy az érintett területen
elsősorban az öt, a vízminőséget
kiemelten befolyásoló komponens
(arzén, bór, fluor, nitrit,
Megtörtént 2015-ben ammónium) vonatkozásában a
szolgáltatott közműves ivóvíz
minősége feleljen meg a 98/83/EK
irányelv és a 201/2001. (X. 25.)
Korm. rendeletben rögzített
paramétereknek, határértékeknek.
A beruházással szembeni szakmai
elvárás, hogy az érintett területen
elsősorban az öt, a vízminőséget
kiemelten befolyásoló komponens
(arzén, bór, fluor, nitrit,
2016
ammónium) vonatkozásában a
szolgáltatott közműves ivóvíz
minősége feleljen meg a 98/83/EK
irányelv és a 201/2001. (X. 25.)
Korm. rendeletben rögzített
paramétereknek, határértékeknek.
A beruházással szembeni szakmai
elvárás, hogy az érintett területen
elsősorban az öt, a vízminőséget
kiemelten befolyásoló komponens
(arzén, bór, fluor, nitrit,
Megtörtént 2016-ban ammónium) vonatkozásában a
szolgáltatott közműves ivóvíz
minősége feleljen meg a 98/83/EK
irányelv és a 201/2001. (X. 25.)
Korm. rendeletben rögzített
paramétereknek, határértékeknek.
A beruházással szembeni szakmai
elvárás, hogy az érintett területen
Megtörtént 2015-ben elsősorban az öt, a vízminőséget
kiemelten befolyásoló komponens
(arzén, bór, fluor, nitrit,

KEHOP2.1.1.

Tiszafüred város
ivóvízminőség-javító projekt

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

0,57

0,11

114.

KEHOP2.1.2.

Bálványos Ivóvízminőségjavító Program

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

0,19

0,03

115.

KEHOP2.1.2.

Ivóvízminőség-javító
beruházás Fábiánsebestyénen

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

0,12

0,09

116.

KEHOP2.1.2.

Látrány és Visz
Ivóvízminőség-javító
Program

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

0,16

0,02
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113.

ammónium) vonatkozásában a
szolgáltatott közműves ivóvíz
minősége feleljen meg a 98/83/EK
irányelv és a 201/2001. (X. 25.)
Korm. rendeletben rögzített
paramétereknek, határértékeknek.
A beruházással szembeni szakmai
elvárás, hogy az érintett területen
elsősorban az öt, a vízminőséget
kiemelten befolyásoló komponens
(arzén, bór, fluor, nitrit,
Megtörtént 2015-ben ammónium) vonatkozásában a
szolgáltatott közműves ivóvíz
minősége feleljen meg a 98/83/EK
irányelv és a 201/2001. (X. 25.)
Korm. rendeletben rögzített
paramétereknek, határértékeknek.
A beruházással szembeni szakmai
elvárás, hogy az érintett területen
elsősorban az öt, a vízminőséget
kiemelten befolyásoló komponens
(arzén, bór, fluor, nitrit,
2016
ammónium) vonatkozásában a
szolgáltatott közműves ivóvíz
minősége feleljen meg a 98/83/EK
irányelv és a 201/2001. (X. 25.)
Korm. rendeletben rögzített
paramétereknek, határértékeknek.
A beruházással szembeni szakmai
elvárás, hogy az érintett területen
elsősorban az öt, a vízminőséget
kiemelten befolyásoló komponens
(arzén, bór, fluor, nitrit,
2016
ammónium) vonatkozásában a
szolgáltatott közműves ivóvíz
minősége feleljen meg a 98/83/EK
irányelv és a 201/2001. (X. 25.)
Korm. rendeletben rögzített
paramétereknek, határértékeknek.
A beruházással szembeni szakmai
elvárás, hogy az érintett területen
elsősorban az öt, a vízminőséget
2016
kiemelten befolyásoló komponens
(arzén, bór, fluor, nitrit,
ammónium) vonatkozásában a
szolgáltatott közműves ivóvíz

1637

1638

KEHOP2.1.2.

Tiszadob és Tiszadada
Ivóvízminőség-javító
programja

Tiszadob Nagyközség Önkormányzata
és Tiszadada Község Önkormányzata

0,41

0,09

2016

118.

KEHOP2.1.2.

Hantos ivóvizének
arzénmentesítése

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

0,04

0,01

2016

0,18

0,02

2016

0,17

0,02

2016

Tormásliget Község Önkormányzata,
Iklanberény Községi Önkormányzat,
Tormásliget, Iklanberény,
Lócs Községi Önkormányzat, Halogy
KEHOP- Lócs, Halogy és Daraboshegy
Községi Önkormányzat és
119.
2.1.2.
települések vízminőség
Daraboshegy Községi Önkormányzat a
javítása
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet
szerint

120.

KEHOP2.1.2.

Aba nagyközség
ivóvízminőség-javító
projektje

Aba Város Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet
szerint
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117.

minősége feleljen meg a 98/83/EK
irányelv és a 201/2001. (X. 25.)
Korm. rendeletben rögzített
paramétereknek, 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. rendeletben rögzített
paramétereknek, 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. rendeletben rögzített
paramétereknek, 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. rendeletben rögzített
paramétereknek, 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.)

KEHOP2.1.2.

Tiszta víz egy egészségesebb
Pátkáért Ivóvízminőség
javítási Program

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

0,19

0,03

2016

122.

KEHOP2.1.2.

Ivóvíz minőség javítási
beruházás megvalósítása
Hajdúhadház településen

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

0,05

0,01

2016

KEHOP2.1.2.

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

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

0,08

0,01

2016

KEHOP124.
2.1.2.

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

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

0,30

0,02

2016

123.
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121.

Korm. rendeletben rögzített
paramétereknek, 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. rendeletben rögzített
paramétereknek, 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. rendeletben rögzített
paramétereknek, 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. rendeletben rögzített
paramétereknek, 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. rendeletben rögzített
paramétereknek, határértékeknek.

1639

1640

KEHOP2.1.2.

A Szentes városi Damjanich
János Laktanya
ivóvízminőség-javító
projektje

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

0,15

0,01

2016

126.

KEHOP2.1.2.

Erdőbénye objektum
ivóvízminőség-javító
projektje

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

0,15

0,01

2016

127.

KEHOP2.1.3.

Pincehely Nagyközség
Ivóvízminőség javító
Programja

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

0,24

0,03

2016

128.

KEHOP2.1.3.

Pusztaegres és Sárhatvan
településrészek ivóvízellátása
biztonságának javítása

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

0,18

0,02

2016

129.

KEHOP- Vízminőség-javítás Nyírlugos
2.1.3.
város szolgáltatási területén

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

0,12

0,02

2016
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125.

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. rendeletben rögzített
paramétereknek, 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. rendeletben rögzített
paramétereknek, 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. rendeletben rögzített
paramétereknek, 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. rendeletben rögzített
paramétereknek, határértékeknek.
A beruházással szembeni szakmai
elvárás, hogy az érintett területen

130.

KEHOP2.1.3.

Cibakháza ivóvízellátásának
javítása

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

0,27

0,05

2016

131.

KEHOP2.1.3.

Ivóvízminőség-javítás Káloz
településen

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

0,11

0,02

2016

132.

KEHOP2.1.3.

Tengőd település
ivóvízminőség-javító
programja

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

0,10

0,02

2016

133.

KEHOP2.1.3.

Igar község és Vámpuszta
ivóvízminőség-javítása

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

0,10

0,02

2016

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. rendeletben rögzített
paramétereknek, 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. rendeletben rögzített
paramétereknek, 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. rendeletben rögzített
paramétereknek, 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. rendeletben rögzített
paramétereknek, határértékeknek.
A beruházással szembeni szakmai
elvárás, hogy az érintett területen
elsősorban az öt, a vízminőséget
kiemelten befolyásoló komponens
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szerint

1641

1642

KEHOP2.1.3.

Váraszói Ivóvízminőség
javításának műszaki
előkészítése

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

0,11

0,02

2016

135.

KEHOP2.1.3.

Porpác, Bögöt települések
ivóvízminőség-javítása

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

0,15

0,02

2016

136.

KEHOP2.1.3.

Ivóvízjavító Program
Györköny Községben

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

0,16

0,02

2016

A Tolna megyei Diósberény
és Szakadát Ivóvízminőségjavító Programja

Dél-Dunántúli Régió Ivóvízminőségjavító Önkormányzati Társulás a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet
szerint

0,14

0,02

2016

KEHOP137.
2.1.3.
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134.

(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. rendeletben rögzített
paramétereknek, 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. rendeletben rögzített
paramétereknek, 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. rendeletben rögzített
paramétereknek, 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. rendeletben rögzített
paramétereknek, 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

A Baranya megyei
Nagynyárád település
ivóvízminőség-javító
programja

Dél-Dunántúli Régió Ivóvízminőségjavító Önkormányzati Társulás a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet
szerint

0,13

0,02

2016

139.

KEHOP2.1.3.

A Somogy megyei Taszár és
Orci települések
ivóvízminőség-javító
programja

Dél-Dunántúli Régió Ivóvízminőségjavító Önkormányzati Társulás a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet
szerint

0,33

0,10

2016

140.

KEHOP2.1.3.

Jászszentandrás
ivóvízminőség-javító projekt

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

0,17

0,02

2016

141.

KEHOP2.1.3.

A Somogy megyei Ádánd
település ivóvízminőségjavító programja

Dél-Dunántúli Régió Ivóvízminőségjavító Önkormányzati Társulás a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet
szerint

0,22

0,04

2016
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KEHOP138.
2.1.3.

szolgáltatott közműves ivóvíz
minősége feleljen meg a 98/83/EK
irányelv és a 201/2001. (X. 25.)
Korm. rendeletben rögzített
paramétereknek, 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. rendeletben rögzített
paramétereknek, 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. rendeletben rögzített
paramétereknek, 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. rendeletben rögzített
paramétereknek, 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

1643

1644

KEHOP2.1.3.

A Tolna megyei Értény
település ivóvízminőségjavító programja

Dél-Dunántúli Régió Ivóvízminőségjavító Önkormányzati Társulás a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet
szerint

0,14

0,02

2016

KEHOP143.
2.1.3.

A Baranya megyei Hidas
település ivóvízminőségjavító programja

Dél-Dunántúli Régió Ivóvízminőségjavító Önkormányzati Társulás a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet
szerint

0,19

0,03

2016

142.

KEHOP2.1.3.

A Somogy megyei Buzsák
település ivóvízminőségjavító programja

Dél-Dunántúli Régió Ivóvízminőségjavító Önkormányzati Társulás a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet
szerint

0,17

0,02

2016

145.

KEHOP2.1.3.

Kislippó település
ivóvízminőség-javító
programja

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

0,17

0,02

2016
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144.

irányelv és a 201/2001. (X. 25.)
Korm. rendeletben rögzített
paramétereknek, 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. rendeletben rögzített
paramétereknek, 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. rendeletben rögzített
paramétereknek, 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. rendeletben rögzített
paramétereknek, 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. rendeletben rögzített

A Tolna megyei Tamási
település ivóvízminőségjavító programja

Dél-Dunántúli Régió Ivóvízminőségjavító Önkormányzati Társulás a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet
szerint

1,43

0,28

2016

KEHOP147.
2.1.3.

A Somogy megyei
Mezőcsokonya település
ivóvízminőség-javító
programja

Dél-Dunántúli Régió Ivóvízminőségjavító Önkormányzati Társulás a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet
szerint

0,17

0,02

2016

KEHOP148.
2.1.3.

A Somogy megyei
Somogysárd és Újvárfalva
települések ivóvízminőségjavító programja

Dél-Dunántúli Régió Ivóvízminőségjavító Önkormányzati Társulás a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet
szerint

0,16

0,02

2016

A Tolna megyei
Koppányszántó település
ivóvízminőség-javító
programja

Dél-Dunántúli Régió Ivóvízminőségjavító Önkormányzati Társulás a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet
szerint

0,14

0,02

2016

Ivóvízminőség-javító

Ináncs Község Önkormányzata a

0,07

0,01

2016

149.

KEHOP2.1.3.

150. KEHOP-
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KEHOP2.1.3.

146.

paramétereknek, 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. rendeletben rögzített
paramétereknek, 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. rendeletben rögzített
paramétereknek, 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. rendeletben rögzített
paramétereknek, 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. rendeletben rögzített
paramétereknek, határértékeknek.
A beruházással szembeni szakmai

1645

1646

fejlesztést célzó beruházás
Ináncs községben

339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet
szerint

151.

KEHOP2.1.3.

Tiszaeszlár ivóvízminőségjavítási projekt

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

0,12

0,02

2016

152.

KEHOP2.1.3.

Kölesd Kistormás
ivóvízminőség-javító projekt

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

0,25

0,05

2016

153.

KEHOP2.1.3.

Belecska ivóvízminőségjavító program

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

0,09

0,01

2016

154.

KEHOP2.1.3.

Ivóvízminőség javítás a tabi
kistérség nyolc településén

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

0,87

0,10

2016

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. rendeletben rögzített
paramétereknek, 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. rendeletben rögzített
paramétereknek, 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. rendeletben rögzített
paramétereknek, 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. rendeletben rögzített
paramétereknek, határértékeknek.
A beruházással szembeni szakmai
elvárás, hogy az érintett területen
elsősorban az öt, a vízminőséget
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2.1.3.

155.

KEHOP2.1.3.

Tápiószele város
ivóvízminőség javítása

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

0,29

0,04

2016

156.

KEHOP2.1.3.

Szentlőrinc város
ivóvízminőség-javító
programja

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

0,70

0,12

2016

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

0,44

0,08

2016

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

0,43

0,06

2016

157.

KEHOP- Ivóvízminőség-javítás Halmaj
2.1.3.
és térségében

158.

KEHOP2.1.3.

Nagykőrös város
ivóvízminőség-javító
beruházása

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. rendeletben rögzített
paramétereknek, 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. rendeletben rögzített
paramétereknek, 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. rendeletben rögzített
paramétereknek, 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. rendeletben rögzített
paramétereknek, határértékeknek.
A beruházással szembeni szakmai
elvárás, hogy az érintett területen
elsősorban az öt, a vízminőséget
kiemelten befolyásoló komponens
(arzén, bór, fluor, nitrit,
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szerint

1647

1648

KEHOP2.1.3.

Vértesacsa ivóvízminőségjavító program

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

0,14

0,02

2016

160.

KEHOP2.1.3.

Celldömölk ivóvízminőségjavító program

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

0,25

0,03

2016

0,18

0,02

2016

0,76

0,12

2016

KEHOP161.
2.1.3.

162.

Dunántúli Regionális Vízmű
Zimány Ivóvízminőség-javító Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Program
a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet
szerint

Az Észak-Magyarországi
KEHOPRégió településein élő
2.1.4.
lakosság egészséges ivóvízzel
való ellátásának biztosítása

Borsod-Abaúj-Zemplén Térségi
Ivóvíz-kezelési Önkormányzati
Társulás a 339/2014. (XII. 19.) Korm.
rendelet szerint
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159.

ammónium) vonatkozásában a
szolgáltatott közműves ivóvíz
minősége feleljen meg a 98/83/EK
irányelv és a 201/2001. (X. 25.)
Korm. rendeletben rögzített
paramétereknek, 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. rendeletben rögzített
paramétereknek, 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. rendeletben rögzített
paramétereknek, 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. rendeletben rögzített
paramétereknek, 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

KEHOPMórahalom és Térsége
Mórahalom és Térsége Ivóvízminőség2.1.4.
Ivóvízminőség-javító program
javító Önkormányzati Társulás

KEHOP164.
2.1.4.

0,88

0,17

„Kék-víz” Észak-BácsKiskun Megyei
Ivóvízminőség-javító
Program

„Kék-Víz” – Észak-Bács-Kiskun
Megyei Ivóvízminőség-javító Társulás

1,02

0,27

165.

KEHOP2.1.4.

Szekszárd megyei jogú város
hosszú távon egészséges
ivóvízzel való ellátása

Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata

0,69

0,20

166.

KEHOP2.1.5.

Budapest ivóvízellátó
hálózatának rekonstrukciója

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

27,70

–

KEHOP167.
2.2.1.

Kartal és Verseg községek
szennyvíztisztító telepének
fejlesztése

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

0,56

0,03
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163.

minősége feleljen meg a 98/83/EK
irányelv és a 201/2001. (X. 25.)
Korm. rendeletben rögzített
paramétereknek, határértékeknek.
A beruházással szembeni szakmai
elvárás, hogy az érintett területen
elsősorban az öt, a vízminőséget
kiemelten befolyásoló komponens
(arzén, bór, fluor, nitrit,
2016
ammónium) vonatkozásában a
szolgáltatott közműves ivóvíz
minősége feleljen meg a 98/83/EK
irányelv és a 201/2001. (X. 25.)
Korm. rendeletben rögzített
paramétereknek, határértékeknek.
A beruházással szembeni szakmai
elvárás, hogy az érintett területen
elsősorban az öt, a vízminőséget
kiemelten befolyásoló komponens
(arzén, bór, fluor, nitrit,
2016
ammónium) vonatkozásában a
szolgáltatott közműves ivóvíz
minősége feleljen meg a 98/83/EK
irányelv és a 201/2001. (X. 25.)
Korm. rendeletben rögzített
paramétereknek, határértékeknek.
A beruházással szembeni szakmai
elvárás, hogy az érintett területen
elsősorban az öt, a vízminőséget
kiemelten befolyásoló komponens
(arzén, bór, fluor, nitrit,
2016
ammónium) vonatkozásában a
szolgáltatott közműves ivóvíz
minősége feleljen meg a 98/83/EK
irányelv és a 201/2001. (X. 25.)
Korm. rendeletben rögzített
paramétereknek, határértékeknek.
A beruházással szembeni szakmai
2016
elvárás a főváros azbesztcement
víznyomócsöveinek kiváltása.
A beruházás keretében az érintett
2000 lakosegyenérték terhelést
meghaladó kibocsátású
Megtörtént 2015-ben
szennyvízelvezetési agglomeráció
megfelelő szennyvízkezelésének
feltételei teljesülnek, annak

1649

1650

168.

KEHOP2.2.1.

A csongrádi szennyvíztisztító
és csatornahálózat bővítése

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

170.

KEHOP2.2.1.

Izsák és térsége szennyvíz
beruházása

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

0,06

0,74

0,05

0,54

0,04
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A martonvásári agglomeráció
Szent László Völgye Szennyvíztisztító
szennyvíztisztítása,
és Csatornahálózat Fejlesztő
KEHOPkorszerűsítése, bővítése a
169.
Önkormányzati Társulás a 339/2014.
2.2.1.
csatornázatlan területek
(XII. 19.) Korm. rendelet szerint
rendszerbe történő becsatolása

0,85

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
Megtörtént 2015-ben
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
Megtörtént 2015-ben
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
Megtörtént 2015-ben
meghaladó kibocsátású
szennyvízelvezetési agglomeráció

KEHOP2.2.1.

Tunyogmatolcs és térsége
csatornamű építés II. ütem

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

1,54

0,10

172.

KEHOP2.2.1.

A kállósemjéni
szennyvíztisztító telep
bővítése és korszerűsítése

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

0,31

0,05

173.

KEHOP2.2.1.

Hajdúhadház és Téglás
települések szennyvíztisztító

Hajdúhadház és Téglás Szennyvíz
Beruházási Társulása a 339/2014. (XII.

1,02

0,10
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171.

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
Megtörtént 2015-ben
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
Megtörtént 2015-ben
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
Megtörtént 2015-ben
2000 lakosegyenérték terhelést

1651

1652

telepének rekonstrukciója és
csatornahálózatának bővítése

19.) Korm. rendelet szerint

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

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

0,99

0,20

KEHOP175.
2.2.1.

A szennyvíztisztító telep
korszerűsítése Csepregen

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

0,38

0,04
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KEHOP2.2.1.

174.

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
Megtörtént 2015-ben
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
Megtörtént 2015-ben
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.

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

1,22

0,17

177.

KEHOP2.2.1.

Szentgotthárd-Máriaújfalu
szennyvíz elvezetésének
kiépítése

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

0,30

0,06

178.

KEHOP2.2.1.

Borsodnádasd város
szennyvízelvezetése és
kezelése

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

1,78

0,10
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Jánosháza és térsége
KEHOPszennyvíztisztításának
176.
2.2.1.
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
Megtörtént 2015-ben
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
Megtörtént 2015-ben
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
Megtörtént 2015-ben
szennyvízközművel való
lefedettség megközelítse a
közműves ivóvízzel ellátott
fogyasztók csaknem 100%-át. A
projekttel szembeni szakmai
elvárás, hogy Magyarország
megfeleljen az uniós jogi

1653

1654

VásárosnaményGergelyiugornya
szennyvíztisztító telep és
szennyvízelvezető hálózat
építése Jánd településen

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

0,89

0,05

KEHOP180.
2.2.1.

Szennyvízhálózat és
tisztítómű építése Prügy és
Taktakenéz településeken

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

1,45

0,12

Őcsény-Decs Szennyvíztelep
felújítása

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

0,42

0,03

181.

KEHOP2.2.1.
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KEHOP179.
2.2.1.

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
Megtörtént 2015-ben
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
Megtörtént 2015-ben
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
Megtörtént 2015-ben
érdekében, hogy a
szennyvízközművel való
lefedettség megközelítse a
közműves ivóvízzel ellátott
fogyasztók csaknem 100%-át. A
projekttel szembeni szakmai

KEHOP2.2.1.

KEHOP183.
2.2.1.

184.

KEHOP2.2.1.

Pincehely település
szennyvízhálózatának
kiépítése

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

1,57

0,09

Böhönye község
szennyvízhálózat bővítése és
szennyvíztisztító telep
korszerűsítése, fejlesztése

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

0,34

0,02

Tiszadada község
szennyvízelvezetése és
szennyvíztisztítása

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

0,84

0,12
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182.

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
Megtörtént 2015-ben
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
Megtörtént 2015-ben
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
Megtörtént 2015-ben
feltételei teljesülnek, annak
érdekében, hogy a
szennyvízközművel való
lefedettség megközelítse a
közműves ivóvízzel ellátott

1655

1656

KEHOP2.2.1.

Szamosszeg–Nagydobos–
Nyírparasznya települések
szennyvíztisztító telepének
bővítése

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

0,27

0,02

186.

KEHOP2.2.1.

Szennyvízelvezetés
és -tisztítás megoldása az
izsákfai városrészen

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

0,26

0,05

Bácsbokod
szennyvízhálózatának
bővítése és szennyvíztisztító
telepének intenzifikálása

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

1,31

0,07

KEHOP187.
2.2.1.

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2016. évi 26. szám

185.

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
Megtörtént 2015-ben
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
Megtörtént 2015-ben
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
Megtörtént 2015-ben
megfelelő szennyvízkezelésének
feltételei teljesülnek, annak
érdekében, hogy a
szennyvízközművel való

Solt szennyvíztisztító telep
korszerűsítése, tisztított
szennyvíz Duna sodorvonali
bevezetésével

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

0,57

0,03

189.

KEHOP2.2.1.

Egyek település
szennyvízelvezetési
és -tisztítási projektje

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

1,43

0,11

190.

KEHOP2.2.1.

Szennyvíztisztító telep és
szennyvízcsatorna hálózat
bővítése Kenderesen

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

1,14

0,07
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KEHOP188.
2.2.1.

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
Megtörtént 2015-ben
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
Megtörtént 2015-ben
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
Megtörtént 2015-ben
szennyvízelvezetési agglomeráció
megfelelő szennyvízkezelésének
feltételei teljesülnek, annak

1657

1658

KEHOP2.2.1.

192.

KEHOP2.2.1.

Korszerű szennyvíztisztító
telep Ceglédbercelen

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

0,45

0,03

193.

KEHOP2.2.1.

Cserkeszőlő szennyvíztisztító
telepének fejlesztése

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

0,52

0,03

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

0,76

0,12
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191.

Komló város ellátatlan
területeinek
szennyvízelvezetése és a
szennyvíztisztító telep
korszerűsítése

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
Megtörtént 2015-ben
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
Megtörtént 2015-ben
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
Megtörtént 2015-ben
meghaladó kibocsátású
szennyvízelvezetési agglomeráció

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

1,70

0,11

KEHOP195.
2.2.1.

Almásfüzitő, Dunaalmás,
Neszmély települések
szennyvízelvezetésének és
közös szennyvíztisztításának
fejlesztése

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

1,55

0,10

Mezőhegyes város
szennyvíztisztításának

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

0,64

0,05

194.

196.

KEHOP2.2.1.
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KEHOP2.2.1.

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

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
Megtörtént 2015-ben
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
Megtörtént 2015-ben
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
Megtörtént 2015-ben
2000 lakosegyenérték terhelést

1659

1660

197.

KEHOP2.2.1.

szerint

Budakalász
szennyvízhálózatának
fejlesztése

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

0,39

0,03

Szennyvíztisztító telep
létesítése és
szennyvízcsatorna hálózat
kiépítése Nagyrábén

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

1,33

0,10

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
Megtörtént 2015-ben
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
Megtörtént 2015-ben
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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KEHOP198.
2.2.1.

korszerűsítése

KEHOP2.2.2.

Adony szennyvíztisztító telep
bővítése, és fejlesztése

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

0,39

0,05

200.

KEHOP2.2.2.

Aranyosapáti
szennyvízcsatornázása és
szennyvíztisztító telep építése

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

0,95

0,11

201.

KEHOP- Arló szennyvízcsatornázása és
2.2.2.
szennyvíztisztító telep építése

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

1,42

0,16
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199.

A beruházás keretében az érintett
2000 lakosegyenérték terhelést
meghaladó kibocsátású
szennyvízelvezetési agglomeráció
megfelelő szennyvízkezelésének
feltételei teljesülnek, annak
érdekében, hogy a
szennyvízközművel való
Megtörtént 2015-ben
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
Megtörtént 2015-ben
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
Megtörtént 2015-ben
szennyvízközművel való
lefedettség megközelítse a
közműves ivóvízzel ellátott
fogyasztók csaknem 100%-át. A
projekttel szembeni szakmai
elvárás, hogy Magyarország
megfeleljen az uniós jogi

1661

1662

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

1,08

0,12

KEHOP203.
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

0,77

0,09

KEHOP2.2.2.

Battonya város
szennyvízelvezetésének –és
tisztításának bővítése,
korszerűsítése.

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

4,56

0,51

204.

KEHOP2.2.2.
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Balkány város
szennyvízelvezetése és
szennyvíztisztítása

202.

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
Megtörtént 2015-ben
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
Megtörtént 2015-ben
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
Megtörtént 2015-ben
érdekében, hogy a
szennyvízközművel való
lefedettség megközelítse a
közműves ivóvízzel ellátott
fogyasztók csaknem 100%-át. A
projekttel szembeni szakmai

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

0,27

0,03

KEHOP206.
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

1,60

0,18

KEHOP2.2.2.

Bugyi nagyközség
szennyvízhálózatának és
szennyvíztisztító telepének
bővítése

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

0,88

0,10

207.

KEHOP2.2.2.
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Bokod község
szennyvízkezelésének
fejlesztése

205.

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
Megtörtént 2015-ben
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
Megtörtént 2015-ben
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
Megtörtént 2015-ben
feltételei teljesülnek, annak
érdekében, hogy a
szennyvízközművel való
lefedettség megközelítse a
közműves ivóvízzel ellátott

1663

1664

KEHOP2.2.2.

Cibakháza szennyvízcsatorna
hálózatának és
szennyvíztisztító telepének
bővítése, korszerűsítése

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

1,05

0,12

209.

KEHOP2.2.2.

Csömör nagyközség
szennyvíztisztításának
korszerűsítése

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

0,51

0,06

210.

KEHOP2.2.2.

Szennyvízcsatorna-hálózat
bővítése Mikepércsen

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

0,39

0,05
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208.

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
Megtörtént 2015-ben
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
Megtörtént 2015-ben
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
Megtörtént 2015-ben
megfelelő szennyvízkezelésének
feltételei teljesülnek, annak
érdekében, hogy a
szennyvízközművel való

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

2,43

0,27

Kulcs Községi Önkormányzat,
A Dunaújvárosi Szennyvíz
Rácalmás Város Önkormányzat és
KEHOPAgglomeráció csatornázása és
Dunaújváros Megyei Jogú Város
212.
2.2.2.
csatornahálózat fejlesztése
Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.)
Korm. rendelet szerint

2,07

0,23

Dunavarsány Város Önkormányzata,
Áporka Község Önkormányzata,
Délegyháza Község Önkormányzata,
Majosháza Község Önkormányzata,
Szigetszentmárton Község
Önkormányzata és Taksony

2,97

0,33

211.

213.

KEHOP2.2.2.

KEHOP2.2.2.

Dunavarsány
szennyvíztisztító telep
technológiájának
korszerűsítése
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Előkészítő projekt
megvalósítása Dunapataj
nagyközség közösségi
szennyvízelvezetésének és
tisztításának megoldásra

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
Megtörtént 2015-ben
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
Megtörtént 2015-ben
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
Megtörtént 2015-ben
szennyvízelvezetési agglomeráció
megfelelő szennyvízkezelésének
feltételei teljesülnek, annak

1665

1666

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

KEHOP214.
2.2.2.

KEHOP2.2.2.

KEHOP216.
2.2.2.

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

1,09

0,13

Fehérgyarmat város
szennyvíztisztítása

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

0,43

0,05

Füzesabony város
szennyvízelvezetésének – és
tisztításának bővítése,
korszerűsítése

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

0,85

0,10
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215.

Edelény város
szennyvíztisztító telepének
korszerűsítése és kapcsolódó
fejlesztések

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
Megtörtént 2015-ben
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
Megtörtént 2015-ben
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
Megtörtént 2015-ben
meghaladó kibocsátású
szennyvízelvezetési agglomeráció

KEHOP2.2.2.

KEHOP218.
2.2.2.

219.

KEHOP2.2.2.

Görbeháza község tervezett
szennyvízelvezető hálózat és
szennyvíztisztító telep
bővítése

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

0,52

0,06

Hajdúnánás – Hajdúdorog
szennyvízhálózatának és
szennyvíztisztító telepének
bővítése és korszerűsítése

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

1,38

0,16

Hegyfalu és Térsége
Csatornamű Társulás

Hegyfalu Községi Önkormányzat,
Ölbő Község Önkormányzata, Pósfa

1,75

0,20
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217.

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
Megtörtént 2015-ben
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
Megtörtént 2015-ben
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
Megtörtént 2015-ben
2000 lakosegyenérték terhelést

1667

1668

KEHOP220.
2.2.2.

KEHOP2.2.2.

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

Szennyvíztisztítás
és -elvezetés korszerűsítése
Jászfényszarun és
Pusztamonostoron

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

Szennyvízcsatorna hálózat és Jászkarajenő Község Önkormányzata a
tisztító telep építése
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet
Jászkarajenő településen
szerint

1,07

0,12

1,25

0,14

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
Megtörtént 2015-ben
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
Megtörtént 2015-ben
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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221.

szennyvízelvezetésének
fejlesztése és szennyvíztisztító
telepének létrehozása

KEHOP2.2.2.

Konyár község
szennyvízcsatornázása és
szennyvíztisztító telep építése

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

0,87

0,10

223.

KEHOP2.2.2.

Kölcse nagyközség
szennyvíztisztító telep
bővítése és korszerűsítése

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

0,27

0,03

224.

KEHOP2.2.2.

Kunmadaras nagyközség
szennyvízcsatornázása és
tisztító telep korszerűsítése

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

2,13

0,24
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222.

A beruházás keretében az érintett
2000 lakosegyenérték terhelést
meghaladó kibocsátású
szennyvízelvezetési agglomeráció
megfelelő szennyvízkezelésének
feltételei teljesülnek, annak
érdekében, hogy a
szennyvízközművel való
2016
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
Megtörtént 2015-ben
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
Megtörtént 2015-ben
szennyvízközművel való
lefedettség megközelítse a
közműves ivóvízzel ellátott
fogyasztók csaknem 100%-át. A
projekttel szembeni szakmai
elvárás, hogy Magyarország
megfeleljen az uniós jogi

1669

1670

Létavértes
szennyvízhálózatának és
szennyvíztisztító telepének
bővítése és korszerűsítése

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

2,92

0,33

KEHOP226.
2.2.2.

Madaras és Katymár
települések
szennyvízhálózatának és
szennyvíztisztító telepének
építése

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

3,26

0,37

Mándok város
szennyvízelvezetésének és –
tisztításának bővítése,
korszerűsítése

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

0,72

0,08

227.

KEHOP2.2.2.
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KEHOP2.2.2.

225.

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
Megtörtént 2015-ben
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
Megtörtént 2015-ben
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
Megtörtént 2015-ben
érdekében, hogy a
szennyvízközművel való
lefedettség megközelítse a
közműves ivóvízzel ellátott
fogyasztók csaknem 100%-át. A
projekttel szembeni szakmai

KEHOP2.2.2.

Méhkerék község
szennyvízcsatornázása

Méhkerék Község Román Nemzetiségi
Települési Önkormányzat a 339/2014.
(XII. 19.) Korm. rendelet szerint

1,41

0,16

229.

KEHOP2.2.2.

Okány község
szennyvízcsatornázása

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

1,79

0,20

A pétervásárai
szennyvíztisztító-telep
fejlesztése

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

0,58

0,07

230.

KEHOP2.2.2.
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228.

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
Megtörtént 2015-ben
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
Megtörtént 2015-ben
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
Megtörtént 2015-ben
feltételei teljesülnek, annak
érdekében, hogy a
szennyvízközművel való
lefedettség megközelítse a
közműves ivóvízzel ellátott

1671

1672

KEHOP2.2.2.

Szennyvízcsatorna-hálózat
bővítése Polgáron

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

1,13

0,13

232.

KEHOP2.2.2.

Pusztaszabolcs
szennyvízkezelésének
fejlesztése

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

0,53

0,06

KEHOP2.2.2.

Recsk és térsége
szennyvízcsatornahálózatának és
szennyvíztisztító telepének
bővítése, korszerűsítése

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

0,76

0,09

233.
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231.

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
Megtörtént 2015-ben
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
Megtörtént 2015-ben
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
Megtörtént 2015-ben
megfelelő szennyvízkezelésének
feltételei teljesülnek, annak
érdekében, hogy a
szennyvízközművel való

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

2,07

0,23

KEHOP235.
2.2.2.

Szentendrei szennyvíztisztító
telep fejlesztése

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

1,95

0,22

KEHOP2.2.2.

A Tapolcai Szennyvíztisztító
Telep technológiai
korszerűsítése

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

1,83

0,21

236.

KEHOP2.2.2.
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Sárospatak város
szennyvízelvezetése és
tisztítása

234.

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
Megtörtént 2015-ben
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
Megtörtént 2015-ben
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
2016
szennyvízelvezetési agglomeráció
megfelelő szennyvízkezelésének
feltételei teljesülnek, annak

1673

1674

KEHOP2.2.2.

Tarpa nagyközség
szennyvíztisztításának
bővítése és korszerűsítése

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

0,48

0,06

238.

KEHOP2.2.2.

Tiszabura Község
szennyvízelvezetése
és -tisztítása

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

1,95

0,22

239.

KEHOP2.2.2.

Törökszentmiklós
szennyvízhálózatának és
szennyvíztisztító telepének
bővítése és korszerűsítése

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

1,88

0,21
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237.

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
Megtörtént 2015-ben
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
Megtörtént 2015-ben
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
Megtörtént 2015-ben
meghaladó kibocsátású
szennyvízelvezetési agglomeráció

KEHOP2.2.2.

Túrricse község
szennyvíztisztító telep
bővítése és korszerűsítése

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

0,45

0,05

241.

KEHOP2.2.2.

Tápiószőlős
szennyvízelvezetése
és -tisztítása

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

1,03

0,12

242.

KEHOP2.2.2.

Tokod-Tát
szennyvízelvezetésének és

Tát Város Önkormányzata és Tokod
Nagyközség Önkormányzata a

0,83

0,10
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240.

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
Megtörtént 2015-ben
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
Megtörtént 2015-ben
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
Megtörtént 2015-ben
2000 lakosegyenérték terhelést

1675

1676

tisztításának fejlesztése

339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet
szerint

KEHOP2.2.2.

Szennyvíztisztító telep
fejlesztése Vácon

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

1,95

0,22

2016

244.

KEHOP2.2.2.

A Margitsziget teljes
csatornázása

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

0,52

0,06

2016
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243.

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.

246.

KEHOP2.2.2.

KEHOP247.
2.2.2.

Bicske szennyvízhálózatának
és szennyvíztisztító telepének
fejlesztése, bővítése

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

Eger város szennyvízcsatornaEger Megyei Jogú Város
hálózatának fejlesztése és a
Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.)
szennyvíztisztító telep
Korm. rendelet szerint
korszerűsítése

0,62

0,07

2016

1,17

0,13

2016

2,62

0,30

2016
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Dunántúli Regionális Vízmű
KEHOP- Balatonfűzfő szennyvíztisztító Zártkörűen Működő Részvénytársaság
245.
2.2.2.
telepének fejlesztése
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 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

1677

1678

KEHOP2.2.2.

249.

KEHOP2.2.2.

Gyöngyös és térsége
szennyvízelvezetésének és
tisztításának fejlesztése

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

1,26

0,14

2016

KEHOP2.2.2.

Béb központú agglomeráció
szennyvízelvezetésének
és -tisztításának fejlesztése

Bakonykoppány Község
Önkormányzata, Bakonyszücs Község
Önkormányzata és Béb Község
Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.)
Korm. rendelet szerint

0,49

0,06

2016

250.

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

0,57

0,07

2016
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248.

Gárdony központú
agglomeráció
szennyvízhálózatának
bővítése és szennyvíztisztító
telepének fejlesztése

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

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

0,23

0,03

2016

KEHOP2.2.2.

Berhida város
szennyvízelvezetésének
és -tisztításának fejlesztése

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

0,79

0,09

2016

KEHOP253.
2.2.2.

Bogács központú
agglomeráció
szennyvízelvezetésének
és -tisztításnak fejlesztése,
korszerűsítése

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

0,50

0,06

2016

252.
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Bélapátfalva város
szennyvízelvezetőhálózatának és
szennyvíztisztításának
korszerűsítése

KEHOP251.
2.2.2.

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

1679

1680

KEHOP2.2.2.

Boldog község
szennyvízelvezetésének
és -tisztításának fejlesztése

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

0,95

0,11

2016

255.

KEHOP2.2.2.

Cigánd központú
agglomeráció
szennyvíztisztításának
korszerűsítése

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

0,59

0,07

2016

256.

KEHOP2.2.2.

Csákvár város
szennyvízelvezetése
és -tisztítása

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

1,87

0,21

2016

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2016. évi 26. szám

254.

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

KEHOP2.2.2.

Dad központú agglomeráció
szennyvíztisztító telepének
fejlesztése

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

0,24

0,03

2016

258.

KEHOP2.2.2.

Heréd község
szennyvízelvezetésének
és -tisztításának fejlesztése

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

0,50

0,06

2016

259.

KEHOP2.2.2.

Ivánc község
szennyvízelvezetése
és -tisztítása

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

0,54

0,06

2016

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2016. évi 26. szám

257.

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

1681

1682

Iváncsa község
szennyvízelvezetése
és -tisztítása

Iváncsa Községi Önkormányzat,
Besnyő Község Önkormányzat és
Beloiannisz Község Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet
szerint

0,77

0,09

2016

KEHOP2.2.2.

Kaszaper község
szennyvízelvezetése
és -tisztítása

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

0,34

0,04

2016

Kenézlő központú
agglomeráció
szennyvíztisztító telepének
korszerűsítése

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

0,34

0,04

2016

261.

KEHOP262.
2.2.2.
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KEHOP260.
2.2.2.

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

KEHOP2.2.2.

Kocs község szennyvíztisztító
telepének fejlesztése és
korszerűsítése

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

0,39

0,05

2016

264.

KEHOP2.2.2.

Máriapócs város
szennyvízelvezetése

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

0,11

0,02

2016

265.

KEHOP2.2.2.

Mónosbél központú
agglomeráció

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

0,17

0,02

2016
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263.

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

1683

1684

szennyvíztisztító telepének
korszerűsítése

szerint

KEHOP2.2.2.

Nádasd-Katafa agglomeráció
szennyvízelvezetése
és -tisztítása

Nádasd Községi Önkormányzat és
Katafa Községi Önkormányzat a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet
szerint

0,50

0,06

2016

267.

KEHOP2.2.2.

Nemesszalók község
szennyvíztisztításának
korszerűsítése

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

0,28

0,04

2016
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266.

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.

KEHOP2.2.2.

Nyíradony város
szennyvízelvezetése

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

0,30

0,04

2016

269.

KEHOP2.2.2.

Öskü község
szennyvíztisztításának
korszerűsítése

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

0,12

0,02

2016

270.

KEHOP2.2.2.

Rábacsécsény község
szennyvíztisztításának
korszerűsítése

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

0,31

0,04

2016
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268.

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

1685

1686

KEHOP2.2.2.

Sárisáp község
szennyvíztisztító telepének
korszerűsítése

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

0,39

0,05

2016

272.

KEHOP2.2.2.

Szomód község
szennyvíztisztító telepének
fejlesztése, korszerűsítése

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

0,39

0,05

2016

273.

KEHOP2.2.2.

Tardos község
szennyvíztisztító telepének
fejlesztése és korszerűsítése

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

0,39

0,05

2016

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2016. évi 26. szám

271.

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

KEHOP2.2.2.

Tarján község
szennyvíztisztító telepének
fejlesztése és korszerűsítése

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

0,27

0,03

2016

275.

KEHOP2.2.2.

Tengelic község
szennyvízelvezetése

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

0,34

0,04

2016

276.

KEHOP2.2.2.

Tiszacsege város
szennyvízelvezetésének
és -tisztításának fejlesztése

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

0,81

0,09

2016
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274.

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

1687

1688

277.

278.

Kemecse Város Önkormányzat,
Tiszarád Község Önkormányzata és
Vasmegyer Község Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet
szerint

1,90

0,22

2016

KEHOP2.2.2.

Tiszatelek központú
agglomeráció
szennyvízelvezetése
és -tisztítása

Beszterec Község Önkormányzata,
Tiszatelek Község Önkormányzata és
Újdombrád Község Önkormányzata a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet
szerint

2,58

0,29

2016

KEHOP2.2.2.

Körmend agglomeráció
szennyvízhálózatának
bővítése

Egyházashollós Község
Önkormányzata, Magyarszecsőd
Község Önkormányzata és
Molnaszecsőd Község Önkormányzata
a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet
szerint

1,09

0,13

2016
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279.

KEHOP2.2.2.

Kemecse központú
agglomeráció
szennyvízelvezetése
és -tisztítása

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

Szombathely központú
agglomeráció
szennyvízhálózatának
bővítése

Bozzai Község Önkormányzata, Kenéz
Község Önkormányzata és Pecöl
Község Önkormányzata a 339/2014.
(XII. 19.) Korm. rendelet szerint

0,73

0,09

2016

KEHOP281.
2.2.2.

Vasvár központú
agglomeráció
szennyvíztisztító telepének
fejlesztése és
szennyvízhálózatának
bővítése

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

0,39

0,05

2016

Kaposvár megyei jogú város
szennyvíztisztító telepének
fejlesztése

Kaposvár Megyei Jogú Város
Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.)
Korm. rendelet szerint

5,31

0,59

2016

282.

KEHOP2.2.2.
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KEHOP280.
2.2.2.

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

1689

1690

KEHOP2.2.2.

Pécs központú agglomeráció
szennyvíztisztító telepének
fejlesztése

Pécs Megyei Jogú Város
Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.)
Korm. rendelet szerint

5,68

0,64

2016

284.

KEHOP2.2.2.

Bátonyterenye város
szennyvízelvezetésének
fejlesztése

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

1,13

0,13

2016

285.

KEHOP2.2.2.

Pétfürdő nagyközség
szennyvíztisztításának
fejlesztése

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

0,34

0,04

2016
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283.

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

KEHOP2.2.2.

Királyszentistván központú
agglomeráció
szennyvíztisztításának
fejlesztése

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

0,34

0,04

2016

287.

KEHOP2.2.2.

Várpalota város
szennyvízelvezetésének
korszerűsítése

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

0,09

0,01

2016

288.

KEHOP2.2.2.

Barcs központú agglomeráció
szennyvíztisztításának

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

0,75

0,09

2016
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286.

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

1691

1692

fejlesztése

szerint

KEHOP2.2.2.

Bóly központú agglomeráció
szennyvíztisztításának
fejlesztése

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

2,77

0,31

2016

290.

KEHOP2.2.2.

Csabrendek központú
agglomeráció
szennyvíztisztításának
fejlesztése

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

1,45

0,17

2016
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289.

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.

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

0,45

0,05

2016

KEHOP2.2.2.

Balatongyörök község
szennyvízelvezetése

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

1,34

0,15

2016

KEHOP293.
2.2.2.

Villány központú
agglomeráció
szennyvíztisztításának
fejlesztése

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

0,78

0,09

2016

292.
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Hosszúhetény központú
agglomeráció
szennyvíztisztításának
fejlesztése

KEHOP291.
2.2.2.

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

1693

1694

Salgótarján megyei jogú város
Salgótarján Megyei Jogú Város
szennyvízelvezetésének
Önkormányzata a 339/2014. (XII. 19.)
fejlesztése
Korm. rendelet szerint

KEHOP2.2.2.

295.

KEHOP2.2.2.

Fót város
szennyvízelvezetésének
fejlesztése

296.

KEHOP2.2.2.

Telki község
szennyvízelvezetésének
és -tiszításának fejlesztése

0,62

0,07

2016

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

0,50

0,06

2016

Telki Község Önkormányzat a
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet
szerint

0,78

0,09

2016
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294.

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

KEHOP2.2.2.

Gellénháza község
szennyvíztisztításának
fejlesztése

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

0,37

0,05

2016

298.

KEHOP2.2.2.

Lenti központú agglomeráció
szennyvízelvezetése
és -tisztítása

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

1,65

0,19

2016

KEHOP299.
2.2.2.

Zalalövő város
szennyvíztisztító telepének és
szennyvízelvezetőhálózatának fejlesztése

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

0,92

0,11

2016
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297.

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

1695

1696

KEHOP2.2.2.

Beremend nagyközség
szennyvízelvezetésének
fejlesztése

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

0,28

0,04

2016

301.

KEHOP2.2.2.

Répcelak város
szennyvízelvezetése
és -tisztítása

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

0,97

0,11

2016

302.

KEHOP2.2.2.

Kerekharaszt község
szennyvízelvezetése

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

0,64

0,08

2016
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300.

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

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

2,43

0,14

304.

KEHOP2.2.4.

Bucsa község
szennyvízcsatornázása

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

0,39

0,03

305.

KEHOP2.2.4.

Budapest komplex integrált
szennyvíz-elvezetése

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

5,55

1,13
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KEHOP303.
2.2.4.

A somogytúri
szennyvízelvezetési
agglomeráció
szennyvízgyűjtése és
szennyvíztisztítása

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
Megtörtént 2015-ben
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
Megtörtént 2015-ben
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
2016
szennyvízelvezetési agglomeráció
megfelelő szennyvízkezelésének
feltételei teljesülnek, annak

1697

1698

KEHOP306.
2.2.4.

A siófoki szennyvízelvezetési
agglomeráció
szennyvízgyűjtése és
szennyvíztisztítása

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

3,37

0,25

KEHOP2.2.4.

Hódmezővásárhely
szennyvíztisztítása és
Kishomok városrészének
szennyvízcsatornázása

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

1,47

0,10

308.

KEHOP2.2.4.

Szennyvíz-elvezetés és
tisztítás fejlesztése Ózd
városában

Ózd Város Önkormányzata

2,43

0,15
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307.

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
Megtörtént 2015-ben
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
2016
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
2016
meghaladó kibocsátású
szennyvízelvezetési agglomeráció

Fegyvernek és Örményes
szennyvízelvezetése és
tisztítása

310.

KEHOP- Tuzsér és Komoró települések
2.2.4.
szennyvízközmű fejlesztése

311.

KEHOP2.3.0.

HUHA II. Új Hulladékhasznosító és Iszapégető

Fegyvernek és Örményes
Szennyvízkezelési Konzorcium
(Fegyvernek Város Önkormányzata és
Örményes Községi Önkormányzat)

0,70

0,04

2016

Tuzsér-Komoró Víziközmű
Beruházási Társulás

1,40

0,15

2016

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

50,00

0,00

2016
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KEHOP309.
2.2.4.

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.
Fő szakmai elvárás a főváros
szennyvíztisztító telepein keletkező

1699

1700

KEHOP312.
3.2.1.

313.

314.

szerint

Közép-Duna Vidéke
Hulladékgazdálkodási
Rendszer

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

14,00

1,56

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

5,26

0,59

A fővárosi
hulladékgazdálkodási
rendszer környezetbarát
technológiáinak bővítése, a
hulladékfeldolgozás és
újrahasznosítás arányának
növelése

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

5,94

0,39

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

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

0,86

0,08

KEHOPVértesalja
3.2.1.
Hulladékgazdálkodási Projekt

KEHOP3.2.2.

KEHOP315.
3.2.2.

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
2016
projektterület Fejér, KomáromEsztergom, Pest, Tolna, Veszprém
és Bács-Kiskun megyét érinti, ahol
az érintett lakosok száma
meghaladja a 600 000 főt.
A projekttel szembeni szakmai
elvárás a projektterületen élők
megfelelő hulladékgazdálkodási
közszolgáltatással történő
Megtörtént 2015-ben ellátásának biztosítása. A projekt
keretében hulladékudvarok és a
szerves hulladék kezelését szolgáló
létesítmények megvalósítását
végzik el.
A projekttel szembeni szakmai
elvárás, hogy annak keretében a
közel kétmillió lakos közszolgálatát
ellátó fővárosi
hulladékgazdálkodási rendszer
optimalizálása és a szelektív
hulladékgyűjtés továbbfejlesztése
Megtörtént 2016-ban
megvalósuljon. A beruházás a
KEOP keretében megvalósuló
projekt szelektív
gyűjtőrendszerének hatékonyságát
és a már meglévő
hulladékgazdálkodási rendszerek
kapacitását fejleszti tovább.
A projekt által közel 154 000 lakos
számára közszolgáltatást nyújtó
hulladékkezelési rendszer
fejlesztése valósul meg a szelektív
2016
gyűjtés kiterjesztésével, a lerakott
hulladékmennyiség csökkentésével,
a lerakási kapacitás biztosításával.
A beruházás során megvalósulnak
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Erőmű

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

7,40

–

2016

KEHOP3.3.0.

Esztergom Strázsa-hegy volt
szovjet katonai gyakorló és
lőtér kármentesítése

Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság

0,60

–

2016

KEHOP318.
3.3.0.

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

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

7,00

–

2016

KEHOP3.3.0.

Kaposvár, Hadkiegészítő
Parancsnokság, HTO-telep
környezeti kármentesítése

Honvédelmi Minisztérium
Védelemgazdasági Hivatal

0,05

–

2016

317.

319.
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HUHA I. komplex: távhő
mennyiségének növelése,
turbina cseréje,
kazánrekonstrukciók

KEHOP316.
3.2.3.

a hiányzó kezelőművek, bővül a
szelektív gyűjtés eszközrendszere,
nagyobb arányban eltérítésre
kerülnek a lerakóról a
hasznosítható hulladékok. A
szemléletformálás, megelőzés a
lakosok környezettudatosságának
emelését szolgálja.
A projekttel szembeni szakmai
elvárás a Fővárosi
Hulladékhasznosító Mű (HUHA)
energiahasznosítási
hatékonyságának növelése.
A projekt keretében a támogatást
igénylőnek a felszín alatti vizek
védelméről szóló 219/2004. (VII.
21.) Korm. rendelet [a
továbbiakban: 219/2004. (VII. 21.)
Korm. rendelet] előírásait betartva,
hatósági kötelezésben foglaltak
alapján kármentesítési
munkálatokat kell végeznie,
szennyezett talajt és talajvizet kell
megtisztítania az esztergomi
Strázsa-hegyen található volt
szovjet katonai gyakorló és lőtér
területén. A projekt eredményeként
csökken a szennyezés okozta
környezeti, és humán-egészségügyi
kockázat.
A projekttel szembeni szakmai
elvárás a 219/2004. (VII. 21.)
Korm. rendelet előírásait betartva,
hatósági kötelezésben foglaltak
alapján kármentesítési munkálatok
elvégzése, szennyezett talaj és
talajvíz megtisztítása a volt
Peremartoni Vegyipari Vállalat
területén. A projekt eredményeként
csökken a szennyezés okozta
környezeti és humán egészségügyi
kockázat.
A projekttel szembeni szakmai
elvárás a 219/2004. (VII. 21.)
Korm. rendelet előírásait betartva,
hatósági kötelezésben foglaltak

1701

1702

KEHOP3.3.0.

Kaposvár, Táncsics Mihály
laktanya, HTO telep
kármentesítése

Honvédelmi Minisztérium
Védelemgazdasági Hivatal

0,15

–

2016

321.

KEHOP3.3.0.

Várpalota, üzemanyagtöltő
állomás, kármentesítése

Honvédelmi Minisztérium
Védelemgazdasági Hivatal

0,30

–

2016

322.

KEHOPTiszavasvári Alkaloida
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő
3.3.0.
hulladéklerakó kármentesítése Zártkörűen működő Részvénytársaság

8,80

–

2016

323.

KEHOP3.3.0.

1,08

–

2016

Mezőkövesd,
üzemanyagbázis, környezeti
kármentesítés előkészítése

Honvédelmi Minisztérium
Védelemgazdasági Hivatal
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320.

alapján kármentesítés elvégzése
Kaposvár, Hadkiegészítő
Parancsnokság HTO telep
környezetében. A projekt
eredményeként csökken a
szennyezés okozta környezeti, és
humán egészségügyi kockázat.
A projekttel szembeni szakmai
elvárás a 219/2004. (VII. 21.)
Korm. rendelet előírásait betartva,
hatósági kötelezésben foglaltak
alapján kármentesítés elvégzése
Kaposvár, Táncsics Mihály
laktanya, HTO telep
környezetében. A projekt
eredményeként csökken a
szennyezés okozta környezeti, és
humán egészségügyi kockázat.
A projekttel szembeni szakmai
elvárás a 219/2004. (VII. 21.)
Korm. rendelet előírásait betartva,
hatósági kötelezésben foglaltak
alapján kármentesítés elvégzése
Várpalota, üzemanyagtöltő állomás
területén. A projekt eredményeként
csökken a szennyezés okozta
környezeti, és humán egészségügyi
kockázat.
A projekttel szembeni szakmai
elvárás a 219/2004. (VII. 21.)
Korm. rendelet előírásait betartva,
hatósági kötelezésben foglaltak
alapján kármentesítés elvégzése a
Tiszavasvári Alkaloida
hulladéklerakó területén. A projekt
eredményeként csökken a
szennyezés okozta környezeti, és
humán egészségügyi kockázat.
A projekttel szembeni szakmai
elvárás a 219/2004. (VII. 21.)
Korm. rendelet előírásait betartva,
hatósági kötelezésben foglaltak
alapján kármentesítés elvégzése
Mezőkövesd üzemanyagbázis
területén. A projekt eredményeként
csökken a szennyezés okozta

Taszár Repülőtér, „A” és „B”
üzemanyagtelepek
kármentesítésének
előkészítése

Honvédelmi Minisztérium
Védelemgazdasági Hivatal

0,91

–

KEHOP4.1.0.

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

Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság

1,24

–

KEHOP4.1.0.

Élőhely-védelem,
és -helyreállítás a KisBalaton-medence és a
Nyugat-Külső-Somogy
kistájakon

Balaton-felvidéki Nemzeti Park
Igazgatóság

0,43

–

Bükki Nemzeti Park Igazgatóság

0,90

–

Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság

0,45

–

325.

326.

A hosszú távú
természetvédelmi
KEHOPterületkezelés infrastrukturális
327.
4.1.0.
feltételeinek megteremtése a
Dél-hevesi Tájegységben

328. KEHOP-

A természetvédelmi

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2016. évi 26. szám

KEHOP324.
3.3.0.

környezeti, és humán egészségügyi
kockázat.
A projekttel szembeni szakmai
elvárás a 219/2004. (VII. 21.)
Korm. rendelet előírásait betartva,
hatósági kötelezésben foglaltak
alapján kármentesítés elvégzése
2016
Taszár „A” és „B”
üzemanyagtelepek környezetében.
A projekt eredményeként csökken
a szennyezés okozta környezeti, és
humán egészségügyi kockázat.
A projekttel szembeni szakmai
elvárás, hogy a legfőbb
veszélyeztető tényezők kezelésével
1300 hektárnyi védett természeti
2016
területen, valamint Natura 2000
területen megteremtsék a védett és
közösségi jelentőségű természeti
értékek megőrzéséhez szükséges
feltételeket.
A projekttel szembeni szakmai
elvárás a Balaton-felvidéki
Nemzeti Parkban található KisBalaton Natura 2000 területen,
valamint a Látrányi-puszta,
Balatoni berkek és Ordacsehi berek
2016
Natura 2000 területeken a gyepes
élőhelyek helyreállítása, illetve a
vizes élőhelyek rehabilitációja,
vízpótlásának biztosítása révén 768
hektáron javuljon számos
közösségi jelentőség faj és élőhelytípus természetvédelmi helyzete.
A projekttel szembeni szakmai
elvárás a Dél-hevesi Tájegység
területén található védett, illetve
Natura 2000 területek –
túzokvédelmi céllal fenntartott
2016
szántók, kaszálással és legeltetéssel
kezelt gyepek – természetvédelmi
kezeléséhez szükséges
infrastruktúra kialakítása, a
kezelési tevékenység bemutatása és
bemutathatóságának biztosítása.
Megtörtént 2015-ben A projekttel szembeni szakmai

1703

1704

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

KEHOP4.1.0.

Vizes élőhely fejlesztése a
Táti-szigetcsoport térségében

Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság

0,48

–

2016

KEHOP4.1.0.

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

Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság

0,11

–

2016

KEHOP331.
4.1.0.

A Hanság természetes
élőhelyeinek komplex
helyreállítása és fejlesztése

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

1,71

–

2016

329.

330.

elvárás a támogatást igénylő
természetvédelmi kezelésében álló
homoki gyepek és mocsárrétek
folyamatos kezelésének
biztosításához szükséges
infrastrukturális feltételek
megteremtése, fejlesztése. 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 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,
az értékek bemutatásához
szükséges eszközrendszer
fejlesztése.
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,
2. a gyepterületek ökológiai
szempontú fenntartásához
szükséges legeltetési infrastruktúra
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4.1.0.

0,36

–

2016

Naprózsa Ház bemutató
KEHOPközpont létesítése a Fülöpházi Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság
4.1.0.
homokbuckák térségében

0,09

–

2016

333.

334.

KEHOP4.1.0.

335. KEHOP-

Szikespusztai és ártéri
élőhelyek kezeléséhez
szükséges infrastrukturális
háttér megteremtése a KörösMaros Nemzeti Park
Igazgatóság működési
területén

Körös-Maros Nemzeti Park
Igazgatóság

0,45

–

2016

Az Őrségi Nemzeti Park

Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság

0,74

–

2016
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Vizes élőhely rekonstrukciója
KEHOPés a fokgazdálkodás
Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság
332.
4.1.0.
lehetőségének megteremtése a
tiszaalpári Nagy-tó területén

kialakítása, fejlesztése,
3. a fejlesztéseket megalapozó
ökológiai információk, valamint a
projekt céljainak és eredményeinek
bemutatása.
A projekttel szembeni szakmai
elvárás, hogy annak keretében a
tiszaalpári Nagy-tó területén egy
komplex, mozaikos vizes élőhelyegyüttes kialakítása valósuljon meg
részleges kotrással, nyílt
vízfelületek, illetve változó
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, 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.
A projekttel szembeni szakmai
elvárás a Körös-Maros Nemzeti
Park egyes területegységein a
támogatást igénylő saját
hasznosításában lévő gyepes és
erdei élőhelyek kezeléséhez
szükséges gépek és eszközök
beszerzése a folyamatos
természetvédelmi kezeléshez
szükséges feltételek
megteremtésének céljából.
A projekttel szembeni szakmai

1705

1706

4.1.0.

Igazgatóság működési
területén található Natura
2000 területeket bemutató
hálózat létrehozása

Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság

0,37

–

2016

A Világörökség részét képező
barlangok, jelentős
földtudományi értékkel
rendelkező mesterséges
üregek védelmét és az
KEHOPezekhez kapcsolódó
337.
4.1.0.
sérülékeny élővilág
megőrzését célzó
természetvédelmi
beavatkozások az Aggteleki
Nemzeti Park területén

Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság

0,31

–

2016

336.

KEHOP4.1.0.
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A természetvédelmi
erdőkezelést és a
becserjésedéssel
veszélyeztetett védett gyepek
rehabilitációját elősegítő
infrastruktúra fejlesztése az
ANPI területén I. ütem

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 szakmai
elvárás a Natura 2000
látogatóközpont kialakítása
Őriszentpéteren.
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 eltűnését
eredményező szukcessziós
folyamatok visszafordítása, az
értékes területek rehabilitációja, az
őshonos fafajokból álló
erdőállományok arányának
növelése, illetve a természetszerű
kezelésük műszaki feltételeinek
megteremtése.
A projekt célja a barlangok,
földtani természetvédelmi értéket
képviselő bányák és a hozzájuk
kapcsolódó élővilág hatékony,
korszerű megőrzése,
rehabilitációja. Ennek érdekében a
projekttel szembeni szakmai
elvárás az „Esztramos” hegyen
található volt tornaszentandrási
vasércbányában található
barlangokhoz, egykori fejtési
üregekhez vezető, bányavágatok,
tárók stabilizálása, lezárásának
denevérvédelmi célú átalakítása, a
barlangokban elhelyezett, mára már
balesetveszélyessé vált létrák

Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság

0,03

–

2016

Az Aggteleki Nemzeti Park
Igazgatóság működési
területén található védett
gyepterületek legeltetéssel
KEHOP339.
történő természetvédelmi célú
4.1.0.
kezeléséhez szükséges
állattartási infrastruktúra
fejlesztése

Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság

0,65

–

2016

Cseppkövek és denevérek –
KEHOP- Barlangok megőrzése a Bükki
340.
4.1.0.
Nemzeti Park Igazgatóság
működési területén 4. ütem

Bükki Nemzeti Park Igazgatóság

0,38

–

2016

Bükki Nemzeti Park Igazgatóság

0,18

–

2016

338.

341.

KEHOP4.1.0.

KEHOP4.1.0.

Földvárak, tájképi és
kulturális értékeink –
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Nemzetközi és országos
jelentőségű földtani
alapszelvények
rekonstrukciója az Aggteleki
Nemzeti Park Igazgatóság
területén

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
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 feltételeinek
megteremtése: nyári és téli
szálláshelyek kialakítása, a
tenyésztéshez, tartáshoz, a
szakaszolt legeltetéshez szükséges
infrastruktúra szakszerű fejlesztése.
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, így különösen a Gebhardtvakfutrinka és 22 denevérfaj –
megőrzése érdekében. A projekt
keretében elvégzik a bejárati
szakaszok eltömődött járatainak
szabaddá tételét is.
A projekttel szembeni szakmai
elvárás a Bükki Nemzeti Park

1707

1708

Földvárak természet- és
tájvédelmi rehabilitációja a
Bükki Nemzeti Park
Igazgatóság területén.

Bükki Nemzeti Park Igazgatóság

0,18

–

2016

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

Bükki Nemzeti Park Igazgatóság

0,18

–

2016

KEHOP344.
4.1.0.

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

Bükki Nemzeti Park Igazgatóság

0,30

–

2016

KEHOP4.1.0.

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

Balaton-felvidéki Nemzeti Park
Igazgatóság

0,37

–

2016

343.

345.

KEHOP4.1.0.
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Évmilliók dokumentumai –
Földtani alapszelvények és
feltárások rehabilitációja a
Bükk-hegységben

KEHOP342.
4.1.0.

területén és déli előterében
található nyolc földvár felszíni
rehabilitációja, állagmegóvó
rekonstrukciója az általuk képviselt
sajátos táji, természeti, és kulturális
örökség megőrzése érdekében: a
fennmaradt földművek
növényzettel erősen eltakart
részeinek kiszabadítása
cserjeirtással, fiatalososok ritkító
vágásával, inváziós növényzet
visszaszorításával. A projekt
keretében elvégzik a szakszerű
bemutatást megalapozó régészeti
vizsgálatokat is.
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.
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 támogatást igénylő Mátrai
Tájegységének központjában,
Mátrafüreden található
tájegységiroda bővítését és látogató
központtá alakítását szolgálja a
projekt.
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,

KEHOP4.1.0.

A Tihanyi-félsziget és
térségének komplex élőhelyfejlesztése

Balaton-felvidéki Nemzeti Park
Igazgatóság

0,45

–

2016

347.

KEHOP4.1.0.

Földtani örökségünk védelme
és bemutatása a Bakony–
Balaton Geoparkban

Balaton-felvidéki Nemzeti Park
Igazgatóság

0,17

–

2016

Veszélyeztetett madárfajok és
denevérfajok megőrzése aktív
természetvédelmi
KEHOPbeavatkozásokkal a Balaton348.
4.1.0.
felvidéki Nemzeti Park
Igazgatóság működési
területén

Balaton-felvidéki Nemzeti Park
Igazgatóság

0,11

–

2016
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346.

feltöltődés) megállítása és a
korábban helyreállított
gyepterületek hosszú távú
megőrzése.
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 rendszerszerűen illeszkedő beavatkozások
megvalósítását szolgálja.
A támogatást igénylő által
irányított Bakony–Balaton Geopark
területén 16 ex lege, illetve
fokozottan védett barlang denevérbarát lezárására, a kutatómunkát
segítő létrák beépítésére vagy
cseréjére, omlásveszélyes járatok
biztosítására, az eltömődött
víznyelőbarlang kitisztítására és a
tapolcai Malomtó-forrás
természetes vízfakadási pontjainak
rekonstrukciójára kerül sor,
továbbá öt földtani alapszelvény
átfogó természetvédelmi
rekonstrukcióját végzik el és
bemutathatóságát alakítják ki.
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 fészekmagasító
állványok kihelyezésével,
oszlopkapcsolók szigetelésével,
külterületi középfeszültségű
hálózatszakaszok átalakításával –,
valamint mesterséges fészekodúk

1709

1710

0,18

–

KEHOP4.1.0.

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

Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság

0,06

–

KEHOP351.
4.1.0.

Mecseki barlangok
világításának környezetbarát
átalakítása, bauxittárók
biztonságos és denevérbarát
lezárása

Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság

0,17

–

350.
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A szárazodó belső-somogyi
vízi világ biológiai
Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság
sokszínűségének megőrzése a
vízháztartás javításával

KEHOP349.
4.1.0.

és fészkelő-ládák kihelyezésével,
denevérházak építésével szükséges
elérni.
A projekt célja a térségben zajló
általános szárazodás okozta káros
folyamatok ellensúlyozásaként a
meglévő, közel természetes
állapotú tórendszerek
vízvisszatartást és vízkormányzást
szolgáló műtárgyainak felújítása, új
Megtörtént 2015-ben
műtárgyak építése, így biztosítva a
védett és fokozottan védett fajok és
értékes élőhelyek biztonságos
megőrzését. A projekt keretében
természetvédelmi célú
halgazdálkodás speciális
feltétételeit alakítják ki.
A Babócsa községhatárában
található, a Közép-Dráva Natura
2000 terület részét képező Bika-rét
vízutánpótlásának biztosítására
irányul a projekt a Rinya-patakból
történő vízkivezetéssel a mocsárrét
és a keményfás ligeterdő élőhelyek
2016
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 szempontú
átalakítására, felújítására, lámpaflóra eltávolítására és az
idegenforgalom számára
2016
bemutatott szakaszok
kőzetállékonyságának vizsgálatára
irányul. A fokozottan védett
Szársomlyón a korábbi
bauxitbányászat során hajtott,
lezárt, majd illegálisan újra
kibontott táróvágatok és
csapásvágatok denevérbarát

0,34

–

2016

KEHOP353.
4.1.0.

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

Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság

0,60

–

2016

KEHOP4.1.0.

Az esztergomi kiemelt
jelentőségű száraz gyepek
kezelési infrastruktúrájának
fejlesztése

Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság

0,11

–

2016

A Hortobágy és Nagykunság
természetvédelmi tájegységek
vizes élőhelyeinek
Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság
természetvédelmi célú
helyreállítása

0,70

–

2016

354.

KEHOP355.
4.1.0.
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Az új Kikerics panoráma
sétány létrehozása, és a DélKEHOPDunántúl természetvédelmi Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság
352.
4.1.0.
bemutatási infrastruktúrájának
bővítése, modernizálása

lezárását is elvégzik.
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 magas természeti értéket
képviselő gyepterületek
állapotának javítása érdekében a
projekt keretében lokális
vízvisszatartó és vízkormányzó
műtárgyrendszereket alakítanak ki,
mentesítik a mocsárréteket és
homoki gyepeket a cserjéktől,
eltávolítják az inváziós fajokat az
Ipoly-völgy DrégelypalánkBalassagyarmati szakaszán,
legeltetéssel javítják a
természetvédelmi élőhelyek
kezelésének hatékonyságát az
infrastrukturális háttér
fejlesztésével.
A projekt célja az Esztergom
térségében található védett, illetve
Natura 2000 száraz gyepek – mint
természetvédelmi élőhelyek –
legeltetéssel történő kezelése
hatékonyságának növelése a
meglévő állattartó telep gép- és
eszközellátottságának javításával.
A projekt célja komplex, ökológiai
célú vízszabályozás, a felszíni
időszakos vízfolyások vízgyűjtő
területén az összegyülekező vizek
természetes lefolyásának, illetve
szükség szerint visszatartásának
biztosító különböző műszaki

1711

1712

356.

357.

Élőhely-rehabilitáció a
tiszakürti Kis-Tiszán,
valamint a beregi és nyírségi
lápok vízpótlása

Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság

0,85

–

2016

KEHOP4.1.0.

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

Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság

0,82

–

2016

KEHOP4.1.0.

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

Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság

0,46

–

2016
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358.

KEHOP4.1.0.

megoldású zsilipekkel, egyes
bolygatott vizes élőhelyek
ökológiai rehabilitációja A projekt
további célja 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-Tisza-menti
holtágon, továbbá a KözépEurópában egyedülálló tőzegmohás
lápok és dagadólápok
vízpótlásának biztosítása.
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 erdőssztyepperdők (sziki és homoki pusztai
tölgyesek), illetve puhafaligeterdők helyreállításával. Ennek
keretében visszaszorítják az
inváziós fajokat, kicserélik a
tájidegen állományú fafajokat,
természetközeli felújításokat
végeznek el, és növelik az erdők
természetességét.
A projekt célja tanösvények és
bemutatóhelyek fejlesztése, mobil
kiállítás és az egyes célcsoportok –
különösen óvodások, általános- és
középiskolások, felsőoktatásban
tanulók, pedagógusok, látogatók –
speciális igényeihez igazodó
kommunikációs eszközök
összeállítása, a természeti értékek
bemutatása, a Natura 2000
hálózattal kapcsolatos ismeretek
átadása, valamint a
környezettudatos szemlélet

KEHOP4.1.0.

360.

KEHOP4.1.0.

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

Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság

0,36

–

2016

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

Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság

0,20

–

2016

KEHOP361.
4.1.0.

Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság

0,23

–

2016
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359.

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

erősítése.
A projekt célja a támogatást
igénylő vagyonkezelésében lévő
több mint 10 000 hektár erdőterület
és fásítás természetességének
javításához, a mintegy 3500 hektár
kiterjedésű tájidegen fajokból álló
erdőállomány átalakításához, a
közösségi jelentőségű
élőhelytípusok területi
kiterjedésének növeléséhez (700
ha/év) szükséges infrastrukturális
háttér megteremtése (speciális
gépek és eszközök beszerzése). A
projekt további célja a támogatást
igénylő erdészeti
vagyongazdálkodásának
korszerűsítése.
A projekt célja a támogatást
igénylő vagyonkezelésében lévő
száraz és nedves, Natura 2000
jelölő gyepek (1100 hektár), illetve
a túzok, mint közösségi jelentőségű
faj élőhelyéül szolgáló,
természetvédelmi céllal művelt
szántók (989 ha) kezeléséhez –
kaszálás, magyar szürke
szarvasmarhával, bivallyal, illetve
lóval történő legeltetés – szükséges
eszközrendszer fejlesztése:
korszerű erő- és munkagépek
beszerzése.
A projekt célja a Szegedi Fehér-tó
X/I-II-III számú egységeinek
természetvédelmi célú
rekonstrukciója, és ennek keretében
az egykori tómeder átalakítása
következtében kiszorult, védett és
közösségi jelentőségű parti
madarak táplálkozási és költési
lehetőségeinek biztosítása.
Kialakítják továbbá a fejlesztés
eredményeinek, illetve a terület
természeti értékeinek
bemutatásához és a terület
látogathatóságához szükséges

1713

1714

KEHOP362.
4.1.0.

A puszta kapuja – természeti,
kulturális és történelmi
Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság
örökségeink bemutatása,
fogadótér kialakítása Bugacon

0,18

–

2016

KEHOP4.1.0.

Pannonszikes sztyeppek és
mocsarak helyreállítása a
Csanádi-pusztán

Kőrös-Maros Nemzeti Park
Igazgatóság

0,61

–

2016

364.

KEHOP4.1.0.

Pusztai élőhelyek fejlesztése
Dévaványa térségében

Kőrös-Maros Nemzeti Park
Igazgatóság

0,80

–

2016
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363.

alapinfrastruktúrát.
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
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 pusztai vizek
szabályozhatóságát biztosítják. A
tájidegen növényfajokat
visszaszorítják, az őshonos fa- és
cserjefajok alkotta facsoportokat
telepítenek, és megteremtik a
hosszú távú kezelés feltételeit.
A projekt célja a DévaványaiEcsegi pusztákon a
természetvédelmi szempontból
optimális legeltetés
feltételrendszerének javítása.
Ennek érdekében a téli és nyári
tartási helyek kialakítását,
fejlesztését, illetve szükség szerint
felszámolását végzik el. A projekt
további célja a jelentős kiterjedésű
pannon szikes sztyeppek
természetességének fenntartása,
valamint a területen kiemelkedő
állománnyal jelen lévő fokozottan

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

Kőrös-Maros Nemzeti Park
Igazgatóság

0,11

–

2016

366.

KEHOP4.1.0.

Löszpusztagyepek
helyreállítása a Körös-Maros
Nemzeti Parkban
karakter/specialista
növényfajok szaporításával,
telepítésével

Kőrös-Maros Nemzeti Park
Igazgatóság

0,09

–

2016

367.

KEHOP4.1.0.

Erdőt, természetesen –
leromlott állapotú erdők
helyreállítása az Őrségben

Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság

0,38

–

2016
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KEHOP365.
4.1.0.

védett és közösségi jelentőségű
fajok élőhelyi feltételeinek javítása.
A projekttel szembeni szakmai
elvárás a Körös-Maros Nemzeti
Park egyik legjelentősebb
természeti értéke, a Tiszántúl
legnagyobb, 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, 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
élőhelytípusként 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. A cél érdekében speciális
gépeket és eszközöket szereznek be
az erdei élővilág számára kedvező
erdőkezelés megvalósítása
érdekében.

1715

1716

KEHOP4.1.0.

369.

KEHOP4.1.0.

A Doroszlói-rétek komplex
helyreállítása Kőszeghegyalján

Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság

0,23

–

Megtörtént 2015-ben

370.

KEHOP4.1.0.

Hévízi-tó átfogó tóvédelmi
programjának megvalósítása

A Balaton-felvidéki Nemzeti Park
Igazgatóság, Hévíz Város
Önkormányzat, a Hévízgyógyfürdő és
Szent András Reumakórház és a
Hévízi-Tó Felszín Alatti Vízgyűjtő
Területének Környezetvédelme
Alapítvány konzorciuma

1,50

–

2016

371.

Az egykori bombázó lőtér
KEHOPtájrehabilitációja a Hortobágyi Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság
4.1.1.
Nemzeti Parkban I. ütem

1,28

–

Megtörtént 2015-ben

372.

Az egykori bombázó lőtér
KEHOPtájrehabilitációja a Hortobágyi Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság
4.1.1.
Nemzeti Parkban II. ütem

1,32

–

Megtörtént 2015-ben

Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság

0,45

–

Megtörtént 2015-ben
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368.

Természetvédelmi
rendeltetésű területek
muraközi lóval történő
kezeléséhez szükséges istálló
és kiszolgáló létesítmények
fejlesztése

A projekttel szembeni szakmai
elvárás az egykor erdei munkára,
igavonásra használt muraközi ló
egyetlen hazai tenyészete tartási
körülményeinek fejlesztése a
támogatást igénylő működési
területén található gyepterületek
természetvédelmi kezelésének és
hosszú távú fennmaradásának
biztosítása érdekében.
Kőszeg város egyik jelentős
rekreációs övezetének
szomszédságában, Kőszeghegyalján 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 a Hévízi-tó körüli
természetközeli élőhelyek
rekonstrukciója, az özönfajok
visszaszorítása és fajvédelmi
tevékenység megvalósítása,
valamint a komplex bemutatási
lehetőség megteremtése tanösvény
létesítésével, illetve élőhelyrehabilitációval és földtudományi
értékek rekonstrukciójával.
A projekttel szembeni szakmai
elvárás 2328,45 hektárnyi terület
lőszermentesítését követően, a tájrehabilitációs munkák elvégzése
révén kialakítani a területre
jellemző természetközeli állapotot.
A projekttel szembeni szakmai
elvárás 1832,76 hektárnyi terület
lőszermentesítését követően, a táj-

Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság

0,20

–

2016

A területi jelenlét és
természetvédelmi őrzés
hatékonyságának javítása a
KEHOPBükki Nemzeti Park
374.
4.2.0.
Igazgatóság természetvédelmi
őrszolgálatának komplex
fejlesztésével

Bükki Nemzeti Park Igazgatóság

0,19

–

2016

Balaton-felvidéki Nemzeti Park
Igazgatóság

0,15

–

2016

375.

KEHOP4.2.0.

A területi jelenlét és
természetvédelmi őrzés
hatékonyságának javítása a
Balaton-felvidéki Nemzeti
Park Igazgatóság
természetvédelmi
őrszolgálatának komplex
fejlesztésével
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A területi jelenlét és a
természetvédelmi őrzés
hatékonyságának javítása az
KEHOPAggteleki Nemzeti Park
373.
4.2.0.
Igazgatóság természetvédelmi
őrszolgálatának komplex
fejlesztésével

rehabilitációs munkák elvégzése
révén kialakítani a területre
jellemző természetközeli állapotot.
A projekttel szembeni szakmai
elvárás a 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. További cél a hatékony
terepi megfigyelés, adatfeldolgozás
és továbbítás eszközrendszerének
biztosítása.
A projekttel szembeni szakmai
elvárás a támogatást igénylő
vagyonkezelésében lévő Tard és
Cserépváralja községek határában
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. 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 biztosítása a
támogatást igénylő működési
területén, valamint a

1717

1718

0,21

–

2016

A területi jelenlét és
természetvédelmi őrzés
hatékonyságának javítása a
KEHOPDuna-Ipoly Nemzeti Park
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság
377.
4.2.0.
Igazgatóság természetvédelmi
őrszolgálatának komplex
fejlesztésével

0,17

–

2016

A területi jelenlét és
természetvédelmi őrzés
hatékonyságának javítása a
KEHOPFertő-Hanság Nemzeti Park
378.
4.2.0.
Igazgatóság természetvédelmi
őrszolgálatának komplex
fejlesztésével

0,08

–

2016

Fertő-Hanság Nemzeti Park
Igazgatóság
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A területi jelenlét és
természetvédelmi őrzés
hatékonyságának javítása a
KEHOPDuna-Dráva Nemzeti Park Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság
376.
4.2.0.
Igazgatóság természetvédelmi
őrszolgálatának komplex
fejlesztésével

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 Béda-Karapancsa
Tájegységben; 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 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 Hanságban és a Fertőtó térségében, valamint a
természetvédelmi őrszolgálat terepi
mobilitásához szükséges speciális
járművek biztosítása. További cél a
hatékony terepi megfigyelés,
adatfeldolgozás és továbbítás
eszközrendszerének biztosítása.

0,32

–

2016

A területi jelenlét és
természetvédelmi őrzés
hatékonyságának javítása az
KEHOPKiskunsági Nemzeti Park
Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság
380.
4.2.0.
Igazgatóság természetvédelmi
őrszolgálatának komplex
fejlesztésével

0,14

–

2016

A területi jelenlét és
természetvédelmi őrzés
hatékonyságának javítása az
KEHOPKőrös-Maros Nemzeti Park
381.
4.2.0.
Igazgatóság természetvédelmi
őrszolgálatának komplex
fejlesztésével

Kőrös-Maros Nemzeti Park
Igazgatóság

0,08

–

2016

A területi jelenlét és
természetvédelmi őrzés
KEHOP- hatékonyságának javítása az
382.
4.2.0.
Őrségi Nemzeti Park
Igazgatóság természetvédelmi
őrszolgálatának komplex

Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság

0,09

–

2016

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2016. évi 26. szám

A területi jelenlét és
természetvédelmi őrzés
hatékonyságának javítása a
KEHOPHortobágyi Nemzeti Park
Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság
379.
4.2.0.
Igazgatóság természetvédelmi
őrszolgálatának komplex
fejlesztésével

A projekttel szembeni szakmai
elvárás a természetvédelmi
őrszolgálat természetvédelmi
monitorozási, kezelési,
vagyongazdálkodási és oktatásibemutatási feladatainak hatékony
ellátásához szükséges
infrastruktúra biztosítása a
támogatást igénylő működési
területén, továbbá 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 biztosítása a
támogatást igénylő működési
területén, továbbá 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 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 terepi mobilitásához
szükséges speciális járművek
biztosítása. További cél a hatékony
terepi megfigyelés, adatfeldolgozás

1719

1720

fejlesztésével

A közösségi jelentőségű
természeti értékek hosszú
távú megőrzését és
KEHOPfejlesztését, valamint az EU
4.3.0Biológiai Sokféleség Stratégia
383.
VEKOP2020 célkitűzéseinek hazai
15.
szintű megvalósítását
megalapozó stratégiai
vizsgálatok

384.

KEHOP5.2.1.

Épületenergetikai
korszerűsítés a Betegápoló
Irgalmasrend Budai
Irgalmasrendi Kórházban

1,07 (ebből VEKOP:
0,32)

–

Budai Irgalmasrendi Kórház
Közhasznú, Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság

0,16

–

Magyarországi Református Egyház
Bethesda Gyermekkórháza

0,35

–
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Épületenergetikai
korszerűsítés a Magyarországi
KEHOPReformátus Egyház
385.
5.2.1.
BETHESDA
Gyermekkórházban

Földművelésügyi Minisztérium

és továbbítás eszközrendszerének
biztosítása.
A projekt a nemzeti park
igazgatóságok természetvédelmi
tevékenységéhez kapcsolódó
feladatainak ellátásához szükséges
téradatkészletek beszerzését,
távérzékelt adatokhoz való
hozzáférésének biztosítását
szolgálja. További cél az Európai
2016
Tájegyezmény által előírt tájkutatás
megvalósítása. A projekt további
célja az Európai Unió, illetve a
hazai biodiverzitás stratégiában
rögzített tagállami vállalások
teljesítése, országos módszertani és
tervezési alapdokumentum
előállítása. (Részben VEKOP-ból
finanszírozott projekt.)
A fejlesztés célja 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.
cikkében foglaltak teljesítése. A
Megtörtént 2015-ben korszerűsítésre kerülő épületeknek
a fejlesztés után meg kell felelniük
a szigorodó, költségoptimalizált
követelményszintnek, amelyet az
épületek energiahatékonyságáról
szóló 2010. május 19-i 2010/31/EU
európai parlamenti és tanácsi
irányelv valamint az épületek
energetikai jellemzőinek
meghatározásáról szóló 7/2006. (V.
24.) TNM rendelet ír elő.
A fejlesztés célja az
energiahatékonyságról, a
2009/125/EK és a 2010/30/EU
Megtörtént 2015-ben
irányelv módosításáról, valamint a
2004/8/EK és a 2006/32/EK
irányelv hatályon kívül

387.

KEHOP5.2.1.

Épületenergetikai
korszerűsítés a Szent Ferenc
Kórházban

Magyarországi Zsidó Hitközségek
Szeretetkórháza

0,28

–

Budapesti Szent Ferenc Kórház

0,23

–
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Épületenergetikai
KEHOP- korszerűsítés a Magyarországi
386.
5.2.1.
Zsidó Hitközségek
Szövetsége Szeretetkórházban

helyezéséről szóló, 2012. október
25-i 2012/27/EU európai
parlamenti és tanácsi irányelv 7.
cikkében foglaltak teljesítése. A
korszerűsítésre kerülő épületeknek
a fejlesztés után meg kell felelniük
a szigorodó, költségoptimalizált
követelményszintnek, amelyet az
épületek energiahatékonyságáról
szóló, 2010. május 19-i
2010/31/EU európai parlamenti és
tanácsi irányelv, valamint az
épületek energetikai jellemzőinek
meghatározásáról szóló 7/2006. (V.
24.) TNM rendelet ír elő.
A fejlesztés célja 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.
cikkében foglaltak teljesítése. A
Megtörtént 2015-ben korszerűsítésre kerülő épületeknek
a fejlesztés után meg kell felelniük
a szigorodó, költségoptimalizált
követelményszintnek, amelyet az
épületek energiahatékonyságáról
szóló, 2010. május 19-i
2010/31/EU európai parlamenti és
tanácsi irányelv, valamint az
épületek energetikai jellemzőinek
meghatározásáról szóló 7/2006. (V.
24.) TNM rendelet ír elő.
A fejlesztés célja az
energiahatékonyságról, a
2009/125/EK és a 2010/30/EU
irányelv módosításáról, valamint a
2004/8/EK és a 2006/32/EK
Megtörtént 2015-ben
irányelv hatályon kívül
helyezéséről szóló, 2012. október
25-i 2012/27/EU európai
parlamenti és tanácsi irányelv 7.
cikkében foglaltak teljesítése. A

1721

1722

388.

Épületenergetikai
korszerűsítés a Magyar
Honvédség Egészségügyi
Központ – Honvédkórházban

KEHOP5.2.2.

Budapest Főváros Kormányhivatala az
Európai Unió vagy más nemzetközi
szervezet felé vállalt kötelezettséggel
összefüggő, a 2014–2020
programozási időszakban a Kormány
Budapest Főváros
által a nemzeti fejlesztési miniszter
Kormányhivatala épületeinek
hatáskörébe utalt energiahatékonyság
energetikai fejlesztése
növelését célzó beruházások
megvalósításáról szóló 435/2015. (XII.
28.) Korm. rendelet [a továbbiakban:
435/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet]
szerint

Honvédelmi Minisztérium,
Védelemgazdasági Hivatal

0,89

–

1,00

–
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389.

KEHOP5.2.1.

korszerűsítésre kerülő épületeknek
a fejlesztés után meg kell felelniük
a szigorodó, költségoptimalizált
követelményszintnek, amelyet az
épületek energiahatékonyságáról
szóló, 2010. május 19-i
2010/31/EU európai parlamenti és
tanácsi irányelv, valamint az
épületek energetikai jellemzőinek
meghatározásáról szóló 7/2006. (V.
24.) TNM rendelet ír elő.
A fejlesztés célja 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.
cikkében foglaltak teljesítése. A
Megtörtént 2015-ben korszerűsítésre kerülő épületeknek
a fejlesztés után meg kell felelniük
a szigorodó, költségoptimalizált
követelményszintnek, amelyet az
épületek energiahatékonyságáról
szóló, 2010. május 19-i
2010/31/EU európai parlamenti és
tanácsi irányelv, valamint az
épületek energetikai jellemzőinek
meghatározásáról szóló 7/2006. (V.
24.) TNM rendelet ír elő.
A fejlesztés célja 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
2016
25-i 2012/27/EU európai
parlamenti és tanácsi irányelv 7.
cikkében foglaltak teljesítése. A
korszerűsítésre kerülő épületeknek
a fejlesztés után meg kell felelniük
a szigorodó, költségoptimalizált
követelményszintnek, amelyet az

KEHOP5.2.2.

Pest Megyei Kormányhivatal
épületeinek energetikai
fejlesztése

Pest Megyei Kormányhivatal a
435/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet
szerint

1,00

–

2016

391.

KEHOP5.2.2.

Bács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal épületeinek
energetikai fejlesztése

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
a 435/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet
szerint

1,00

–

2016
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390.

épületek energiahatékonyságáról
szóló, 2010. május 19-i
2010/31/EU európai parlamenti és
tanácsi irányelv, valamint az
épületek energetikai jellemzőinek
meghatározásáról szóló 7/2006. (V.
24.) TNM rendelet ír elő.
A fejlesztés célja 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.
cikkében foglaltak teljesítése. A
korszerűsítésre kerülő épületeknek
a fejlesztés után meg kell felelniük
a szigorodó, költségoptimalizált
követelményszintnek, amelyet az
épületek energiahatékonyságáról
szóló, 2010. május 19-i
2010/31/EU európai parlamenti és
tanácsi irányelv, valamint az
épületek energetikai jellemzőinek
meghatározásáról szóló 7/2006. (V.
24.) TNM rendelet ír elő.
A fejlesztés célja 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.
cikkében foglaltak teljesítése. A
korszerűsítésre kerülő épületeknek
a fejlesztés után meg kell felelniük
a szigorodó, költségoptimalizált
követelményszintnek, amelyet az
épületek energiahatékonyságáról
szóló, 2010. május 19-i
2010/31/EU európai parlamenti és
tanácsi irányelv, valamint az

1723

1724

KEHOP5.2.2.

Baranya Megyei
Kormányhivatal épületeinek
energetikai fejlesztése

Baranya Megyei Kormányhivatal a
435/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet
szerint

1,00

–

2016

393.

KEHOP5.2.2.

Békés Megyei
Kormányhivatal épületeinek
energetikai fejlesztése

Békés Megyei Kormányhivatal a
435/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet
szerint

1,00

–

2016

Borsod-Abaúj-Zemplén

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei

1,00

–

2016

394. KEHOP-
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392.

épületek energetikai jellemzőinek
meghatározásáról szóló 7/2006. (V.
24.) TNM rendelet ír elő.
A fejlesztés célja 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.
cikkében foglaltak teljesítése. A
korszerűsítésre kerülő épületeknek
a fejlesztés után meg kell felelniük
a szigorodó, költségoptimalizált
követelményszintnek, amelyet az
épületek energiahatékonyságáról
szóló, 2010. május 19-i
2010/31/EU európai parlamenti és
tanácsi irányelv, valamint az
épületek energetikai jellemzőinek
meghatározásáról szóló 7/2006. (V.
24.) TNM rendelet ír elő.
A fejlesztés célja 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.
cikkében foglaltak teljesítése. A
korszerűsítésre kerülő épületeknek
a fejlesztés után meg kell felelniük
a szigorodó, költségoptimalizált
követelményszintnek, amelyet az
épületek energiahatékonyságáról
szóló, 2010. május 19-i
2010/31/EU európai parlamenti és
tanácsi irányelv, valamint az
épületek energetikai jellemzőinek
meghatározásáról szóló 7/2006. (V.
24.) TNM rendelet ír elő.
A fejlesztés célja az

Megyei Kormányhivatal
épületeinek energetikai
fejlesztése

Kormányhivatal a 435/2015. (XII. 28.)
Korm. rendelet szerint

395.

KEHOP5.2.2.

Csongrád Megyei
Kormányhivatal épületeinek
energetikai fejlesztése

Csongrád Megyei Kormányhivatal a
435/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet
szerint

1,00

–

2016

396.

KEHOP5.2.2.

Fejér Megyei Kormányhivatal
épületeinek energetikai
fejlesztése

Fejér Megyei Kormányhivatal a
435/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet
szerint

1,00

–

2016

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.
cikkében foglaltak teljesítése. A
korszerűsítésre kerülő épületeknek
a fejlesztés után meg kell felelniük
a szigorodó, költségoptimalizált
követelményszintnek, amelyet az
épületek energiahatékonyságáról
szóló, 2010. május 19-i
2010/31/EU európai parlamenti és
tanácsi irányelv, valamint az
épületek energetikai jellemzőinek
meghatározásáról szóló 7/2006. (V.
24.) TNM rendelet ír elő.
A fejlesztés célja 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.
cikkében foglaltak teljesítése. A
korszerűsítésre kerülő épületeknek
a fejlesztés után meg kell felelniük
a szigorodó, költségoptimalizált
követelményszintnek, amelyet az
épületek energiahatékonyságáról
szóló, 2010. május 19-i
2010/31/EU európai parlamenti és
tanácsi irányelv, valamint az
épületek energetikai jellemzőinek
meghatározásáról szóló 7/2006. (V.
24.) TNM rendelet ír elő.
A fejlesztés célja az
energiahatékonyságról, a
2009/125/EK és a 2010/30/EU
irányelv módosításáról, valamint a
2004/8/EK és a 2006/32/EK
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5.2.2.

1725

1726

KEHOP5.2.2.

Győr-Moson-Sopron Megyei
Kormányhivatal épületeinek
energetikai fejlesztése

Győr-Moson-Sopron Megyei
Kormányhivatal a 435/2015. (XII. 28.)
Korm. rendelet szerint

1,00

–

2016

398.

KEHOP5.2.2.

Hajdú-Bihar Megyei
Kormányhivatal épületeinek
energetikai fejlesztése

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
a 435/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet
szerint

1,00

–

2016
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397.

irányelv hatályon kívül
helyezéséről szóló, 2012. október
25-i 2012/27/EU európai
parlamenti és tanácsi irányelv 7.
cikkében foglaltak teljesítése. A
korszerűsítésre kerülő épületeknek
a fejlesztés után meg kell felelniük
a szigorodó, költségoptimalizált
követelményszintnek, amelyet az
épületek energiahatékonyságáról
szóló, 2010. május 19-i
2010/31/EU európai parlamenti és
tanácsi irányelv, valamint az
épületek energetikai jellemzőinek
meghatározásáról szóló 7/2006. (V.
24.) TNM rendelet ír elő.
A fejlesztés célja 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.
cikkében foglaltak teljesítése. A
korszerűsítésre kerülő épületeknek
a fejlesztés után meg kell felelniük
a szigorodó, költségoptimalizált
követelményszintnek, amelyet az
épületek energiahatékonyságáról
szóló, 2010. május 19-i
2010/31/EU európai parlamenti és
tanácsi irányelv, valamint az
épületek energetikai jellemzőinek
meghatározásáról szóló 7/2006. (V.
24.) TNM rendelet ír elő.
A fejlesztés célja 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.

KEHOP5.2.2.

KEHOP400.
5.2.2.

Heves Megyei
Kormányhivatal épületeinek
energetikai fejlesztése

Heves Megyei Kormányhivatal a
435/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet
szerint

1,00

–

2016

Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Kormányhivatal
épületeinek energetikai
fejlesztése

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Kormányhivatal a 435/2015. (XII. 28.)
Korm. rendelet szerint

1,00

–

2016
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399.

cikkében foglaltak teljesítése. A
korszerűsítésre kerülő épületeknek
a fejlesztés után meg kell felelniük
a szigorodó, költségoptimalizált
követelményszintnek, amelyet az
épületek energiahatékonyságáról
szóló, 2010. május 19-i
2010/31/EU európai parlamenti és
tanácsi irányelv, valamint az
épületek energetikai jellemzőinek
meghatározásáról szóló 7/2006. (V.
24.) TNM rendelet ír elő.
A fejlesztés célja 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.
cikkében foglaltak teljesítése. A
korszerűsítésre kerülő épületeknek
a fejlesztés után meg kell felelniük
a szigorodó, költségoptimalizált
követelményszintnek, amelyet az
épületek energiahatékonyságáról
szóló, 2010. május 19-i
2010/31/EU európai parlamenti és
tanácsi irányelv, valamint az
épületek energetikai jellemzőinek
meghatározásáról szóló 7/2006. (V.
24.) TNM rendelet ír elő.
A fejlesztés célja 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.
cikkében foglaltak teljesítése. A
korszerűsítésre kerülő épületeknek
a fejlesztés után meg kell felelniük
a szigorodó, költségoptimalizált

1727

1728

KEHOP5.2.2.

402.

KEHOP5.2.2.

Komárom-Esztergom Megyei
Komárom-Esztergom Megyei
Kormányhivatal épületeinek Kormányhivatal a 435/2015. (XII. 28.)
energetikai fejlesztése
Korm. rendelet szerint

Nógrád Megyei
Kormányhivatal épületeinek
energetikai fejlesztése

Nógrád Megyei Kormányhivatal a
435/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet
szerint

1,00

–

2016

1,00

–

2016
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401.

követelményszintnek, amelyet az
épületek energiahatékonyságáról
szóló, 2010. május 19-i
2010/31/EU európai parlamenti és
tanácsi irányelv, valamint az
épületek energetikai jellemzőinek
meghatározásáról szóló 7/2006. (V.
24.) TNM rendelet ír elő.
A fejlesztés célja 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.
cikkében foglaltak teljesítése. A
korszerűsítésre kerülő épületeknek
a fejlesztés után meg kell felelniük
a szigorodó, költségoptimalizált
követelményszintnek, amelyet az
épületek energiahatékonyságáról
szóló, 2010. május 19-i
2010/31/EU európai parlamenti és
tanácsi irányelv, valamint az
épületek energetikai jellemzőinek
meghatározásáról szóló 7/2006. (V.
24.) TNM rendelet ír elő.
A fejlesztés célja 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.
cikkében foglaltak teljesítése. A
korszerűsítésre kerülő épületeknek
a fejlesztés után meg kell felelniük
a szigorodó, költségoptimalizált
követelményszintnek, amelyet az
épületek energiahatékonyságáról
szóló, 2010. május 19-i
2010/31/EU európai parlamenti és

KEHOP5.2.2.

KEHOP404.
5.2.2.

Somogy Megyei
Kormányhivatal épületeinek
energetikai fejlesztése

Somogy Megyei Kormányhivatal a
435/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet
szerint

1,00

–

2016

Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Kormányhivatal
épületeinek energetikai
fejlesztése

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Kormányhivatal a 435/2015. (XII. 28.)
Korm. rendelet szerint

1,00

–

2016

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2016. évi 26. szám

403.

tanácsi irányelv, valamint az
épületek energetikai jellemzőinek
meghatározásáról szóló 7/2006. (V.
24.) TNM rendelet ír elő.
A fejlesztés célja 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.
cikkében foglaltak teljesítése. A
korszerűsítésre kerülő épületeknek
a fejlesztés után meg kell felelniük
a szigorodó, költségoptimalizált
követelményszintnek, amelyet az
épületek energiahatékonyságáról
szóló, 2010. május 19-i
2010/31/EU európai parlamenti és
tanácsi irányelv, valamint az
épületek energetikai jellemzőinek
meghatározásáról szóló 7/2006. (V.
24.) TNM rendelet ír elő.
A fejlesztés célja 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.
cikkében foglaltak teljesítése. A
korszerűsítésre kerülő épületeknek
a fejlesztés után meg kell felelniük
a szigorodó, költségoptimalizált
követelményszintnek, amelyet az
épületek energiahatékonyságáról
szóló, 2010. május 19-i
2010/31/EU európai parlamenti és
tanácsi irányelv, valamint az
épületek energetikai jellemzőinek
meghatározásáról szóló 7/2006. (V.
24.) TNM rendelet ír elő.

1729

1730

KEHOP5.2.2.

Tolna Megyei
Kormányhivatal épületeinek
energetikai fejlesztése

Tolna Megyei Kormányhivatal a
435/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet
szerint

1,00

–

2016

406.

KEHOP5.2.2.

Vas Megyei Kormányhivatal
épületeinek energetikai
fejlesztése

Vas Megyei Kormányhivatal a
435/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet
szerint

1,00

–

2016

407.

KEHOP5.2.2.

Veszprém Megyei
Kormányhivatal épületeinek
energetikai fejlesztése

Veszprém Megyei Kormányhivatal a
435/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet
szerint

1,00

–

2016
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405.

A fejlesztés célja 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.
cikkében foglaltak teljesítése. A
korszerűsítésre kerülő épületeknek
a fejlesztés után meg kell felelniük
a szigorodó, költségoptimalizált
követelményszintnek, amelyet az
épületek energiahatékonyságáról
szóló, 2010. május 19-i
2010/31/EU európai parlamenti és
tanácsi irányelv, valamint az
épületek energetikai jellemzőinek
meghatározásáról szóló 7/2006. (V.
24.) TNM rendelet ír elő.
A fejlesztés célja 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.
cikkében foglaltak teljesítése. A
korszerűsítésre kerülő épületeknek
a fejlesztés után meg kell felelniük
a szigorodó, költségoptimalizált
követelményszintnek, amelyet az
épületek energiahatékonyságáról
szóló, 2010. május 19-i
2010/31/EU európai parlamenti és
tanácsi irányelv, valamint az
épületek energetikai jellemzőinek
meghatározásáról szóló 7/2006. (V.
24.) TNM rendelet ír elő.
A fejlesztés célja az
energiahatékonyságról, a
2009/125/EK és a 2010/30/EU
irányelv módosításáról, valamint a

KEHOP5.2.2.

Zala Megyei Kormányhivatal
épületeinek energetikai
fejlesztése

Zala Megyei Kormányhivatal a
435/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet
szerint

1,00

–

2016

409.

KEHOP5.2.2.

Honvédelmi Minisztérium
épületeinek energetikai
fejlesztése

Honvédelmi Minisztérium,
Védelemgazdasági Hivatal a 435/2015.
(XII. 28.) Korm. rendelet szerint

2,40

–

2016
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408.

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.
cikkében foglaltak teljesítése. A
korszerűsítésre kerülő épületeknek
a fejlesztés után meg kell felelniük
a szigorodó, költségoptimalizált
követelményszintnek, amelyet az
épületek energiahatékonyságáról
szóló, 2010. május 19-i
2010/31/EU európai parlamenti és
tanácsi irányelv, valamint az
épületek energetikai jellemzőinek
meghatározásáról szóló 7/2006. (V.
24.) TNM rendelet ír elő.
A fejlesztés célja 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.
cikkében foglaltak teljesítése. A
korszerűsítésre kerülő épületeknek
a fejlesztés után meg kell felelniük
a szigorodó, költségoptimalizált
követelményszintnek, amelyet az
épületek energiahatékonyságáról
szóló, 2010. május 19-i
2010/31/EU európai parlamenti és
tanácsi irányelv, valamint az
épületek energetikai jellemzőinek
meghatározásáról szóló 7/2006. (V.
24.) TNM rendelet ír elő.
A fejlesztés célja 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

1731

1732

KEHOP5.2.2.

Nemzetbiztonsági
Szakszolgálat épületeinek
energetikai fejlesztése

Nemzetbiztonsági Szakszolgálat a
435/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet
szerint

0,60

–

2016

411.

KEHOP5.2.2.

Katonai Nemzetbiztonsági
Szolgálat épületeinek
energetikai fejlesztése

Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat a
435/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet
szerint

0,41

–

2016
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410.

parlamenti és tanácsi irányelv 5.
cikkében foglaltak teljesítése. A
korszerűsítésre kerülő épületeknek
a fejlesztés után meg kell felelniük
a szigorodó, költségoptimalizált
követelményszintnek, amelyet az
épületek energiahatékonyságáról
szóló, 2010. május 19-i
2010/31/EU európai parlamenti és
tanácsi irányelv, valamint az
épületek energetikai jellemzőinek
meghatározásáról szóló 7/2006. (V.
24.) TNM rendelet ír elő.
A fejlesztés célja 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.
cikkében foglaltak teljesítése. A
korszerűsítésre kerülő épületeknek
a fejlesztés után meg kell felelniük
a szigorodó, költségoptimalizált
követelményszintnek, amelyet az
épületek energiahatékonyságáról
szóló, 2010. május 19-i
2010/31/EU európai parlamenti és
tanácsi irányelv, valamint az
épületek energetikai jellemzőinek
meghatározásáról szóló 7/2006. (V.
24.) TNM rendelet ír elő.
A fejlesztés célja 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.
cikkében foglaltak teljesítése. A
korszerűsítésre kerülő épületeknek
a fejlesztés után meg kell felelniük

413.

KEHOP5.2.2.

Bírósági és ügyészségi
épületek energetikai
fejlesztése

Legfőbb Ügyészség és Országos
Bírósági Hivatal konzorciuma a
435/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet
szerint

1,40

–

2016

Bírósági épületek energetikai
fejlesztése

Országos Bírósági Hivatal és
bíróságok konzorciuma a 435/2015.
(XII. 28.) Korm. rendelet szerint

0,30

–

2016
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KEHOP412.
5.2.2.

a szigorodó, költségoptimalizált
követelményszintnek, amelyet az
épületek energiahatékonyságáról
szóló, 2010. május 19-i
2010/31/EU európai parlamenti és
tanácsi irányelv, valamint az
épületek energetikai jellemzőinek
meghatározásáról szóló 7/2006. (V.
24.) TNM rendelet ír elő.
A fejlesztés célja 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.
cikkében foglaltak teljesítése. A
korszerűsítésre kerülő épületeknek
a fejlesztés után meg kell felelniük
a szigorodó, költségoptimalizált
követelményszintnek, amelyet az
épületek energiahatékonyságáról
szóló, 2010. május 19-i
2010/31/EU európai parlamenti és
tanácsi irányelv, valamint az
épületek energetikai jellemzőinek
meghatározásáról szóló 7/2006. (V.
24.) TNM rendelet ír elő.
A fejlesztés célja 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, 2012. október 25-i
szóló 2012/27/EU európai
parlamenti és tanácsi irányelv 7.
cikkében foglaltak teljesítése. A
korszerűsítésre kerülő épületeknek
a fejlesztés után meg kell felelniük
a szigorodó, költségoptimalizált
követelményszintnek, amelyet az
épületek energiahatékonyságáról
szóló, 2010. május 19-i

1733

1734

KEHOP5.2.2.

Ügyészségi épületek
energetikai fejlesztése

Legfőbb Ügyészség a 435/2015. (XII.
28.) Korm. rendelet szerint

0,30

–

2016

415.

KEHOP5.2.2.

Az Emberi Erőforrások
Minisztériuma fenntartásában
lévő oktatási intézmények
épületenergetikai fejlesztése

Emberi Erőforrások Minisztériuma a
435/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet
szerint

2,00

–

2016
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414.

2010/31/EU európai parlamenti és
tanácsi irányelv, valamint az
épületek energetikai jellemzőinek
meghatározásáról szóló 7/2006. (V.
24.) TNM rendelet ír elő.
A fejlesztés célja 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.
cikkében foglaltak teljesítése. A
korszerűsítésre kerülő épületeknek
a fejlesztés után meg kell felelniük
a szigorodó, költségoptimalizált
követelményszintnek, amelyet az
épületek energiahatékonyságáról
szóló, 2010. május 19-i
2010/31/EU európai parlamenti és
tanácsi irányelv, valamint az
épületek energetikai jellemzőinek
meghatározásáról szóló 7/2006. (V.
24.) TNM rendelet ír elő.
A fejlesztés célja 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.
cikkében foglaltak teljesítése. A
korszerűsítésre kerülő épületeknek
a fejlesztés után meg kell felelniük
a szigorodó, költségoptimalizált
követelményszintnek, amelyet az
épületek energiahatékonyságáról
szóló, 2010. május 19-i
2010/31/EU európai parlamenti és
tanácsi irányelv, valamint az
épületek energetikai jellemzőinek
meghatározásáról szóló 7/2006. (V.

A Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ
fenntartásában lévő oktatási
intézmények
épületenergetikai fejlesztése

Klebelsberg Intézményfenntartó
Központ a 435/2015. (XII. 28.) Korm.
rendelet szerint

2,00

–

2016

KEHOP417.
5.2.2.

A Földművelésügyi
Minisztérium fenntartásában
lévő oktatási intézmények
épületenergetikai fejlesztése

Földművelésügyi Minisztérium a
435/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet
szerint

2,00

–

2016

KEHOP5.2.2.

1121 Budapest, Művész út 57. – Művész Óvoda és
Bölcsőde energetikai

OMSZI Intézményfenntartó
Közhasznú Nonprofit Kft. a 435/2015.
(XII. 28.) Korm. rendelet szerint

0,21

–

2016

418.
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KEHOP416.
5.2.2.

24.) TNM rendelet ír elő.
A fejlesztés célja 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.
cikkében foglaltak teljesítése. A
korszerűsítésre kerülő épületeknek
a fejlesztés után meg kell felelniük
a szigorodó, költségoptimalizált
követelményszintnek, amelyet az
épületek energiahatékonyságáról
szóló, 2010. május 19-i
2010/31/EU európai parlamenti és
tanácsi irányelv, valamint az
épületek energetikai jellemzőinek
meghatározásáról szóló 7/2006. (V.
24.) TNM rendelet ír elő.
A fejlesztés célja 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.
cikkében foglaltak teljesítése. A
korszerűsítésre kerülő épületeknek
a fejlesztés után meg kell felelniük
a szigorodó, költségoptimalizált
követelményszintnek, amelyet az
épületek energiahatékonyságáról
szóló, 2010. május 19-i
2010/31/EU európai parlamenti és
tanácsi irányelv, valamint az
épületek energetikai jellemzőinek
meghatározásáról szóló 7/2006. (V.
24.) TNM rendelet ír elő.
A fejlesztés célja az
energiahatékonyságról, a
2009/125/EK és a 2010/30/EU

1735

1736

korszerűsítése

KEHOP5.2.2.

420.

KEHOP5.2.2.

Városháza épületének
energetikai korszerűsítése

Emberi Erőforrások Minisztériuma a
435/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet
szerint

6,00

–

2016

Budapest Főváros Önkormányzata a
435/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet
szerint

5,00

–

2016
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419.

Az Emberi Erőforrások
Minisztériuma fenntartásában
lévő egészségügyi
intézmények
épületenergetikai fejlesztése

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.
cikkében foglaltak teljesítése. A
korszerűsítésre kerülő épületeknek
a fejlesztés után meg kell felelniük
a szigorodó, költségoptimalizált
követelményszintnek, amelyet az
épületek energiahatékonyságáról
szóló, 2010. május 19-i
2010/31/EU európai parlamenti és
tanácsi irányelv, valamint az
épületek energetikai jellemzőinek
meghatározásáról szóló 7/2006. (V.
24.) TNM rendelet ír elő.
A fejlesztés célja 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.
cikkében foglaltak teljesítése. A
korszerűsítésre kerülő épületeknek
a fejlesztés után meg kell felelniük
a szigorodó, költségoptimalizált
követelményszintnek, amelyet az
épületek energiahatékonyságáról
szóló, 2010. május 19-i
2010/31/EU európai parlamenti és
tanácsi irányelv, valamint az
épületek energetikai jellemzőinek
meghatározásáról szóló 7/2006. (V.
24.) TNM rendelet ír elő.
A fejlesztés célja 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

Budapest Gyógyfürdő Zrt.
tulajdonában vagy
vagyonkezelésében álló
épületek energetikai
fejlesztése

Budapest Gyógyfürdő Zrt. a 435/2015.
(XII. 28.) Korm. rendelet szerint

1,30

–

2016

KEHOP422.
5.2.2.

A Közbeszerzési és Ellátási
Főigazgatóság által
üzemeltetett kormányzati
épületek energetikai felújítása

Közbeszerzési és Ellátási
Főigazgatóság a 435/2015. (XII. 28.)
Korm. rendelet szerint

10,00

–

2016
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KEHOP421.
5.2.8.

25-i 2012/27/EU európai
parlamenti és tanácsi irányelv 7.
cikkében foglaltak teljesítése. A
korszerűsítésre kerülő épületeknek
a fejlesztés után meg kell felelniük
a szigorodó, költségoptimalizált
követelményszintnek, amelyet az
épületek energiahatékonyságáról
szóló, 2010. május 19-i
2010/31/EU európai parlamenti és
tanácsi irányelv, valamint az
épületek energetikai jellemzőinek
meghatározásáról szóló 7/2006. (V.
24.) TNM rendelet ír elő.
A fejlesztés célja 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.
cikkében foglaltak teljesítése. A
korszerűsítésre kerülő épületeknek
a fejlesztés után meg kell felelniük
a szigorodó, költségoptimalizált
követelményszintnek, amelyet az
épületek energiahatékonyságáról
szóló, 2010. május 19-i
2010/31/EU európai parlamenti és
tanácsi irányelv, valamint az
épületek energetikai jellemzőinek
meghatározásáról szóló 7/2006. (V.
24.) TNM rendelet ír elő.
A fejlesztés célja 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.
cikkében foglaltak teljesítése. A
korszerűsítésre kerülő épületeknek

1737

1738

KEHOP5.2.4.

Energiahatékonysági
beruházás – Semmelweis
Egyetem

Semmelweis Egyetem

4,30

–

2016

424.

KEHOP5.2.4.

Energiahatékonysági
beruházás – Országos
Onkológiai Intézet

Országos Onkológiai Intézet

4,50

–

2016
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423.

a fejlesztés után meg kell felelniük
a szigorodó, költségoptimalizált
követelményszintnek, amelyet az
épületek energiahatékonyságáról
szóló, 2010. május 19-i
2010/31/EU európai parlamenti és
tanácsi irányelv, valamint az
épületek energetikai jellemzőinek
meghatározásáról szóló 7/2006. (V.
24.) TNM rendelet ír elő.
A fejlesztés célja 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.
cikkében foglaltak teljesítése. A
korszerűsítésre kerülő épületeknek
a fejlesztés után meg kell felelniük
a szigorodó, költségoptimalizált
követelményszintnek, amelyet az
épületek energiahatékonyságáról
szóló, 2010. május 19-i
2010/31/EU európai parlamenti és
tanácsi irányelv, valamint az
épületek energetikai jellemzőinek
meghatározásáról szóló 7/2006. (V.
24.) TNM rendelet ír elő.
A fejlesztés célja 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.
cikkében foglaltak teljesítése. A
korszerűsítésre kerülő épületeknek
a fejlesztés után meg kell felelniük
a szigorodó, költségoptimalizált
követelményszintnek, amelyet az
épületek energiahatékonyságáról

KEHOP5.2.4.

Energiahatékonysági
beruházás – Terrorelhárítási
Központ

Terrorelhárítási Központ

1,30

–

2016

426.

KEHOP5.2.4.

Energiahatékonysági
beruházás – Eötvös Loránd
Tudományegyetem

Eötvös Loránd Tudományegyetem

5,00

–

2016
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425.

1739

szóló, 2010. május 19-i
2010/31/EU európai parlamenti és
tanácsi irányelv, valamint az
épületek energetikai jellemzőinek
meghatározásáról szóló 7/2006. (V.
24.) TNM rendelet ír elő.
A fejlesztés célja 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.
cikkében foglaltak teljesítése. A
korszerűsítésre kerülő épületeknek
a fejlesztés után meg kell felelniük
a szigorodó, költségoptimalizált
követelményszintnek, amelyet az
épületek energiahatékonyságáról
szóló, 2010. május 19-i
2010/31/EU európai parlamenti és
tanácsi irányelv, valamint az
épületek energetikai jellemzőinek
meghatározásáról szóló 7/2006. (V.
24.) TNM rendelet ír elő.
A fejlesztés célja 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.
cikkében foglaltak teljesítése. A
korszerűsítésre kerülő épületeknek
a fejlesztés után meg kell felelniük
a szigorodó, költségoptimalizált
követelményszintnek, amelyet az
épületek energiahatékonyságáról
szóló, 2010. május 19-i
2010/31/EU európai parlamenti és
tanácsi irányelv, valamint az
épületek energetikai jellemzőinek

1740

427.

KEHOP5.2.6.

Tanuszodák épületenergetikai
fejlesztése

Nemzeti Sportközpontok a 435/2015.
(XII. 28.) Korm. rendelet szerint

2,00

–

2016

428.

KEHOP5.4.2.

Zöldkarikás Játékok –
Komplex szemléletformálási
program

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

1,00

–

2016
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meghatározásáról szóló 7/2006. (V.
24.) TNM rendelet ír elő.
A fejlesztés célja 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.
cikkében foglaltak teljesítése. A
korszerűsítésre kerülő épületeknek
a fejlesztés után meg kell felelniük
a szigorodó, költségoptimalizált
követelményszintnek, amelyet az
épületek energiahatékonyságáról
szóló, 2010. május 19-i
2010/31/EU európai parlamenti és
tanácsi irányelv, valamint az
épületek energetikai jellemzőinek
meghatározásáról szóló 7/2006. (V.
24.) TNM rendelet ír elő.
Széleskörű lakossági
energiatudatos- és környezeti
szemléletformáló kampánnyal
kísért országos vetélkedő- és
rendezvénysorozat (helyi, területi,
országos szinteken) megszervezése
a 6-18 éves korosztály számára.
Cél az egész ország területén a
gyermek korosztály elérése- és
bevonása (aktív elérés), rajtuk
keresztül a felnőtt lakosság
környezettudatos
szemléletformálásának
megvalósítása.

1741
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A Kormány 1085/2016. (II. 29.) Korm. határozata
a „Főterv kidolgozása a dunai áruszállítás erősítésére a TEN-T kikötői infrastruktúra fejlesztések
révén, különös tekintettel a komáromi kikötőre” című, és a „PAN-LNG-4-DANUBE Projekt – LNG belvízi
infrastruktúra magyarországi kiépítésének előkészítése és az első fix és mozgó töltőpont megvalósítása”
című projektjavaslatnak az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 2015. évi pályázati kiírására történő
benyújtásáról
A Kormány
1. egyetért
a)
a „Főterv kidolgozása a dunai áruszállítás erősítésére a TEN-T kikötői infrastruktúra fejlesztések révén, különös
tekintettel a komáromi kikötőre” című, és
b)
a „PAN-LNG-4-DANUBE Projekt – LNG belvízi infrastruktúra magyarországi kiépítésének előkészítése és az első
fix és mozgó töltőpont megvalósítása” című
projektjavaslatokkal (a továbbiakban együtt: projektjavaslatok) az 1. melléklet szerint,
2. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon a projektjavaslatoknak az Európai Hálózatfinanszírozási
Eszköz 2015. évi pályázati kiírására történő benyújtásáról,
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
azonnal
3. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy készítsen előterjesztést a Kormány részére a szükségessé vált
feladatokról, illetve a projektjavaslatok teljes körű megvalósításához szükséges források biztosításáról, ha az Európai
Bizottság a projektjavaslatokat csökkentett műszaki tartalommal, illetve csökkentett támogatási összeggel
támogatja.
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
folyamatos
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A

B
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C

D

E

F

G

Projektjavaslat

Hálózatfinanszírozási

tervezett

Eszköz révén

összköltsége

finanszírozott

(bruttó, Ft)

támogatás tervezett

H

I

Európai
Kapcsolódó

1.

program
megnevezése

Projektjavaslat

Támogatást

megnevezése

igénylő neve

Projektjavaslat
Végrehajtó szerv

tervezett költsége
(nettó, Ft)

Hazai költségvetési
támogatás tervezett
összege (Ft)

Projektjavaslat rövid
bemutatása

összege (nettó, Ft)

2.

Európai
Hálózatfinanszírozási
Eszköz

Főterv
kidolgozása
a dunai
áruszállítás
erősítésére
a TEN-T kikötői
infrastruktúra
fejlesztések
révén, különös
tekintettel
a komáromi
kikötőre

Az állam

MAHART
Magyar Hajózási
Zártkörűen
Működő
Részvénytársaság

328 000 000

416 560 000

278 800 000

137 760 000
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A projektjavaslat
keretében a folyami
áruszállítás piaci
elemzésével, nemzetközi
kitekintéssel kerül
elkészítésre a hazai TEN-T
kikötők fejlesztésére
vonatkozó főterv,
amely meghatározza
a stratégiai irányokat,
fejlesztési prioritásokat.
A komáromi kikötőre
vonatkozóan
tanulmánytervek, és
megvalósíthatósági
tanulmány, és
költség-haszon elemzés
(CBA) készül, valamint
húsz esettanulmány
kidolgozása segíti
a jövőbeni, konkrét
kikötőfejlesztéseket.

Az állam

MAHART
Magyar Hajózási
Zártkörűen
Működő
Részvénytársaság

3 167 136 470

4 022 263 317

2 692 065 999

1 330 197 318

A projektjavaslat célja
a dunai, cseppfolyósított
földgáz (LNG)
üzemanyag-töltőállomás
megvalósítása hajók
számára Csepel
Szabadkikötőnél,
valamint egy úszó
ellátó-hajó kiépítése.
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3.

Európai
Hálózatfinanszírozási
Eszköz

PAN-LNG4-DANUBE
Projekt –
LNG belvízi
infrastruktúra
magyarországi
kiépítésének
előkészítése
és az első fix
és mozgó
töltőpont
megvalósítása
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A Kormány 1086/2016. (II. 29.) Korm. határozata
a Folyami Információs Szolgáltatásokkal összefüggő egyes projektjavaslatoknak az Európai
Hálózatfinanszírozási Eszköz 2015. évi pályázati kiírására történő benyújtásáról
A Kormány
1. egyetért az 1. melléklet szerint az ott felsorolt projektjavaslatokkal (a továbbiakban: projektjavaslatok),
2. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon a projektjavaslatoknak az Európai Hálózatfinanszírozási
Eszköz 2015. évi pályázati kiírására történő benyújtásáról,
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
azonnal
3. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy készítsen előterjesztést a Kormány részére a szükségessé vált
feladatokról, illetve a projektjavaslatok teljes körű megvalósításához szükséges források biztosításáról, ha az Európai
Bizottság a projektjavaslatokat csökkentett műszaki tartalommal, illetve csökkentett támogatási összeggel
támogatja.
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
folyamatos
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Európai Hálózat-

1.

Kapcsolódó program

Projektjavaslat

Támogatást igénylő

megnevezése

megnevezése

neve

Projektjavaslat
Végrehajtó szerv

tervezett költsége
(nettó, Ft)

Projektjavaslat

finanszírozási Eszköz

Hazai költségvetési

tervezett

révén finanszírozott

támogatás tervezett

összköltsége (bruttó,

támogatás tervezett

összege

összege

(Ft)

Ft)

Projektjavaslat rövid bemutatása

(nettó, Ft)

A projektjavaslat során az NKH Hajózási
Információs Rendszerének újrafejlesztése
valósul meg, amely a Folyami

Az NKH Hajózási
Információs
Rendszerének
Európai Hálózat2.

finanszírozási
Eszköz

(HIR) átdolgozása
a Folyami
Információs

Információs Szolgáltatások egyes

Nemzeti
Közlekedési

elemeivel összekapcsolható, az aktuális

Hatóság és

technológiákra épít, megbízhatóan
használható, könnyen karbantartható

a Rádiós
Az állam

Szolgáltatások
további
fejlesztése
érdekében

Segélyhívó és
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405 940 000

515 543 800

345 049 000

170 494 800

és továbbfejleszthető, valamint

Info-

más hatóságok számára jogszabályi

kommunikációs

felhatalmazás szerint hozzáférhető

Országos

(megfelelően definiált jogosultsági

Egyesület

szintek alapján). További fontos projektcél
a lajstrom közhiteles adatbázisának
kiépítése, így a kapcsolódó fejlesztések
feltételrendszerének megadása.
A projektjavaslat célja a felhasználói
igények és működő rendszerek elemzése
alapján megtervezni és megvalósítani

Rádiós Segélyhívó
3.

Európai Hálózat-

Integrált Kikötői

finanszírozási

Információs

Eszköz

Rendszer (KIR)

egy, a Folyami Információs Rendszeren

és InfoAz állam

kommunikációs

310 000 000

393 700 000

263 500 000

130 200 000

(a továbbiakban: RIS) alapuló

Országos

kikötői információs rendszert, amely

Egyesület

hatékonyabbá teszi a kikötői műveleteket
és modernizálja az áruforgalmi statisztikai
adatszolgáltatásokat.

Folyami

4.

Információs

Rádiós Segélyhívó

Európai Hálózat-

Szolgáltatások

és Info-

finanszírozási

által támogatott

Eszköz

korridor-

Országos

menedzsment

Egyesület

(RIS COMEX)

Az állam

kommunikációs

A nemzetközi partnerek közösen
dolgozzák a korridor szintű RIS határon
252 650 000

320 865 500

214 752 500

106 113 000

átnyúló pilot eseteket és hajtják végre
azokat. A műszaki harmonizáció mellett
a jogi és szervezeti háttér részleteket is
meghatározzák a partnerek.
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A Kormány 1087/2016. (II. 29.) Korm. határozata
a „Budapest–Hatvan vonalszakasz korszerűsítése: Keleti pályaudvar–Kőbánya-felső és a Rákos–Hatvan
vonalszakasz korszerűsítése, valamint az ETCS 2 vonatbefolyásoló rendszer kiépítése Rákos–Hatvan között”
című projektjavaslatnak az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 2015. évi pályázati kiírására történő
benyújtásáról
A Kormány
1. egyetért a „Budapest–Hatvan vonalszakasz korszerűsítése: Keleti pályaudvar–Kőbánya-felső és a Rákos–Hatvan
vonalszakasz korszerűsítése, valamint az ETCS 2 vonatbefolyásoló rendszer kiépítése Rákos–Hatvan között” című
projektjavaslattal (a továbbiakban: projektjavaslat) az 1. melléklet szerint,
2. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon a projektjavaslatnak az Európai Hálózatfinanszírozási
Eszköz 2015. évi pályázati kiírására történő benyújtásáról,
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
azonnal
3. jóváhagyja a „Budapest–Hatvan vonalszakasz korszerűsítése és ETCS2 vonatbefolyásoló rendszer kiépítés
előkészítése” című projektet (a továbbiakban: előkészítési projekt) a 2. melléklet szerint,
4. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy kössön támogatási szerződést a 2. melléklet szerint az előkészítési
projekt megvalósítása érdekében a 2. mellékletben foglalt táblázat B:2 mezőjében meghatározott végrehajtó
szervvel a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 1. melléklet XVII. Nemzeti
Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 32. Közlekedési ágazati programok alcím,
27. Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) projektek jogcímcsoport terhére,
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
azonnal
5. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy készítsen előterjesztést a Kormány részére a szükségessé vált
feladatokról, illetve a projektjavaslat teljes körű megvalósításához szükséges források biztosításáról, ha az Európai
Bizottság a projektjavaslatot csökkentett műszaki tartalommal, illetve csökkentett támogatási összeggel támogatja.
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
folyamatos
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A

B

C

D

E

F

G

H

Európai

1.

Kapcsolódó program
megnevezése

Támogatást
Projektjavaslat megnevezése

igénylő

Projektjavaslat

Projektjavaslat

tervezett

tervezett

költsége

összköltsége

(nettó, Ft)

(bruttó, Ft)

Végrehajtó szerv

neve

I

Hazai

Hálózatfinanszírozási

költségvetési

Eszköz révén

támogatás

finanszírozott

tervezett

támogatás tervezett

Projektjavaslat rövid bemutatása

összege

összege

(Ft)

(nettó, Ft)

A projektjavaslat keretében a Keleti
pályaudvar–Kőbánya-felső állomás
közötti vasúti vonalszakaszon egy
harmadik vágányt építenek ki.

Budapest–Hatvan vonalszakasz

2.
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korszerűsítése: Keleti pályaudvar–

NIF Nemzeti

Európai

Kőbánya-felső és a Rákos–Hatvan

Infrastruktúra

Hálózatfinanszírozási

vonalszakasz korszerűsítése,

Eszköz

valamint az ETCS 2 vonatbefolyásoló

zártkörűen működő

rendszer kiépítése Rákos–Hatvan

Részvénytársaság

vasúti vonalszakasz vasúti pályáját és
123 394 530 685

Fejlesztő

Az állam

Emellett a Rákos–Hatvan közötti

156 246 656 744

102 803 037 309

53 443 619 436

a biztosítóberendezéseit korszerűsítik,
valamint ugyane vonalszakaszon
az Egységes Európai Vonatbefolyásoló
Rendszer (ETCS) 2. szintjének

között

megfelelő vonatbefolyásoló rendszert
építenek ki a vonatkozó uniós és
hazai előírásoknak és elvárásoknak
megfelelően.

2. melléklet az 1087/2016. (II. 29.) Korm. határozathoz
A

1.

Projekt megnevezése

B

Végrehajtó szerv

C

D

Hazai

Hazai költségvetésből

költségvetésből

finanszírozott, le nem

finanszírozott

vonható általános

támogatás

forgalmi adó

(nettó, Ft)

(Ft)

Budapest–Hatvan
vonalszakasz
2.

korszerűsítése és ETCS2
vonatbefolyásoló
rendszer kiépítés
előkészítése

E

Projekt rövid bemutatása

Az előkészítő projekt keretében elvégzik a szükséges tervezési munkákat a Keleti pályaudvar–Kőbánya-felső állomás
közötti vasúti vonalszakaszon (kiegészítő tervezés), valamint a Rákos (kiz.) – Hatvan (bez.) vasúti vonalszakasz kiviteli

NIF Nemzeti Infrastruktúra
Fejlesztő zártkörűen működő
Részvénytársaság

3 450 140 901

625 900 818

terv elkészítése befejező fázisaként megszerzik az út- és a magasépítészeti engedélyeket. Az előkészítő projekt
keretében továbbá indokolt mértékű területszerzést, a terület-előkészítést végeznek, és a még megszerzendő
engedélyek hatósági díjait egyenlítik ki.
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A Kormány 1088/2016. (II. 29.) Korm. határozata
az „ETCS L2-BL2 fedélzeti eszközök telepítése 10+25 mozdonyra a TEN-T vasúti törzshálózaton (CNC) és
főbb áruszállítási korridorokon (RFC) történő üzemeltetés céljából” című projektjavaslatnak az Európai
Hálózatfinanszírozási Eszköz 2015. évi pályázati kiírására történő benyújtásáról
A Kormány
1. egyetért az „ETCS L2-BL2 fedélzeti eszközök telepítése 10+25 mozdonyra a TEN-T vasúti törzshálózaton (CNC)
és főbb áruszállítási korridorokon (RFC) történő üzemeltetés céljából” című projektjavaslattal (a továbbiakban:
projektjavaslat) az 1. melléklet szerint,
2. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a projektjavaslat vonatkozásában gondoskodjon az Európai
Hálózatfinanszírozási Eszköz létrehozásáról, a 913/2010/EU rendelet módosításáról és a 680/2007/EK és 67/2010/EK
rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1316/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet
9. cikk (1) bekezdése szerinti tagállami egyetértő nyilatkozat kiállításáról.
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A

B

C

D

E

F

G

Európai
Hálózatfinanszírozási

1.

Kapcsolódó program

Projektjavaslat

megnevezése

megnevezése

Támogatást igénylő neve

Projektjavaslat

Eszköz révén

tervezett költsége

finanszírozott

(nettó, Ft)

támogatás tervezett

Önerő
(Ft)

Projektjavaslat rövid bemutatása

összege
(nettó, Ft)

2.

ETCS L2-BL2
fedélzeti eszközök
telepítése 10+25
mozdonyra
Európai
a TEN-T vasúti
Hálózatfinanszírozási
törzshálózaton (CNC)
Eszköz
és főbb áruszállítási
korridorokon (RFC)
történő üzemeltetés
céljából

MÁV-START Vasúti
Személyszállító
Zártkörűen Működő
Részvénytársaság

4 949 820 000

3 385 617 150

1 564 202 850

A projektjavaslat célja 10 db ES64U2
megjelölésű, MÁV 470 sorozatszámú
és 25 db TRAXX P160 AC2
megjelölésű, MÁV 480 sorozatszámú
mozdony Egységes Európai
Vonatbefolyásoló Rendszernek
(ETCS) megfelelő fedélzeti
vonatbefolyásoló berendezéssel
történő felszerelése és teljes körű
engedélyeztetése Magyarországon,
Ausztriában és Romániában.
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A Kormány 1089/2016. (II. 29.) Korm. határozata
a közúti intelligens közlekedési rendszerekkel összefüggő egyes projektjavaslatoknak
az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 2015. évi pályázati kiírására történő benyújtásáról
A Kormány
1. egyetért az 1. melléklet szerint az ott felsorolt projektjavaslatokkal (a továbbiakban: projektjavaslatok),
2. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon a projektjavaslatoknak az Európai Hálózatfinanszírozási
Eszköz 2015. évi pályázati kiírására történő benyújtásáról,
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
azonnal
3. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy készítsen előterjesztést a Kormány részére a szükségessé vált
feladatokról, illetve a projektjavaslatok teljes körű megvalósításához szükséges források biztosításáról, ha az Európai
Bizottság a projektjavaslatokat csökkentett műszaki tartalommal, illetve csökkentett támogatási összeggel
támogatja.
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
folyamatos
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A

B

C

D

E

F

G
Európai
Hálózatfinanszírozási

1.

Kapcsolódó program

Projektjavaslat

Támogatást igénylő

megnevezése

megnevezése

neve

Végrehajtó szerv

Projektjavaslat tervezett

Projektjavaslat tervezett

Eszköz révén

költsége

összköltsége

finanszírozott

(nettó, Ft)

(bruttó, Ft)

támogatás tervezett
összege
(nettó, Ft)

2.

fejlesztése

finanszírozási Eszköz

az országos közút-

Hazai
támogatás
tervezett

Zártkörűen Működő

(Ft)

A projektjavaslat célja, hogy első lépésként
kialakítsa a Központi- és az Észak-dunántúli
775 000 000

984 250 000

658 750 000

325 500 000

Részvény-

hálózaton

Projektjavaslat rövid bemutatása

összege

Nonprofit
Az állam

I

költségvetési

Magyar Közút

A forgalomirányítás
Európai Hálózat-

H

régió forgalomirányító központját, valamint
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1. melléklet az 1089/2016. (II. 29.) Korm. határozathoz

az országos központot, az ehhez kapcsolódó
informatikai infrastruktúrával és szükséges

társaság.

felszereléssel.
Annak érdekében, hogy a jelentősebb
városok forgalomszervezése a távolsági
forgalmi menedzsmenttel összhangba
kerüljön, továbbá, hogy egy-egy forgalmi
zavar kezelésére olyan megfelelő
eszközrendszer álljon rendelkezésre, amely
a forgalmat a lehető legrövidebb átkelési

Nagyvárosi elkerülő

útvonalon képes elvezetni, nem terhelve ezzel

szakaszok forgalmi

3.

menedzsmentje

Magyar Közút

Európai Hálózat-

– Budapest,

Nonprofit

finanszírozási Eszköz

Tatabánya, Győr
Nyíregyháza,
Debrecen és
Székesfehérvár

Az állam

Zártkörűen Működő
Részvénytársaság

a lakott területeket, a projektjavaslat az alábbi
2 480 000 000

3 149 600 000

2 108 000 000

1 041 600 000

területeket érinti:
1. forgalmi adatgyűjtő, és zártláncú-, illetve
webkamera eszközpark fejlesztése,
2. az alépítményi (kommunikációs) hálózatok
fejlesztése,
3. a terelések megvalósításához és
tájékoztatáshoz szükséges változtatható
jelzésképű táblák telepítése,
4. a kulcsfontosságú jelzőlámpás
csomópontok felújítása, központi vezérlés
alá vonása.

1751

munkacsoportokban történik a munkavégzés,

1752

A projektjavaslat keretein belül tematikus
ahol az egyes résztvevő országok
megosztják egymással az infrastruktúra és
a jármű közötti kommunikációt lehetővé
tévő kooperatív kísérleti rendszerekkel

Magyar Közút
4.

Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz

C-ROADS_Hungary

Az állam

Nonprofit
Zártkörűen Működő

szerzett tapasztalataikat, az alkalmazott
54 250 000

68 897 500

46 112 500

22 785 000

szabványokat, műszaki specifikációkat,
és hatékonyág-mérési módszertanokat.

Részvénytársaság

Magyarország tranzit ország jellegéből
fakadóan a projektjavaslat célja a hazánkban
kialakított kooperatív kísérleti rendszerek
működésének összehangolása a szomszédos
országokban üzemelő berendezésekkel,
illetve a járművekbe kerülő egységekkel.
A projektjavaslat célja – az intelligens
közlekedési rendszereknek a közúti
közlekedés területén történő kiépítésére,
valamint a más közlekedési módokhoz
való kapcsolódására vonatkozó keretről
szóló, 2010. július 7-i 2010/40/EU európai
parlamenti és tanácsi irányelvben, illetve
az ezt kiegészítő, felhatalmazáson alapuló

Magyar Közút

rendeletekben foglalt előírásokkal

Nonprofit
5.

Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz

összhangban – a terepi adatgyűjtő és

Zártkörűen Működő
CROCODILE 2.0_HU

Az állam

Részvénytársaság,
Budapest Közút
Zártkörűen Működő
Részvénytársaság

1 860 000 000

2 362 200 000

1 581 000 000

781 200 000

tájékoztatást szolgáló infrastruktúra bővítése
a TEN-T hálózati elemeken, és a kapcsolódó
városi hálózati elemeken. További cél
a forgalmi menedzsment tevékenységet
támogató központi rendszerek funkcionális
szolgáltatások létrehozása érdekében,
valamint kiemelt cél az automatikus adatcsere
szempontjából nélkülözhetetlen DATEX
II. csomópontok (node) és adatbázisok
fejlesztése, létrehozása, és a Nemzeti
hozzáférési pont megvalósítása.
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A Kormány 1090/2016. (II. 29.) Korm. határozata
a „CNG Clean Fuel Box Projekt – CNG infrastruktúra magyarországi kiépítésének előmozdítása a TEN-T
közúti folyosók mentén a magyar fejlesztésű és gyártású Clean Fuel Box komplex szolgáltatással
megjelenő önkiszolgáló töltőegységek piacközeli tesztüzemével” című projektjavaslatnak az Európai
Hálózatfinanszírozási Eszköz 2015. évi pályázati kiírására történő benyújtásáról
A Kormány
1. egyetért a „CNG Clean Fuel Box Projekt – CNG infrastruktúra magyarországi kiépítésének előmozdítása a TEN-T
közúti folyosók mentén a magyar fejlesztésű és gyártású Clean Fuel Box komplex szolgáltatással megjelenő
önkiszolgáló töltőegységek piacközeli tesztüzemével” című projektjavaslattal (a továbbiakban: projektjavaslat)
az 1. melléklet szerint,
2. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a projektjavaslat vonatkozásában gondoskodjon az Európai
Hálózatfinanszírozási Eszköz létrehozásáról, a 913/2010/EU rendelet módosításáról és a 680/2007/EK és 67/2010/EK
rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1316/2013/EU európai parlamenti és tanácsi
rendelet 9. cikk (1) bekezdése szerinti tagállami egyetértő nyilatkozat kiállításáról.
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
azonnal
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A

B
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1. melléklet az 1090/2016. (II. 29.) Korm. határozathoz
C

D

E

F

G

H

Önerő (Ft)

Projektjavaslat rövid bemutatása

1 676 076 503

A projektjavaslat célja a sűrített
földgáz-töltőinfrastruktúra
magyarországi kiépítésének
előmozdítása a TEN-T folyosók
mentén 39 innovatív Clean Fuel Box
(a továbbiakban: CFB) elhelyezésével,
valamint a technológia hazai
gyártására, nemzetközi értékesítésére
szolgáló kapacitás kialakítása. A CFB
a hagyományos kompresszorállomásokkal szemben, zajmentes
üzemmel és „térbútor” kialakítással
illeszkedik a városi környezetbe.

Európai
Hálózatfinanszírozási
1.

Kapcsolódó program
megnevezése

Projekt megnevezése

Támogatást
igénylő neve

Projektjavaslat

Projekt tervezett

Eszköz révén

tervezett költsége

összköltsége

finanszírozott

(nettó, Ft)

(bruttó, Ft)

támogatás tervezett
összege
(nettó, Ft)

2.

Európai
Hálózatfinanszírozási
Eszköz

CNG Clean Fuel
Box Projekt – CNG
infrastruktúra
magyarországi
kiépítésének
előmozdítása a TEN-T
közúti folyosók mentén
a magyar fejlesztésű és
gyártású Clean Fuel Box
komplex szolgáltatással
megjelenő önkiszolgáló
töltőegységek
piacközeli
tesztüzemével

Magyar
Gázüzemű
Közlekedés
Klaszter
Egyesület

3 990 658 340

5 068 136 092

3 392 059 589
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A Kormány 1091/2016. (II. 29.) Korm. határozata
egyes nyugat-magyarországi vasútvonalak fejlesztése előkészítésére irányuló projektjavaslatoknak
az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 2015. évi pályázati kiírására történő benyújtásáról
A Kormány
1. egyetért
a)
a „Hegyeshalom – Rajka (oh.) vasútvonal korszerűsítésének előkészítő munkái” című,
b)
a „Győr–Sopron vasútvonal fejlesztése – kiviteli tervek készítése” című és
c)
a „Zalaszentiván állomás szűk keresztmetszet felszámolása a Szombathely–Zalaegerszeg közvetlen vasúti
összeköttetés megteremtésével – előkészítése” című
projektjavaslattal [a továbbiakban az a)–c) alpontban meghatározott projektjavaslatok együtt: projektjavaslatok]
az 1. melléklet szerint,
2. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon a projektjavaslatoknak az Európai Hálózat
Hálózatfinanszírozási Eszköz 2015. évi pályázati kiírására történő benyújtásáról,
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
azonnal
3. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy készítsen előterjesztést a Kormány részére a szükségessé vált
feladatokról, illetve a projektjavaslatok teljes körű megvalósításához szükséges források biztosításáról, ha az Európai
Bizottság a projektjavaslatok bármelyikét csökkentett műszaki tartalommal, illetve csökkentett támogatási
összeggel támogatja.
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
folyamatos
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A

B
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1. melléklet az 1091/2016. (II. 29.) Korm. határozathoz
C

D

E

F

G

H

I

Európai
Projektjavaslat
1.

Kapcsolódó program

Projektjavaslat

Támogatást

megnevezése

megnevezése

igénylő neve

Végrehajtó szerv

Projektjavaslat

tervezett

tervezett

költsége

összköltsége

(nettó, Ft)

(bruttó, Ft)

Hálózatfinanszírozási

Hazai

Eszköz révén

költségvetési

finanszírozott

támogatás

támogatás tervezett

tervezett

összege

összege (Ft)

Projektjavaslat rövid bemutatása

(nettó, Ft)
A projektjavaslat a Hegyeshalom – Rajka
(oh.) vonalszakasz korszerűsítésének
előkészítési munkára irányul, amely
tartalmazza a megvalósíthatósági tanulmány,

2.

Hegyeshalom – Rajka

Győr–Sopron–

Európai Hálózat-

(oh.) vasútvonal

Ebenfurti Vasút

finanszírozási Eszköz

korszerűsítésének

Az állam

Zártkörűen Működő

engedélyezési és kiviteli tervek elkészítését,
700 000 000

700 000 000

595 000 000

105 000 000

A projektjavaslat keretében a vasúti pálya és
a műtárgyak a 225 kN tengelyterhelés elérése

Részvénytársaság

előkészítő munkái

a szükséges hatósági engedélyek megszerzését.

érdekében történő megújítását, a felsővezetéki
rendszer átépítését szükséges előkészíteni,
amelyek eredményeként csökkenhet az eljutási
idő.
A projektjavaslat célja a Győr–Sopron
vasútvonal 84 kilométer hosszú vonalszakasza

3.

Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz

fejlesztése – kiviteli tervek

pályasebességének 160 km/h-ra,

Győr–Sopron–

Győr–Sopron vasútvonal
Az állam

készítése

Ebenfurti Vasút
Zártkörűen Működő

a tengelyterhelésének 22,5 tonnára történő
2 600 000 000

2 600 000 000

2 210 000 000

390 000 000

emeléséhez és a nem megfelelő kapacitású
szakaszokon második vágány kiépítésének

Részvénytársaság

feltételét jelentő, a kivitelezés előkészítéséhez
szükséges tervezési és más előkészítő munka
A projektjavaslat keretében új villamosított,

Zalaszentiván állomás

60 km/h tervezett sebességű, 225 kN

szűk keresztmetszet
Európai
4.

Hálózatfinanszírozási
Eszköz

a Szombathely–
Zalaegerszeg közvetlen
vasúti összeköttetés
megteremtésével
– előkészítése

tengelyterhelésű vasúti egyvágányú

Győr–Sopron–

felszámolása
Az állam

Ebenfurti Vasút
Zártkörűen Működő
Részvénytársaság

pálya, valamint a szükséges műtárgyak,
300 000 000

300 000 000

255 000 000

45 000 000

kapcsolódó infrastruktúra és közműhálózatok
átalakításához szükséges teljes körű
tervezést és engedélyeztetést, továbbá
a megvalósításhoz szükséges területszerzés
előkészítését végzik el.
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A Kormány 1092/2016. (II. 29.) Korm. határozata
a „Futópálya túlfutást megelőző rendszer (ROPS)” című projektjavaslatnak az Európai Hálózatfinanszírozási
Eszköz 2015. évi pályázati kiírására történő benyújtásáról
A Kormány
1. egyetért a „Futópálya túlfutást megelőző rendszer (ROPS)” című projektjavaslattal (a továbbiakban: projektjavaslat)
az 1. melléklet szerint,
2. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a projektjavaslat vonatkozásában gondoskodjon az Európai
Hálózatfinanszírozási Eszköz létrehozásáról, a 913/2010/EU rendelet módosításáról és a 680/2007/EK és
67/2010/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1316/2013/EU európai parlamenti és
tanácsi rendelet 9. cikk (1) bekezdése szerinti tagállami egyetértő nyilatkozat kiállításáról.
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A

1.

2.

B
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1. melléklet az 1092/2016. (II. 29.) Korm. határozathoz
C

Kapcsolódó program

Projektjavaslat

Projektjavaslat

megnevezése

megnevezése

kedvezményezettje

Európai
Hálózatfinanszírozási
Eszköz

Futópálya
túlfutást
megelőző
rendszer (ROPS)

WIZZ Air Hungary
Légiközlekedési
Korlátolt
Felelősségű
Társaság

D
Projektjavaslat
tervezett összköltsége
(nettó, Ft)

2 289 293 271

E
Európai Hálózatfinanszírozási
Eszköz terhére biztosítandó
támogatás tervezett összege
(nettó, Ft)

1 945 899 280

F

G

Önerő tervezett
összege

Projektjavaslat rövid bemutatása

(nettó, Ft)

343 393 991

A projektjavaslat célja a Futópálya Túlfutás
Megelőző Rendszer (ROPS) – a légiközlekedés
repülésbiztonsági rendszerének új, fontos
kiegészítő eleme – beszerzése, beépítése,
telepítése, oktatása és rendszerbe állítása
a projektjavaslat kedvezményezettje által
üzemeltetett Airbus A320-as típuscsalád
repülőgépein.

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2016. évi 26. szám

1759

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2016. évi 26. szám

A Kormány 1093/2016. (II. 29.) Korm. határozata
az „A Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér kötöttpályás kapcsolatának kialakítása” című
projektjavaslatnak az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 2015. évi pályázati kiírására történő
benyújtásáról
A Kormány
1. egyetért az „A Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér kötöttpályás kapcsolatának kialakítása” című
projektjavaslattal (a továbbiakban: projektjavaslat) az 1. melléklet szerint,
2. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon a projektjavaslatnak az Európai Hálózatfinanszírozási
Eszköz 2015. évi pályázati kiírására történő benyújtásáról,
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
azonnal
3. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési
kerete elfogadására irányuló javaslatában szerepeltesse a „Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér kötöttpályás
kapcsolata kialakításának előkészítése” című projekt 2. mellékletben meghatározott költségeit,
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
azonnal
4. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy készítsen előterjesztést a Kormány részére a szükségessé vált
feladatokról, illetve a projektjavaslat teljes körű megvalósításához szükséges források biztosításáról, ha az Európai
Bizottság a projektjavaslatot csökkentett műszaki tartalommal, illetve csökkentett támogatási összeggel támogatja.
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
folyamatos
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A

B

C
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1. melléklet az 1093/2016. (II. 29.) Korm. határozathoz
D

E

F

G

H

I

Európai

1.

Kapcsolódó program
megnevezése

Támogatást

Projektjavaslat megnevezése

igénylő neve

Végrehajtó szerv

Projektjavaslat

Projektjavaslat

tervezett költsége

tervezett összköltsége

(nettó, Ft)

(bruttó, Ft)

Hálózatfinanszírozási

Hazai költségvetési

Eszköz terhére

támogatás

biztosítandó támogatás

tervezett összege

tervezett összege

(Ft)

Projektjavaslat rövid bemutatása

(nettó, Ft)

A projektjavaslat a Budapest–Monor

2.

vasúti vonalszakasz mentén két megelőző

A Budapest Liszt Ferenc

Európai
Hálózatfinanszírozási
Eszköz

vágány építésére irányul oly módon, hogy

NIF Nemzeti Infrastruktúra

nemzetközi repülőtér

Az állam

kötöttpályás kapcsolatának

Fejlesztő zártkörűen

115 000 000 000

142 418 500 000

96 016 850 000

46 401 650 000

kialakítása

a Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér
kötöttpályás kiszolgálása is megvalósuljon

működő Részvénytársaság

a vonatkozó uniós és hazai előírásoknak és
elvárásoknak megfelelően.

2. melléklet az 1093/2016. (II. 29.) Korm. határozathoz
A

B

C
Integrált Közlekedésfejlesztési

1.

Projekt megnevezése

Végrehajtó szerv

Operatív Programból finanszírozott
támogatás
(nettó, Ft)

D

E

Hazai költségvetésből finanszírozott,
le nem vonható általános forgalmi adó

Projekt rövid bemutatása

(Ft)

A projekt tanulmány szintű vizsgálat és tervezés elvégzésére irányul, amely
NIF Nemzeti Infrastruktúra

repülőtér kötöttpályás kapcsolata

Fejlesztő zártkörűen működő

kialakításának előkészítése

Részvénytársaság

a projektjavaslattal összefüggő kivitelezésnek az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközből
1 700 000 000

459 000 000

történő finanszírozását célzó pályázathoz szükséges. E projekt kétvágányú, villamosított
vasútvonal új nyomvonalon történő megépítésének előkészítését, ennek keretében
a kivitelezés munkálatainak megkezdéséhez szükséges kivitelezési tervdokumentáció
elkészítését foglalja magában.
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2.

Budapest Liszt Ferenc nemzetközi
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A Kormány 1094/2016. (II. 29.) Korm. határozata
a „Déli összekötő vasúti Duna-híd korszerűsítése” című projektjavaslatnak az Európai Hálózatfinanszírozási
Eszköz 2015. évi pályázati kiírására történő benyújtásáról
A Kormány
1. egyetért a „Déli összekötő vasúti Duna-híd korszerűsítése” című projektjavaslattal (a továbbiakban: projektjavaslat)
az 1. melléklet szerint,
2. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon a projektjavaslatnak az Európai Hálózatfinanszírozási
Eszköz 2015. évi pályázati kiírására történő benyújtásáról,
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
azonnal
3. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban:
IKOP) éves fejlesztési kerete elfogadására irányuló javaslatában szerepeltesse a „Déli összekötő vasúti Duna-híd
korszerűsítés előkészítése” című előkészítési projekt 2. mellékletben meghatározott költségeit,
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
azonnal
4. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy készítsen előterjesztést a Kormány részére a szükségessé vált
feladatokról, a projektjavaslat teljes körű megvalósításához szükséges források biztosításáról, ha az Európai Bizottság
a projektjavaslatot csökkentett műszaki tartalommal, illetve csökkentett támogatási összeggel támogatja.
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
folyamatos
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A
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1. melléklet az 1094/2016. (II. 29.) Korm. határozathoz
B

C

D

E

F

G

H

I

Európai

1.

Kapcsolódó program

Projektjavaslat

Támogatást

megnevezése

megnevezése

igénylő neve

Projektjavaslat

Projektjavaslat
Végrehajtó szerv

tervezett költsége
(nettó, Ft)

Hálózatfinanszírozási
Eszköz terhére

tervezett
összköltsége
(bruttó, Ft)

biztosítandó
támogatás tervezett
összege

Hazai költségvetési
támogatás tervezett

Projektjavaslat rövid

összege

bemutatása

(Ft)

(nettó, Ft)

Európai
Hálózatfinanszírozási
Eszköz

2.

Déli összekötő
vasúti Duna-híd
korszerűsítése

Az állam

NIF Nemzeti
Infrastruktúra
Fejlesztő
zártkörűen
működő
Részvénytársaság

35 800 000 000

45 428 200 000

30 430 000 000

A korszerűsítés
keretében sor kerül
a Déli összekötő
vasúti Duna-híd
felújítására és
a kapacitásbővítéshez
későbbiekben
felhasználható
harmadik hídszerkezet
megépítésére
a forgalom folyamatos
fenntartása mellett.

14 998 200 000

2. melléklet az 1094/2016. (II. 29.) Korm. határozathoz
A

2.

Projekt megnevezése

Déli összekötő vasúti
Duna-híd korszerűsítés
előkészítése

Végrehajtó szerv

NIF Nemzeti Infrastruktúra
Fejlesztő zártkörűen működő
Részvénytársaság

C

D

IKOP-ból finanszírozott

Hazai költségvetésből finanszírozott, le nem

támogatás

vonható általános forgalmi adó

(nettó, Ft)

(Ft)

1 020 000 000

504 000 000

E
Projekt rövid bemutatása

Az előkészítési projekt keretében sor kerül a „Déli
összekötő vasúti Duna-híd korszerűsítése” című
projekthez szükséges tervezési és engedélyezési
munkák elvégzésére.
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A Kormány 1095/2016. (II. 29.) Korm. határozata
a „Gubacsi vasúti híd átépítése – előkészítés” című projektjavaslatnak az Európai Hálózatfinanszírozási
Eszköz 2015. évi pályázati kiírására történő benyújtásáról
A Kormány
1. egyetért a „Gubacsi vasúti híd átépítése – előkészítés” című projektjavaslattal (a továbbiakban: projektjavaslat)
az 1. melléklet szerint,
2. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon a projektjavaslatnak az Európai Hálózatfinanszírozási
Eszköz 2015. évi pályázati kiírására történő benyújtásáról,
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
azonnal
3. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy készítsen előterjesztést a Kormány részére a szükségessé vált
feladatokról, illetve a projektjavaslat teljes körű megvalósításához szükséges források biztosításáról, ha az Európai
Bizottság a projektjavaslatot csökkentett műszaki tartalommal, illetve csökkentett támogatási összeggel támogatja.
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
folyamatos
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A

1.

B

C

Kapcsolódó program

Projektjavaslat

Támogatást

megnevezése

megnevezése

igénylő neve
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1. melléklet az 1095/2016. (II. 29.) Korm. határozathoz
D

E
Projektjavaslat

Végrehajtó szerv

tervezett költsége
(nettó, Ft)

F

G

H

Projektjavaslat

Európai Hálózatfinanszírozási

Hazai költségvetési

tervezett

Eszköz terhére biztosítandó

támogatás tervezett

összköltsége

támogatás tervezett összege

összege

(bruttó, Ft)

(nettó, Ft)

(Ft)

2.

Gubacsi vasúti

Hálózatfinanszírozási

híd átépítése

Eszköz

– előkészítés

híd átépítése” című projekt megvalósításához

Infrastruktúra
Az állam

Fejlesztő
zártkörűen működő
Részvénytársaság

Projektjavaslat rövid bemutatása

A projektjavaslat célja, hogy a „Gubacsi vasúti

NIF Nemzeti
Európai

I

310 000 000

393 700 000

263 500 000

130 200 000

szükséges szakági tervek előálljanak, a környezeti
hatásvizsgálat elkészüljön, és a környezeti engedély
rendelkezésre álljon.
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A Kormány 1096/2016. (II. 29.) Korm. határozata
a „GSM-R rendszer kiépítés 2. üteme a magyarországi TEN-T vasúti törzshálózaton” című projektjavaslatnak
az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 2015. évi pályázati kiírására történő benyújtásáról
A Kormány
1. egyetért a „GSM-R rendszer kiépítés 2. üteme a magyarországi TEN-T vasúti törzshálózaton” című projektjavaslattal
(a továbbiakban: projektjavaslat) az 1. melléklet szerint,
2. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon a projektjavaslatnak az Európai Hálózatfinanszírozási
Eszköz 2015. évi pályázati kiírására történő benyújtásáról,
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
azonnal
3. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy készítsen előterjesztést a Kormány részére a projektjavaslat Európai
Hálózatfinanszírozási Eszközből nem finanszírozható költségeinek az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív
Programból (a továbbiakban: IKOP) történő finanszírozásáról, illetve ha az IKOP-ból történő finanszírozást a Kormány
nem támogatja, a projektjavaslat visszavonásáról.
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
az Európai Bizottság döntését követően azonnal
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A

B
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1. melléklet az 1096/2016. (II. 29.) Korm. határozathoz
C

D

E

F

G
Európai

1.

Kapcsolódó program

Projektjavaslat

Támogatást

megnevezése

megnevezése

igénylő neve

Végrehajtó szerv

Projektjavaslat

Projektjavaslat

tervezett

tervezett

összköltsége

összköltsége

(nettó, Ft)

(bruttó, Ft)

Hálózatfinanszírozási
Eszköz révén
finanszírozott
támogatás tervezett
összege
(nettó, Ft)

H

I

Hazai
költségvetési
támogatás

Projektjavaslat rövid

tervezett

bemutatása

összege
(Ft)
A projektjavaslat a GSM-R
rendszer 2. ütemének
törzshálózati szakaszainak
kiépítésére irányul annak
érdekében, hogy a külön
projektekben megvalósuló
vonatbefolyásolási
rendszerek (Egységes
Európai Vonatbefolyásoló
Rendszer – ETCS)
kiépítésével együtt
biztosítsa a vasúti

GSM-R rendszer kiépítés
2.

Európai

2. üteme a magyarországi

Hálózatfinanszírozási Eszköz

TEN-T vasúti
törzshálózaton

közlekedés átjárhatóságát

NIF Nemzeti Infrastruktúra
Az állam

Fejlesztő zártkörűen
működő Részvénytársaság

18 246 177 194

22 955 565 036

15 509 250 615

7 446 314 421

a szomszédos országok
felé a magyar vasútvonalak
meghatározó hálózatán.
A projektjavaslat a TEN-T
vasúti törzshálózat azon
magyar vonalszakaszain
valósul meg, amelyeket
a teljes GSM-R fejlesztés
le. A GSM-R rendszerrel
a projektjavaslat keretében
lefedni tervezett vasútvonalhálózat hossza összesen
956 km.
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1. ütemében nem fedtek
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A Kormány 1097/2016. (II. 29.) Korm. határozata
a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság megalapításáról
A Kormány az állami vagyon megóvása, az állattenyésztés és a növénytermesztés egyes ágaihoz kötődő képzési feladatok
összehangolt végrehajtása, a történelmi magyar lófajták génállományának megőrzése, a lovasturizmus fejlesztése, valamint
Mezőhegyes és térsége foglalkoztatási helyzetének javítása érdekében az alábbi döntéseket hozza.
1. A Kormány a Mezőhegyesi Állami Ménesbirtokból, valamint a Mezőhegyes környéki állami föld- és erdőterületekből,
az ott található épített örökség felhasználásával megalapítja a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaságot
(a továbbiakban: Ménesbirtok).
2. A Kormány egyetért azzal, hogy
a)
a Ménesbirtok tevékenységét gazdasági társasági formában végezze;
b)
a Ménesbirtok működéséhez szükséges föld- és erdőterületek a Ménesbirtok részére biztosításra kerüljenek;
c)
a Ménesbirtok a ló mellett egyéb állatfajták tenyésztésével is foglalkozzon.
3. A Kormány felhívja
a)
a Mezőhegyesi Állami Ménesbirtok újjászervezésének koordinálásáért felelős kormánybiztost
(a továbbiakban: kormánybiztos), hogy jelölje ki azon föld- és erdőterületeket, amelyek a Ménesbirtok
működéséhez szükségesek;
Felelős:
kormánybiztos
Határidő:
azonnal
b)
a kormánybiztost, hogy gondoskodjon a kijelölt erdőterületeken az erdőirtások megszüntetéséről, valamint
az erdőirtással okozott károk megtérítéséről;
Felelős:
kormánybiztos
Határidő:
az erdőirtások megszüntetése tekintetében azonnal, az erdőirtással okozott károk megtérítése
tekintetében a kárigények beérkezését követően
c)
a földművelésügyi minisztert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy
a vonatkozó Korm. határozat alapján elárverezett, a) alpont szerint kijelölt állami tulajdonú föld- vagy
erdőterületre vonatkozó adásvételi szerződés megkötésére – az árverés, valamint az árverési vevő indokolt
költségeinek megtérítése mellett – ne kerüljön sor;
Felelős:
földművelésügyi miniszter
Határidő:
azonnal
d)
a földművelésügyi minisztert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy
az a) alpont szerinti föld- és erdőterületek a Ménesbirtok használatába kerüljenek.
Felelős:
földművelésügyi miniszter
Határidő:
a föld- és erdőterületek kijelölését követően azonnal
4. A Kormány felhívja a kormánybiztost, hogy alkossa meg a Ménesbirtok gazdálkodási koncepciójáról szóló
akciótervet,
a)
valamint tegye meg a gazdasági társasággá alakuláshoz szükséges intézkedéseket;
Felelős:
kormánybiztos
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
azonnal
b)
valamint tegye meg a Ménesbirtokhoz kapcsolódó épített örökség megóvása érdekében szükséges
intézkedéseket;
Felelős:
kormánybiztos
Határidő:
azonnal
c)
valamint gondoskodjon a vízjogi engedélyek Ménesbirtok nevére történő megszerzéséről;
Felelős:
kormánybiztos
Határidő:
azonnal
d)
valamint gondoskodjon a Ménesbirtokon található lóállomány profiltisztításáról;
Felelős:
kormánybiztos
Határidő:
azonnal
e)
amelynek keretében gondoskodjon a Ménesbirtokkal kapcsolatos szakmai képzési koncepció kidolgozásáról;
Felelős:
kormánybiztos
Határidő:
2016. április 30.
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f)

amelynek keretében gondoskodjon a Ménesbirtokkal kapcsolatos turisztikai koncepció kidolgozásáról.
Felelős:
kormánybiztos
Határidő:
2016. április 30.
5. A Kormány felhívja
a)
a kormánybiztost, hogy a nemzetgazdasági miniszter bevonásával gondoskodjon a Ménesbirtok
létrehozásához szükséges reorganizációs költségvetés kidolgozásáról, és az erre vonatkozó javaslatot
terjessze a Kormány elé;
Felelős:
kormánybiztos a nemzetgazdasági miniszter bevonásával
Határidő:
2016. április 30.
b)
a nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjon a reorganizációs költségvetéshez szükséges forrás
biztosításáról.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
a reorganizációs költségvetés Kormány által történő elfogadását követően haladéktalanul
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A miniszterelnök 25/2016. (II. 29.) ME határozata
„Együttműködési egyezmény Magyarország Kormánya és a Kongói Demokratikus Köztársaság Kormánya
között az oktatás területén” című egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról
A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva,
az emberi erőforrások minisztere és a külgazdasági és külügyminiszter előterjesztése alapján
1. egyetértek a Magyarország Kormánya és a Kongói Demokratikus Köztársaság Kormánya közötti oktatási
együttműködési egyezmény (a továbbiakban: szerződés) létrehozásával;
2. felhatalmazom az emberi erőforrások miniszterét, hogy – az érintett miniszterekkel egyetértésben – a tárgyalásokon
részt vevő személyeket kijelölje;
3. felhatalmazom az emberi erőforrások miniszterét vagy az általa kijelölt személyt, hogy a tárgyalások eredményeként
előálló szövegtervezetet kézjegyével lássa el;
4. felhívom a külgazdasági és külügyminisztert, hogy a szerződés létrehozásához szükséges meghatalmazási okiratot
adja ki.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A miniszterelnök 26/2016. (II. 29.) ME határozata
Magyarország Kormánya és a Zöld-foki Köztársaság Kormánya közötti oktatási és kulturális együttműködési
egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról
A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva,
az emberi erőforrások minisztere és a külgazdasági és külügyminiszter előterjesztése alapján
1. egyetértek a Magyarország Kormánya és a Zöld-foki Köztársaság Kormánya közötti oktatási és kulturális
együttműködési egyezmény (a továbbiakban: szerződés) létrehozásával;
2. felhatalmazom az emberi erőforrások miniszterét, hogy – az érintett miniszterekkel egyetértésben – a tárgyalásokon
részt vevő személyeket kijelölje;
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3. felhatalmazom az emberi erőforrások miniszterét vagy az általa kijelölt személyt, hogy a tárgyalások eredményeként
előálló szövegtervezetet kézjegyével lássa el;
4. felhívom a külgazdasági és külügyminisztert, hogy a szerződés létrehozásához szükséges meghatalmazási okiratot
adja ki.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

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

