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III. Kormányrendeletek

A Kormány 285/2013. (VII. 26.) Korm. rendelete
a Stipendium Hungaricumról

A Kormány a  nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110.  § (1)  bekezdés 21.  pontjában, a  10.  § tekintetében 
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés c) pontjában, valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló 
2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 8. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében 
foglalt feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. §  A Stipendium Hungaricum (a továbbiakban: ösztöndíjprogram) a Kormány által alapított ösztöndíj, amelynek célja 
a kormányközi oktatási megállapodások, illetve a külföldi oktatásért felelős minisztériummal kötött megállapodások 
(a  továbbiakban: kormányközi megállapodások) végrehajtása érdekében a  külföldi hallgatók magyar felsőoktatási 
intézményekben folytatandó tanulmányainak kiemelt támogatása révén.

2. § (1) Az ösztöndíjprogram működtetéséért az oktatásért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) felel.
 (2) Az ösztöndíjprogram működtetésével a miniszter a Magyar Ösztöndíj Bizottságot (a továbbiakban: MÖB) és a Balassi 

Intézet MÖB Irodát bízza meg.

3. §  A miniszter
a) dönt az ösztöndíj odaítéléséhez szükséges pályázat (a továbbiakban: pályázat) eredményéről,
b) jóváhagyja

ba) a pályázati felhívást,
bb) az ösztöndíjprogram működési szabályzatát,
bc) a MÖB-nek az ösztöndíjprogram végrehajtásával kapcsolatos éves beszámolóját.

4. § (1) Az ösztöndíjprogrammal kapcsolatos koordinációs, kapcsolattartási, információs feladatokat a Balassi Intézet MÖB 
Iroda látja el, amely során
a) kidolgozza az  Emberi Erőforrások Minisztériumával (a  továbbiakban: EMMI) előzetesen egyeztetett 

iránymutatások alapján a pályázati felhívást, valamint az ösztöndíjprogram működési szabályzatát,
b) lefolytatja a pályázati eljárást,
c) gondoskodik az ösztöndíjprogram részét képező egyéb programok megszervezéséről és lebonyolításáról,
d) az EMMI-vel együttműködésben bekéri az érintett felsőoktatási intézményektől – a külföldi oktatásért felelős 

minisztérium (a továbbiakban: küldő fél) által meghatározott igényeknek megfelelően kidolgozott – képzési 
ajánlatokat,

e) felterjeszti a miniszter számára az ösztöndíjak adományozására vonatkozó MÖB javaslatot,
f ) kapcsolatot tart az ösztöndíjprogramban részt vevő intézményekkel,
g) évente beszámolót készít a miniszter számára az ösztöndíjprogram végrehajtásáról.

 (2) Az  ösztöndíjak és az  ösztöndíjprogram működtetésének pénzügyi fedezete a  Miniszterelnökség fejezeti 
költségvetésében kerül tervezésre. Az  ösztöndíjak és az  önköltség összegét – fejezeti átcsoportosítást követően – 
az EMMI átutalja a programban résztvevő felsőoktatási intézményeknek.

5. §  Az ösztöndíjprogram működési szabályzata magában foglalja
a) az ösztöndíjasok képzésének, előmenetelének monitorozását,
b) az ösztöndíjasok havi ösztöndíj mértékének meghatározási rendszerét,
c) az ösztöndíjas szerződés megkötéséhez felhasználható szerződésmintát.

6. § (1) A  miniszter az  ösztöndíjra a  kormányközi oktatási megállapodások alapján pályázatot hirdet meg magyar 
felsőoktatási intézményben folytatandó tanulmányokra önköltséges helyre.
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 (2) A  pályázati felhívás tartalmazza a  pályázati feltételeket, a  pályázat benyújtásának határidejét, az  értékelés 
pontrendszerét, a  hallgatóknak biztosított ösztöndíj aktuális mértékét és a  tanulmányi előmenetellel összefüggő 
követelményeket.

 (3) Érvényes pályázatot az a pályázó nyújthat be:
a) akit a kormányközi oktatási megállapodások alapján a küldő fél arra jelöl,
b) aki vállalja, hogy az ösztöndíj elnyerését követően ösztöndíjszerződést köt,
c) aki korábban nem vett részt az ösztöndíjprogramban.

 (4) A  pályázat benyújtásakor a  pályázónak csatolnia kell az  arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy hozzájárul személyes 
adatainak a pályázati eljárás során történő kezeléséhez.

 (5) A  pályázati felhívást, valamint az  ösztöndíjprogram működési szabályzatát a  miniszter által vezetett minisztérium 
honlapján és a hivatalos lapban kell közzétenni.

 (6) A benyújtott pályázatot a pályázati feltételek alapján a MÖB értékeli és javaslatot tesz a miniszternek az ösztöndíj 
odaítélésére. Az  ösztöndíjat a  MÖB javaslata alapján a  miniszter adományozza azzal a  feltétellel, hogy 
az ösztöndíjasnak teljesítenie kell a  fogadó felsőoktatási intézmény által meghatározott felvételi követelményeket, 
illetve hallgatói jogviszonyt kell létesítenie.

 (7) Az  ösztöndíjassal a  MÖB Irodát fenntartó Balassi Intézet (a  továbbiakban: felek) ösztöndíjas szerződést köt, amely 
meghatározza az ösztöndíjjal kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket.

7. §  A külföldi hallgatói helyek önköltségének mértéke a  fogadó felsőoktatási intézmény által kidolgozott képzési 
ajánlatban meghatározott összeg. Az  ösztöndíj a  hallgatói jogviszonyban álló ösztöndíjas részére tanulmányai 
során folyósítandó, ha az  adott tanulmányi időszakban aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik. A  tanulmányok 
ütemezése során az  ösztöndíjast a  fogadó felsőoktatási intézmény hallgatói követelményrendszerében, valamint 
az ösztöndíjas szerződésben rögzített jogok és kötelezettségek illetik meg, illetve terhelik.

8. § (1) Az ösztöndíjas szerződésnek tartalmaznia kell:
a) az adott szakra vonatkozó képzési és kimeneti követelményben meghatározott képzési időt, illetve a nemzeti 

felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a  továbbiakban: Nftv.) 80.  § (2)  bekezdés d)  pontja szerinti 
előkészítő tanulmányok időtartamát;

b) az ösztöndíj jogszabályban meghatározott havi összegét és annak kifizetése időpontját, módját;
c) a más felsőoktatási intézménybe történő átvétel rendjét;
d) az adatkezeléshez való hozzájárulást;
e) azt a  feltételt, hogy az  ösztöndíjas szerződés abban az  időpontban lép hatályba, amikor az  ösztöndíjas 

hallgatói jogviszonyt létesít.
 (2) Az ösztöndíjas szerződés – az Nftv. 59. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt kivétellel – megszűnik, ha az ösztöndíjas 

hallgatói jogviszonya megszűnik.
 (3) Az ösztöndíjas szerződés a felek egyetértésével módosítható.

9. § (1) Az  ösztöndíjas az  ösztöndíjas szerződésben foglaltak szerint köteles a  felvételi vagy átvételi határozatban érintett 
felsőoktatási intézménnyel hallgatói jogviszonyt létesíteni és azt az  ösztöndíj folyósítási idejének megfelelő 
időtartamban fenntartani.

 (2) Ha az  ösztöndíjas hallgatói jogviszonya megszűnik, részére a  továbbiakban az  ösztöndíj nem folyósítható. 
Amennyiben az ösztöndíjas a hallgatói jogviszonyát szünetelteti, a szüneteltetés ideje alatt részére az ösztöndíj nem 
folyósítható.

10. § (1) A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: R1.) 2. § (2) bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) E  rendelet hatálya – a  41.  § kivételével – nem terjed ki az  egyházi felsőoktatási intézmények által folytatott 
hitéleti képzésekre, valamint – a  7.  § és a  41.  § kivételével – az  államközi megállapodás alapján Magyarországon 
folytatott tanulmányokra.”

 (2) Az R1. 41. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A külföldi hallgatók részére, idegen nyelven, valamint a harmadik országbeli állampolgárok számára államközi 
megállapodás alapján meghirdetett képzésekre, a hitéleti képzésekre, és a Magyarországon működési engedéllyel 
rendelkező külföldi felsőoktatási intézmények képzéseire történő jelentkezés határidejét, módját, valamint 
a felvételi eljárást és követelményeit a felsőoktatási intézmény határozza meg.”
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 (3) Az R1. 47. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„47. § (1) A 24. § (1) bekezdés a) pontja alkalmazásában árva az a 25 évnél fiatalabb hallgató, akinek mindkét szülője, 
illetve vele egy háztartásban élt hajadon, nőtlen, elvált vagy házastársától külön élt, illetve özvegy szülője elhunyt és 
nem fogadták örökbe.
(2) Az  érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet 12.  § (6)  bekezdés 
b)  pontjában a  „március 1-ig” szövegrész helyébe a  „február 15-ig” szöveg, a  12.  § (11)  bekezdés a)  pontjában 
a „március 8-ig” szövegrész helyébe a „március 1-ig” szöveg lép.
(3) A 8. § (1) bekezdés b) pontjában a „március 1.” szövegrész helyébe a „február 15.” szöveg lép.
(4) A  14.  § (5)  bekezdésében a  „200” szövegrész helyébe a  „220” szövegrész, 23.  §. (1)  bekezdésében a  „240” 
szövegrész helyébe a „260” szöveg lép.
(5) A 14. § (5) bekezdésében a „220” szövegrész helyébe a „240” szövegrész, 23. § (1) bekezdésében a „260” szövegrész 
helyébe a „280” szöveg lép.
(6) A 14. § (5) bekezdésében a „240” szövegrész helyébe a „260” szövegrész, 23. § (1) bekezdésében a „280” szövegrész 
helyébe a „300” szöveg lép.”

 (4) Az R1. 22. § (2) bekezdésében az „a jelentkezési és” szövegrész helyébe az „az” szöveg lép.
 (5) Hatályát veszti az R1. 22. § (2) bekezdése.

11. § (1) E rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.
 (2) A 10. § (1), (2) és (5) bekezdése 2013. szeptember 1-jén lép hatályba.
 (3) Az ösztöndíj-pályázat meghirdetésére első alkalommal a rendelet kihirdetését követő 30 napon belül kerül sor.
 (4) Az ösztöndíj folyósítására első alkalommal a 2013 őszi félévben kerül sor.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 286/2013. (VII. 26.) Korm. rendelete
a minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő  
vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól szóló  
218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet, valamint a Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek  
feladat- és hatásköréről szóló 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a  közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 182.  § (1)  bekezdés 12.  pontjában, a  Rendőrségről szóló 
1994. évi XXXIV. törvény 100. § (1) bekezdésének a)–c) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján, valamint az Alaptörvény 15. cikk 
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági 
intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól szóló 218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 
1. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  beszerzési eljárásban a  közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 2.  §  
(2)–(5) bekezdésében foglalt alapelvek szerint kell eljárni.”

 (2) Az R. 1. §-a a következő (6)–(7) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Az ajánlatkérő a beszerzési eljárást megindító felhívásban köteles meghatározni az eljárás nyelvét vagy nyelveit. 
Ajánlatkérő a  nyelvhasználatra vonatkozó részletszabályokat köteles a  dokumentációban – több szakaszból álló 
eljárás esetén a részvételi dokumentációban is – meghatározni. Ha az ajánlatkérő az eljárás nyelvét nem határozza 
meg, akkor az eljárás nyelve a magyar.
(7) Az  ajánlatkérő a  beszerzési eljárásban a  magyar nyelv használatát akkor is lehetővé teheti, ha az  eljárás 
nyelveként a beszerzési eljárást megindító felhívásban nem a magyar nyelvet határozta meg.”
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2. § (1) Az R. 2. § (1) bekezdés 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. alvállalkozó: az  a  gazdasági szereplő, aki (amely) a  közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés 
teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt, kivéve
a) azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi,
b) a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész- vagy alapanyag szállítót,
c) építési beruházás esetén
ca) az építőanyag- szállítót,
cb) gép- és eszközkölcsönzőt,
cc) munkaerő- kölcsönzőt és közvetítőt,
cd) bontási és építési terület előkészítésében és utómunkálatokban résztvevőt.”

 (2) Az R. 2. § (1) bekezdése a következő 30–32. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában:)
„30. kiemelt alvállalkozó: az az alvállalkozó, aki a teljesítése során „Korlátozott terjesztésű” adatot kezel, vagy érzékeny 
beszerzési területen végez tevékenységet.
31. atomerőművel kapcsolatos beszerzés: olyan atomerőműhöz kapcsolódó beszerzési eljárás, amely nukleáris 
biztonsággal vagy villamos energia termelésével, valamint nukleáris védettséggel összefüggő építési beruházásra, 
árubeszerzésre vagy szolgáltatás megrendelésére is irányul.
32. érzékeny beszerzési terület: egy adott beszerzésnek az  ajánlatkérő által a  felhívásban vagy a  dokumentációban 
meghatározott azon része, amely
a) az ország alapvető biztonsági érdekét érinti,
b) nemzetbiztonsági érdeket érint, vagy
c) különleges biztonsági intézkedést igényel.”

 (3) Az R. 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ahol a  Kbt. hivatkozott rendelkezéseiben közbeszerzési eljárás szerepel, azon e  rendelet vonatkozásában 
beszerzési eljárást kell érteni.”

3. §  Az R. 9. §-a a következő (5)–(6) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A  beszerzési eljárás megindítása előtt az  ajánlatkérő – a  dokumentáció megfelelő előkészítése érdekében  – 
a  gazdasági szereplők körében technikai párbeszéd keretében előzetesen tájékozódhat a  beszerzés 
megvalósíthatósága műszaki, technikai, finanszírozási és pénzügyi feltételei lehetőségeiről, módjairól, lehetséges 
modelljeiről, valamint a gazdasági szereplők nemzetbiztonsági megfelelőségéről, feltéve, hogy ez nem eredményezi 
a  Kbt. 2.  § (2)–(5)  bekezdésében meghatározott alapelvek, különösen a  verseny tisztasága és az  esélyegyenlőség 
sérelmét, továbbá nem sérti az  ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit, és nem eredményezi 
a Mavtv. szerinti minősített adat hozzáférhetővé tételét a gazdasági szereplők számára.
(6) Az  (5)  bekezdéssel összefüggésben a  beszerzési eljárásban a  Kbt. 24.  § (5)  bekezdésében foglaltakon 
túlmenően a  Kbt. 24.  § (3)  bekezdése alkalmazásában nem eredményezi a  verseny tisztaságának sérelmét és 
nem összeférhetetlen az  olyan személy (szervezet) részvétele az  eljárásban, amelytől az  ajánlatkérő a  beszerzés 
műszaki, technikai, finanszírozási és pénzügyi feltételei lehetőségeiről, módjairól, lehetséges modelljeiről, valamint 
a  gazdasági szereplők nemzetbiztonsági megfelelőségéről a  beszerzés megkezdése időpontjának megjelölése 
nélkül, kizárólag a felmérés érdekében szükséges adatokat közölve kér tájékoztatást, vagy amellyel e célokból folytat 
konzultációt.”

4. § (1) Az R 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„10.  § (1) A  beszerzési eljárásban a  gazdasági szereplőkre a  Kbt. 25.  § (1)–(4) és (6)–(7)  bekezdésében és 
a 26–27. §-ában meghatározott szabályokat kell alkalmazni, a (2) és (3) bekezdésben foglalt eltérésekkel.”

 (2) Az R. 10. §-a a következő (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Atomerőművel kapcsolatos beszerzés esetén a Kbt. 25. § (6) bekezdését és 26. §-át nem kell alkalmazni, azonban 
a beszerzési eljárásban az ajánlatkérő a közös részvételre jelentkezőktől vagy közös ajánlattevőktől megkövetelheti 
a szerződés teljesítésére vonatkozó egyetemleges felelősség vállalását.
(4) A  nyertes ajánlattevő köteles tájékoztatni az  ajánlatkérőt az  általa vagy alvállalkozója által a  szerződés 
teljesítésébe bevonni kívánt – alvállalkozónak nem minősülő – gazdasági szereplőkről annak teljesítésének 
megkezdése előtt.”
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5. § (1) Az R. 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  beszerzési eljárásban ajánlattevőként, alvállalkozóként vagy kiemelt alvállalkozóként kizárólag a  jegyzéken 
szereplő gazdasági szereplő vehet részt a (6)–(10) bekezdésben foglalt eltérésekkel. A jegyzéken
a) a  Mavtv.-ben meghatározott telephely biztonsági tanúsítvánnyal (a továbbiakban: TBT) rendelkező gazdasági 
szereplők,
b) az előzetes minősítésen megfelelt gazdasági szereplők, valamint
c) a beszerzési eljáráshoz kötődő minősítésen megfelelt gazdasági szereplők
szerepelnek.”

 (2) Az R. 11. §-a a következő (6)–(10) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A  beszerzési eljárásban a  36.  § (1)  bekezdésében foglaltakon túl, az  ajánlatkérő a  felhívásban előírhatja, hogy 
az  eljárásból kizárja azon részvételre jelentkezőt vagy ajánlattevőt is, akinek az  alvállalkozója nem szerepel 
a jegyzéken.
(7) Az  ajánlatkérő a  felhívásban vagy a  dokumentációban előírhatja, hogy a  részvételi szakaszt lezáró összegezés 
megküldésének feltétele a részvételre jelentkező és a kiemelt alvállalkozó jegyzékre való felvétele.
(8) Az  ajánlatkérő a  felhívásban vagy a  dokumentációban előírhatja, hogy ajánlattételi szakaszt lezáró összegezés 
megküldésének feltétele az ajánlattevő és a kiemelt alvállalkozó jegyzékre való felvétele.
(9) A  beszerzési eljárásban az  ajánlatkérő a  felhívásban vagy a  dokumentációban lehetővé teheti, hogy 
az  ajánlattevő által igénybevett alvállalkozó, kiemelt alvállalkozó az  (1)  bekezdésében meghatározott jegyzékre 
vételi feltételnek legkésőbb a szolgáltatása teljesítésének megkezdéséig tegyen eleget.
(10) A  (9)  bekezdésben meghatározott esetben a  nyertes ajánlattevő köteles tájékoztatni az  ajánlatkérőt az  általa 
igénybe venni kívánt alvállalkozónak vagy kiemelt alvállalkozónak – annak szolgáltatása teljesítésének megkezdése 
előtt – a jegyzékre vételéről.”

6. § (1) Az R. 13. §-a a következő (1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az  ajánlatkérő a  2/A.  melléklet, 3., és a  4.  melléklet szerinti kérdőíveknek az  AH-hoz való megküldésével 
kezdeményezi a beszerzési eljáráshoz kötődő minősítést a jegyzéken nem szereplő alvállalkozó tekintetében.
(1b) Az  ajánlatkérő a  10.  § (4)  bekezdésében meghatározott azon gazdasági szereplő tekintetében, aki 
tevékenységét érzékeny beszerzési területen végzi, a  2/A.  melléklet, 3., és a  4.  melléklet szerinti kérdőíveknek 
az AH-hoz való megküldésével kezdeményezheti a beszerzési eljáráshoz kötődő minősítését.”

 (2) Az R. 13. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az AH a kérelem beérkezésétől, illetve hiánypótlás esetén a hiánypótlás teljesítésétől számított 8 napon belül 
– a  KNBSZ-szel történt előzetes egyeztetés alapján – dönt arról, hogy a  beszerzési eljáráshoz kötődő minősítés 
lefolytatása a  KNBSZ vagy az  AH hatáskörébe tartozik-e. Az  AH a  hatáskörébe tartozó minősítést a  döntés 
meghozatalától számított, a KNBSZ a hatáskörébe tartozó minősítést az AH megkereséstől számított
a) 50 napon belül végzi el, ha az ellenőrzések során nemzetbiztonsági ellenőrzés elvégzése szükséges,
b) 14 napon belül végzi el az alvállalkozó, valamint a (1b) bekezdésben meghatározott ellenőrzés tekintetében.
A határidő egy esetben 30 nappal meghosszabbítható. Az  ellenőrzések elvégzése után a  beszerzési eljáráshoz 
kötődő minősítést végző nemzetbiztonsági szolgálat a 12. § (6) bekezdésben foglaltaknak megfelelően jár el.”

7. §  Az R. 20. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„20. § (1) A gazdasági szereplők üzleti titkainak védelmére a Kbt. 80. §-ában foglaltakat kell alkalmazni.
(2) Az  ajánlatkérő – figyelemmel az  1.  § (1)  bekezdésre – a  beszerzési eljárás során az  eljárást megindító felhívás 
közzétételétől a nyertes ajánlattevővel történő szerződéskötésig keletkezett bármely adatot (ideértve a gazdasági 
szereplők által vagy azok részére átadott bizalmas adatot, valamint üzleti titkot is) kizárólag akkor hozhat 
nyilvánosságra, ha
a) a  nyilvánosságra hozatal a  beszerzési eljárásban részt vevő gazdasági szereplők érdekeit és a  beszerzési eljárás 
alapjául szolgáló nemzetbiztonsági érdeket nem sért vagy veszélyeztet, vagy
b) a nyilvánosságra hozatalt e rendelet kifejezetten előírja.
(3) A  beszerzési eljárásban – ha azt a  Kbt. 80.  § (2)  bekezdése nem zárja ki – az  ajánlattevő vagy a  részvételre 
jelentkező – üzleti titokra hivatkozással – megtilthatja az általa tett ajánlatában, a részvételi jelentkezésben, valamint 
a beszerzési eljárás során hozzáférhetővé tett adat nyilvánosságra hozatalát.
(4) A  beszerzési eljárásban gazdasági szereplő kizárólag az  ajánlatkérő előzetes értesítésével, annak egyetértése 
esetén hozhat nyilvánosságra a beszerzési eljárás során általa megismert adatot.”
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8. § (1) Az R. 27. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Valamennyi eljárásban az  ajánlattételi felhívásnak tartalmaznia kell az  ajánlatkérő által a  szerződés 
75. § (4) és (5) bekezdésében meghatározott megszűnés esetére vonatkozó, százalékban meghatározott szerződési 
biztosítékot, melynek mértéke – a (7) bekezdésben meghatározott kivétellel – a szerződés ellenértékének legalább 
30%-a, legfeljebb 50%-a.”

 (2) Az R. 27. §-a a következő (7)–(9) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A (6) bekezdésben meghatározott szerződési biztosíték mértékét atomerőművel kapcsolatos beszerzés esetén 
az ajánlatkérő eltérő mértékben is meghatározhatja.
(8) Az  ajánlatkérő az  eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához kötheti, amelyet az  ajánlattevőnek 
ajánlata benyújtásával egyidejűleg vagy az  ajánlatkérő által az  ajánlattételi felhívásban meghatározott időpontig, 
az ott megjelölt mértékben kell az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátania.
(9) Az ajánlati biztosítékra a Kbt. 25. § (5) bekezdését, valamint 59. § (1)–(5) és (7) bekezdését kell alkalmazni.”

9. § (1) Az R. 31. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  határidő meghosszabbítására a  Kbt. 41.  § (2)–(4)  bekezdésében meghatározott szabályokat kell alkalmazni 
a (2a) bekezdésben meghatározott eltéréssel.”

 (2) Az R. 31. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A  beszerzési eljárásban a  Kbt. 41.  § (2)  bekezdését azzal kell alkalmazni, hogy az  ajánlatkérő az  ajánlattételi 
vagy részvételi határidőt – indokolt esetben – több alkalommal is meghosszabbíthatja, ez azonban nem vezethet 
a beszerzési eljárás szükségtelen elhúzódásához. A határidőt rövidíteni nem lehet.”

10. § (1) Az R. 33. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  beszerzés tárgyának meghatározására a  Kbt. 46–47. §-ában, a  műszaki leírásra a  Kbt. 48.  § 
(1) és (2) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.”

 (2) Az R. 33. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:
„(9) Az  ajánlatkérő a  felhívásban vagy a  dokumentációban köteles meghatározni a  minősített adatok körét és 
minősítési szintjét, valamint az  érzékeny beszerzési területet. Az  ajánlatkérő a  minősített adatok körét, valamint 
az érzékeny beszerzési területet módosíthatja, kiegészítheti.”

11. §  Az R. 35. §-a a következő (7)–(9) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Az  ajánlatkérő a  következő igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat köteles elfogadni a  kizáró okok hiányának 
igazolása körében:
a) a Kbt. 56. § (1) bekezdésének a)–d), f ), h) és i) pontja, valamint az 57. § (1) bekezdésének a)–c) pontja esetében 
az  illetékes bíróság vagy hatóságok nyilvántartásának kivonatát (hatósági erkölcsi bizonyítványt) vagy ennek 
hiányában bírósági vagy hatósági igazolást,
b) a Kbt. 56. § (1) bekezdésének e) pontja esetében az érintett ország illetékes hatóságainak igazolását,
c) ha az  illetékes bíróság vagy hatóság nem bocsát ki az  a) vagy a  b)  pont szerinti kivonatot vagy igazolást, 
vagy azok nem terjednek ki az  a)  pontban hivatkozott esetek mindegyikére, továbbá minden más esetben 
az  ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, illetve az  alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet eskü 
alatt tett nyilatkozatát, vagy ha ilyen nyilatkozat nem ismert az érintett országban, akkor az ajánlattevő, részvételre 
jelentkező, alvállalkozó, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet által az  illetékes bíróság, hatóság, 
kamara vagy szakmai szervezet előtt tett, illetve közjegyző által hitelesített nyilatkozatot,
d) a  Kbt. 57.  § (1)  bekezdésének d)  pontja esetében – a  honvédelem és biztonság területén egyes építési 
beruházásra, árubeszerzésre és szolgáltatásnyújtásra irányuló, ajánlatkérő szervek vagy ajánlatkérők által 
odaítélt szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról, valamint a  2004/17/EK és 2004/18/EK irányelv 
módosításáról szóló, 2009. július 13-i 2009/81/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (a továbbiakban: irányelv) 
szerinti – árubeszerzés esetében az irányelv VII B. mellékletében, építési beruházás esetében a VII A. mellékletében, 
szolgáltatás-megrendelés esetében a VII C. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy 
egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot,
e) a  Kbt. 57.  § (1)  bekezdésének e)  pontja esetében az  engedély vagy jogosítvány hiteles másolatát, a  szervezeti, 
kamarai tagságról szóló igazolást.
(8) Atomerőművel kapcsolatos beszerzés esetén az  ajánlatkérő az  alvállalkozóra és az  alkalmasság igazolásában 
részt vevő gazdasági szereplőre vonatkozó igazolási módokat a  (7)  bekezdésben foglaltaktól eltérően 
meghatározhatja.
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(9) Az ajánlatkérő ellenőrzi a kizáró ok hiányát, ha az azzal kapcsolatos tények, adatok ellenőrzésére az ajánlatkérő 
magyar nyelven rendelkezésre álló, elektronikus, hatósági nyilvántartásból ingyenesen jogosult.”

12. §  Az R. 45. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Atomerőművel kapcsolatos beszerzés esetén a  Kbt. 62.  § (4)  bekezdését a  beszerzési eljárásban nem kell 
alkalmazni.”

13. §  Az R. 49. §-a a következő (3)–(6) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A  beszerzés egy részére történő ajánlattétel lehetővé tétele esetén az  egyes részek tekintetében alkalmazott 
értékelési szempontok egymástól eltérőek lehetnek.
(4) Az  ajánlatkérő az  értékelési részszempontokat csökkenő fontossági sorrendben is megadhatja azzal, hogy 
a  részszempontokhoz tartozó súlyszámok megadására – a  fontossági sorrend megtartása mellett – legkésőbb 
az ajánlattételi felhívásban kerül sor.
(5) Atomerőművel kapcsolatos beszerzés esetén a  (4)  bekezdésben meghatározott esetben az  alszempontok és 
a hozzájuk tartozó súlyszámok megadására legkésőbb az ajánlattételi felhívásban kerül sor.
(6) Atomerőművel kapcsolatos beszerzés esetén az  (1)  bekezdés alkalmazása során az  alszempontok további 
bontása nem korlátozott.”

14. §  Az R. a következő 49/A. §-sal egészül ki:
„49/A.  § (1) Atomerőművel kapcsolatos beszerzés esetén a  részvételi jelentkezések és az  ajánlatok bírálata során 
a 49. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően a (2)–(6) bekezdést kell alkalmazni.
(2) Az ajánlattételi felhívás megküldésének időpontját az ajánlatkérő a részvételi felhívásban köteles meghatározni. 
Az ajánlattételi felhívás megküldésének időpontját az ajánlatkérő nem határozhatja meg a részvételi jelentkezések 
bontását követő 12 hónapnál későbbi időpontban. Az  ajánlatkérő indokolt esetben az  ajánlattételi felhívás 
megküldésére korábban megjelölt időpontot – több alkalommal, alkalmanként legfeljebb hat hónappal – 
elhalaszthatja, ebben az  esetben az  eredeti időpont lejárta előtt minden részvételre jelentkezőnek egyidejűleg 
értesítést küld az  ajánlattételi felhívás megküldésének új időpontjáról, és a  részvételi szakasz eredményéről ezt 
megelőzően kell a részvételre jelentkezőket értesíteni.
(3) Az ajánlatkérő az ajánlatokat a lehető legrövidebb időn belül köteles elbírálni, az elbírálást olyan időtartam alatt 
kell elvégeznie, hogy az ajánlattevőknek az eljárást lezáró döntésről való értesítésére az ajánlati kötöttség fennállása 
alatt sor kerüljön. Az ajánlatkérő az ajánlati kötöttség időtartamát az ajánlattételi felhívásban köteles meghatározni. 
A  beszerzési eljárásban az  ajánlatkérő az  ajánlati kötöttség időtartamát nem határozhatja meg annak kezdetétől 
számított tizenkettő hónapnál hosszabb időtartamban.
(4) Az  ajánlatkérő indokolt esetben az  ajánlati kötöttség lejártának időpontját megelőzően – több alkalommal – 
felkérheti az ajánlattevőket ajánlataiknak az ajánlati kötöttség lejártának időpontjától számított további hat hónapig 
történő fenntartására. Amennyiben az ajánlattevő az ajánlatkérő által megadott határidőben nem nyilatkozik, úgy 
kell tekinteni, hogy ajánlatát az ajánlatkérő által megjelölt időpontig fenntartja. Amennyiben valamelyik ajánlattevő 
ajánlatát nem tartja fenn, az  ajánlati kötöttség lejártának eredeti időpontját követően az  eljárás további részében 
az értékelés során ajánlatát figyelmen kívül kell hagyni.
(5) Az  aránytalanul alacsony ár vizsgálata során az  ajánlatkérő a  Kbt. 69.  § szerinti jár el azzal, hogy nem köteles 
indokolást kérni abban az esetben sem, ha az ajánlatban foglalt ellenszolgáltatás több mint húsz százalékkal eltér 
a beszerzés – az ellenszolgáltatás önállóan értékelésre kerülő valamely eleme esetén az adott elemre eső – a Kbt. 
18. § (2) bekezdésének alkalmazása nélkül számított becsült értékétől.
(6) Ha az  54.  § (3)  bekezdés alapján az  ajánlatkérő a  nyertes ajánlattevő számára a  szerződés egy részének 
alvállalkozói szerződésekkel történő kiszervezését százalékos értékben meghatározta, akkor ez  az érték 
az ajánlatkérő által a végső ajánlat megtételéig módosítható.”

15. §  Az R. 61. §-a a következő (4) és (5) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Atomerőművel kapcsolatos beszerzés esetén a (2) bekezdés ad) pontja vonatkozásában a Kbt. 94. § (2) bekezdés 
d) szerinti rendkívüli sürgősségnek minősül, amennyiben a  szerződéskötést követően, ajánlatkérő által előre nem 
látható módon merül fel a  szerződés hatályba lépéséhez elengedhetetlen, a  nukleáris biztonsággal vagy villamos 
energia termelésével összefüggő beszerzési igény.
(5) A  (2) bekezdés b)–d) pontjában meghatározottakat azzal kell alkalmazni, hogy a beszerzés esetében a korábbi 
nyertes ajánlattevővel kötött szerződés vagy szerződések együttes időtartama az  5 évet meghaladhatja, ha ezt 
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a  szerződés vagy a  szerződések alapján beszerzett eszköz, berendezés, rendszer várható élettartama és a  korábbi 
nyertes ajánlattevő, kiemelt alvállalkozó vagy alvállalkozó megváltozásával járó műszaki nehézség indokolja.”

16. §  Az R. 63. §-a a következő (7)–(11) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A beszerzési eljárásban a Kbt. 106. § (3)–(4) bekezdését nem kell alkalmazni.
(8) A párbeszéd során az ajánlattevők megoldási javaslatukhoz, az ajánlatkérő az általa meghatározott feltételekhez 
nincs kötve, az  eljárás során azonban a  beszerzés tárgya és a  részvételi felhívásban, ajánlattételi felhívásban, 
valamint az  ismertetőben meghatározott feltételei nem változhatnak olyan jelentős mértékben, amely torzítaná 
a versenyt vagy sértené a gazdasági szereplők esélyegyenlőségét.
(9) Ha egy ajánlattevő többváltozatú megoldási javaslatot adott, azokat önálló javaslatnak kell tekinteni, és 
az ajánlatkérő jogosult a továbbiakban az ajánlattevő egy-egy megoldási javaslatát a párbeszéd további fordulójára 
nem meghívni.
(10) Az  ajánlatkérő kérésére az  ajánlatok pontosíthatók vagy javíthatók. Az  ajánlatok pontosítására, javítására 
vonatkozó felhívás nem változtathatja meg az  ajánlattételi felhívás alapvető jellemzőit úgy, hogy az  torzítsa 
a  versenyt vagy sértse a  gazdasági szereplők esélyegyenlőségét. Az  ajánlatok pontosítása vagy javítása nem 
változtathatja meg az ajánlat alapvető jellemzőit.
(11) A Kbt. 47. §-ának alkalmazása során az ajánlattevőnek a többváltozatú ajánlattétel egyes változatait legkésőbb 
a végső ajánlattételt megelőzően kell lehatárolni.”

17. § (1) Az R. 74. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A  szerződés megkötésekor, a  kizárólag a  jegyzékre felvett nyertes ajánlattevők, a  kiemelt alvállalkozó vagy 
alvállalkozó részvételével létrehozott projekttársaságot jegyzéken szereplőnek kell tekinteni, ha a  projekttársaság 
vezető tisztségviselői és alkalmazottai a projekttársaságot létrehozó gazdasági szereplők vezető tisztségviselőiből és 
alkalmazottaiból kerültek ki.”

 (2) Az R. a következő 74/A. §-sal egészül ki:
„74/A.  § (1) Atomerőművel kapcsolatos beszerzés esetén a  74.  §-ban foglaltakat a  (2)–(9)  bekezdésben 
meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.
(2) A  beszerzési eljárás során a  Kbt. 124.  § (5)  bekezdését azzal kell alkalmazni, hogy a  következő legkedvezőbb 
ajánlatot tevő ajánlati kötöttségének időtartamát az ajánlatkérő az ajánlattételi felhívásban köteles meghatározni.
(3) Ajánlatkérő a  szerződéses feltételeket több szerződésben, eltérő vagy egymástól függő hatályba léptetési 
feltételek szerint is kialakíthatja azzal, hogy egyértelműen meghatározza, mely nap minősül a szerződés megkötése 
napjának. A fizetési feltételeket kizárólag a felek között létrejött szerződés fizetési feltételei határozzák meg.
(4) A  74.  § (2)  bekezdésében meghatározottakon kívül az  ajánlatkérő a  szerződés teljesítéséhez kapcsolódóan 
egyéb, a  beszerzés megvalósításával közvetlenül összefüggő sajátos feltételeket is meghatározhat, feltéve, hogy 
ez nem eredményezi a Kbt. 2. § (2)–(5) bekezdésében meghatározott alapelvek, különösen a verseny tisztasága és 
az esélyegyenlőség sérelmét, továbbá nem sérti az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit.
(5) A Kbt. 128. § (2) bekezdése szerinti teljesítési kötelezettséget az ajánlatkérő hozzájárulásával a nem természetes 
személy alvállalkozó szerződéses jogutódja teljesítheti, ha a  szerződéses jogutódlás során a  nem természetes 
személy alvállalkozó beszerzési szerződésben meghatározott teljesítési kötelezettségének teljesítéséhez szükséges 
munkavállalók és eszközök jelentős része a  szerződéses jogutód alkalmazásába, illetve tulajdonába kerül, és 
a  szerződéses jogutódlás az  alvállalkozónak – a  nyertes ajánlattevővel kötött szerződés alapján – a  jogutódlás 
időpontjában fennmaradó valamennyi teljesítési kötelezettségére kiterjed.
(6) A  szerződés teljesítése során a  Kbt. 128.  § (4)  bekezdését azzal kell alkalmazni, hogy a  nyertes ajánlattevő 
szerződő fél új alvállalkozójával az  új alvállalkozó bevonásának időpontjában köteles megfelelni azoknak 
a  körülményeknek, amelyeknek a  nyertes ajánlattevő szerződő fél a  beszerzési eljárásban az  adott alvállalkozóval 
együtt felelt meg.
(7) A szerződés módosítására a Kbt. 132. § (2)–(3) bekezdését nem kell alkalmazni. A szerződés módosítása esetén 
a  Kbt. 132.  § (1)  bekezdés a)  pontjában foglalt feltétel fennállását nem kell vizsgálni, ha a  szerződés módosítása 
olyan körülmény miatt vált szükségessé, amely a  szerződéskötést követően, a  szerződéskötéskor előre nem 
látható okból merült fel és a szerződés valamelyik fél lényeges jogos érdekét sérti. A Kbt. 125. § (10) bekezdésének 
alkalmazása fedezet rendelkezésre állásához is köthető.
(8) A Kbt. 130–131. §-aiban foglaltakat nem kell alkalmazni.
(9) A  szerződés tartalmának meghatározása során a  Kbt. 125.  § (4)  bekezdését és a  Kbt. 126.  § (2)–(3)  bekezdését 
nem kell alkalmazni. A Kbt. 126. §-ában meghatározott biztosítékok rendelkezésre bocsátásának időpontját a felek 
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között létrejött szerződés feltételei határozzák meg. A  semmisségi okok tekintetében a  Kbt. 127.  § (4)  bekezdése 
nem irányadó.”

18. § (1) Az R. 9. § (1) bekezdésében a „(2)–(4)” szövegrész helyébe a „(2)–(6)” szövegrész lép.
 (2) Az R. 13. § (1) bekezdésében az „alvállalkozóként” szövegrész helyébe a „kiemelt alvállalkozóként” szövegrész lép.
 (3) Az R. 32. §-ában a „Kbt. 45. § (1)–(3) és (5)–(8) bekezdésében” szövegrész helyébe a „Kbt. 45. §-ában” szövegrész lép.
 (4) Az R. 45. § (1) bekezdésében a „(2) bekezdésében” szövegrész helyébe a „(2) és (3) bekezdésében” szövegrész lép.
 (5) Az R. 49. § (1) bekezdésében a „(2) bekezdésében” szövegrész helyébe a „(2)–(5) bekezdésben” szövegrész lép.
 (6) Az  R. 12.  § (1)  bekezdésben, 13.  § (1)  bekezdésben, 14.  § (1)  bekezdésben, 36.  § (1)  bekezdés a) és c)  pontjában, 

valamint a 67. § (2) bekezdésében a „2–5. melléklet” szövegrész helyébe a „2–5/A. melléklet” szövegrész lép.
 (7) Az R. 60. § (2) bekezdésében a „Kbt. 90–93. §” szövegrész helyébe a „Kbt. 90–92. §” szövegrész lép.

19. § (1) Az R. az 1. melléklet szerinti 2/A. melléklettel egészül ki.
 (2) Az R. az 5. mellékletének 3.1. pontja a 2. mellékletben meghatározottak szerint módosul.
 (3) Az R. a 3. melléklet szerinti 5/A. melléklettel egészül ki.

20. § (1) A Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet 
9. § t) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Készenléti Rendőrség az országos rendőrfőkapitány közvetlen irányítása alatt önálló feladat- és hatáskörrel, országos 
illetékességgel önálló szervként)
„t) a  titkos információgyűjtésre feljogosított bűnüldöző szervek felkérése alapján ellátja a  bűnüldöző szervek 
nemzetközi együttműködéséről szóló törvényben, valamint az  Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi 
együttműködésről szóló törvényben meghatározott határon átnyúló megfigyelésekkel, ellenőrzött szállításokkal 
kapcsolatos feladatokat.”

 (2) A Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet 
9. §-a a következő u) ponttal egészül ki:
(A Készenléti Rendőrség az országos rendőrfőkapitány közvetlen irányítása alatt önálló feladat- és hatáskörrel, országos 
illetékességgel önálló szervként)
„u) ellátja a  büntetőeljárásról szóló törvényben meghatározott vagyon-visszaszerzési hatósági feladatokat, ennek 
keretében feladataival összefüggésben titkos információgyűjtő tevékenységet végez.”

 (3) A Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet 
10. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A  Repülőtéri Rendőr Igazgatóság a  légiforgalmi irányító szolgálat központi létesítményének területén ellátja 
a (2) bekezdés b), d), és e) pontjában meghatározott feladatokat.”

 (4) A Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet 
10. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A Repülőtéri Rendőr Igazgatóság
a) a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren, valamint
b) a légiforgalmi irányító szolgálat központi létesítményében működtetett fegyveres biztonsági őrség tekintetében
ellátja a  fegyveres biztonsági őrségről, a  természetvédelmi és a  mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény 
4. §-ában meghatározott hatósági feladatokat.”

21. §  Ez a  rendelet a  honvédelem és biztonság területén egyes építési beruházásra, árubeszerzésre és 
szolgáltatásnyújtásra irányuló, ajánlatkérő szervek vagy ajánlatkérők által odaítélt szerződések odaítélési 
eljárásainak összehangolásáról, valamint a 2004/17/EK és 2004/18/EK irányelv módosításáról szóló 2009. július 13-i 
2009/81/EK európai parlamenti és a tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

22. §  Az R. 82. §-a a következő (3)–(5) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A  minősített adatot, az  ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a  különleges 
biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól szóló 218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet, valamint 
a Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet 
módosításáról szóló 286/2013. (VII. 26.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: MódR.) megállapított rendelkezéseket 
– a  (4)–(5) bekezdésben meghatározott kivételekkel – a hatálybalépés után megkezdett beszerzésekre, beszerzési 
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eljárások alapján megkötött szerződésekre, és az  azokkal kapcsolatban kérelmezett jogorvoslati eljárásokra kell 
alkalmazni.
(4) A  gazdasági szereplők e  rendelet 11.  §-a szerinti jegyzékre történő felvételével kapcsolatban e  rendeletnek 
a MódR. 2. § (1) bekezdésével megállapított 2. § (1) bekezdés 3. pontja, a MódR. 2. § (1) bekezdésével megállapított 
2.  § (1)  bekezdés 30. és 32.  pontja, a  MódR. 4.  § (2)  bekezdésével megállapított 10.  § (4)  bekezdése, a  MódR. 5.  § 
(1)  bekezdésével megállapított 11.  § (1)  bekezdése, a  MódR. 6.  § (1)  bekezdésével megállapított 13.  § (1a) és 
(1b)  bekezdése, a  MódR. 6.  § (2)  bekezdésével megállapított 13.  § (4)  bekezdése a  folyamatban lévő beszerzési 
eljárásokban, valamint a már megkötött szerződések teljesítése során is megfelelően alkalmazandó.
(5) E  rendeletnek a  MódR. 10.  § (2)  bekezdésével megállapított 33.  § (9)  bekezdése a  már megkötött szerződések 
teljesítése során akként alkalmazandó, hogy az  ajánlatkérő a  teljesítés időtartama alatt jogosult az  érzékeny 
beszerzési területek meghatározására.”

23. § (1) Ez a rendelet 2013. augusztus 1-jén lép hatályba.
 (2) Hatályát veszti az R.

a) 37. § (2)–(4) bekezdése,
b) 65. § (4), (5) és (6) bekezdése.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 286/2013. (VII. 26.) Korm. rendelethez
„2/A. melléklet a 218/2011. (X. 19.) Korm. rendelethez

Cégellenőrzési kérdőív

A jegyzékre jelentkezőnek a kérdőívben megfogalmazott kérdésekre – az eredetivel azonos sorrendben, a kérdések 
sorszámára való hivatkozással – kell választ adnia, adatot szolgáltatnia. Ez  történhet a  kérdőív írógéppel vagy 
nyomtatott betűvel történő kitöltésével, illetve külön dokumentáció összeállításával, amelyhez a  szükséges 
hivatkozásokkal mellékletek, kiegészítő dokumentációk, magyarázatok és tájékoztatások is csatolhatók.
A beszerzési eljáráshoz kötődő minősítést végző nemzetbiztonsági szolgálat kijelenti, hogy a  kérdőív kitöltésével 
tudomására jutott adatokat csak az adatfelvétel jogalapjául szolgáló célra használhatja fel, kivéve ha az adat
a) bűncselekmény elkövetésére utal és átadását törvény lehetővé teszi, vagy
b) más nemzetbiztonsági szolgálat irányában tájékoztatási kötelezettséget alapoz meg és az adatátvevő maga is 

jogosult az adat átvételére.
 1. Általános azonosító adatok

1.1. Megnevezés (cégek esetén cégszerű megnevezés a cégforma megjelölésével):
1.2. A gazdasági szereplő főtevékenységének megnevezése:
1.3. A gazdasági szereplő székhelye:
1.4. Cégek esetén a  cég alapításának kelte, egyéni vállalkozó esetén az  egyéni vállalkozók nyilvántartásába 

történő felvétel napja:
1.5. Cégek esetén a  cégbírósági bejegyzés helye, kelte, száma, egyéni vállalkozó esetén nyilvántartási szám, ha 

van, az egyéni vállalkozói igazolvány száma, kiállításának helye és kelte, a kiállító hatóság megnevezése:
1.6. Jogelőd neve, címe, alapításának ideje:
1.7. A cég jegyzett tőkéje:
1.8. A cég tulajdonosainak megnevezése a tulajdoni arányok %-ban történő feltüntetésével:

– magyar állami tulajdon:
– önkormányzati tulajdon:
– magyar állampolgárságú természetes személy tulajdona:
– külföldi állampolgárságú természetes személy tulajdona:
– Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság vagy egyéb szervezet tulajdona:
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– külföldön bejegyzett gazdasági társaság vagy egyéb szervezet tulajdona:
– egyéb (megnevezve):

 Valamennyi cégtulajdonos esetében fel kell tüntetni a  tulajdonos nevét, természetes személyek esetében 
a  személyes adatokat (születési név, anyja neve, születési hely és idő, lakó- és tartózkodási hely), nem 
természetes személyek esetében a  székhelyét, a  központi ügyintézés helyét, a  telephelyek és fióktelepek 
címét, a szervezet nyilvántartási számát és a nyilvántartást vezető szervezet megnevezését.

1.9. A gazdasági szereplő érdekeltségei más vállalkozásokban (név, cím, részesedés):
1.10. Számlavezető bankok megnevezése és a pénzforgalmi számlaszámok:
1.11. Banki igazolás:
1.12. A gazdasági szereplő adószáma:
1.13. Együttes adóigazolás:

 2. A cég vezetésére, illetve az egyéni vállalkozóra vonatkozó információk
A cég valamennyi vezető tisztségviselőjének, valamint az egyéni vállalkozó személyes adatai:
– Név (születési név):
– Születési hely és idő:
– Anyja neve:
– Lakóhely és tartózkodási hely:
– Jelenlegi tisztsége:
– A cégnél alkalmazásban állás/az egyéni vállalkozói tevékenység folytatásának ideje:
– Vezetői gyakorlata:
– Elérhetősége (telefon, e-mail):
– Nemzetbiztonsági ellenőrzöttsége (az ellenőrzés konkrét időpontja, az  ellenőrzés típusa, az  ellenőrzést 

végrehajtó nemzetbiztonsági szolgálat):
– valamennyi érintett személy hozzájáruló nyilatkozata a személyes adatainak a nemzetbiztonsági szolgálatok 

által történő, a  beszerzési eljáráshoz kötődő minősítés, vagy éves felülvizsgálat elvégzéséhez, valamint 
a kiegészítő ellenőrzésekhez és a jegyzék vezetéséhez szükséges mértékű kezeléséhez:

3.1. A gazdasági szereplő által megbízott, a beszerzési eljárásban részt vevő személyek adatai:
– Név, születési név:
– Születési hely, idő:
– Lakcímadat:
– Jelenlegi tisztsége:
– Iskolai végzettsége:
– Szakirányú végzettsége:
– A cégnél alkalmazásban állás ideje:
– Vezetői gyakorlata:
– A  gazdasági szereplő által elvégzett, kivitelezett jelentősebb munkák, valamint a  beszerzések 

irányításában és szervezésében részt vevők adatai:
– Elérhetősége (telefon, e-mail):
– Nemzetbiztonsági ellenőrzöttsége (az ellenőrzés konkrét időpontja, az  ellenőrzés típusa, 

az ellenőrzést végrehajtó nemzetbiztonsági szolgálat):
– Valamennyi érintett személy hozzájáruló nyilatkozata a  személyes adatainak a  nemzetbiztonsági 

szolgálatok által történő, az  előzetes minősítés/beszerzési eljáráshoz kötődő minősítés/éves 
felülvizsgálat elvégzéséhez, valamint a  kiegészítő ellenőrzésekhez és a  jegyzék vezetéséhez 
szükséges mértékű kezeléséhez:

Kelt: ......................., év ............................... hó .......... nap

P. H.

  ............................................................ 
  cégszerű aláírás”
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2. melléklet a 286/2013. (VII. 26.) Korm. rendelethez

Az R. az 5. mellékletének 3.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3.1. A gazdasági szereplő által megbízott, a beszerzési eljárásban részt vevő személyek adatai:
– Név, születési név:
– Születési hely, idő:
– Lakcímadat:
– Jelenlegi tisztsége:
– Iskolai végzettsége:
– Szakirányú végzettsége:
– A cégnél alkalmazásban állás ideje:
– Vezetői gyakorlata:
– A  gazdasági szereplő által elvégzett, kivitelezett jelentősebb munkák, valamint a  beszerzések irányításában és 
szervezésében részt vevők adatai:
– Elérhetősége (telefon, e-mail):
– Nemzetbiztonsági ellenőrzöttsége (az ellenőrzés konkrét időpontja, az ellenőrzés típusa, az ellenőrzést végrehajtó 
nemzetbiztonsági szolgálat):
– Valamennyi érintett személy hozzájáruló nyilatkozata a személyes adatainak a nemzetbiztonsági szolgálatok által 
történő, az  előzetes minősítés/beszerzési eljáráshoz kötődő minősítés/éves felülvizsgálat elvégzéséhez, valamint 
a kiegészítő ellenőrzésekhez és a jegyzék vezetéséhez szükséges mértékű kezeléséhez:”

3. melléklet a 286/2013. (VII. 26.) Korm. rendelethez
„5/A. melléklet a 218/2011. (X. 19.) Korm. rendelethez

HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT

Alulírott ……………………………………… (szül.hely, idő, anyja neve, lakcím………………………………………..) 
hozzájárulok a személyes adataim – a nemzetbiztonsági szolgálatok által történő, az előzetes minősítés/beszerzési 
eljáráshoz kötődő minősítés/ alvállalkozó minőség megállapításához/ éves felülvizsgálat elvégzéséhez, valamint 
a kiegészítő ellenőrzésekhez és a jegyzék vezetéséhez szükséges mértékű – kezeléséhez.

Kelt,

  aláírás”

A Kormány 287/2013. (VII. 26.) Korm. rendelete
a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról szóló  
309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 182. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján 
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A  központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról szóló 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 
a következő 2/B. §-sal egészül ki:
„2/B. § A miniszter a 2. § szerinti szolgáltatások nyújtására – szabadkapacitás rendelkezésre állása esetén – a nemzeti 
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.  § (1)  bekezdés 1.  pontja szerint átlátható szervezetnek minősülő 
költségvetési szerv vezetőjével, továbbá a  nem a  Kormány irányítása alá tartozó költségvetési szerv vezetőjével 
megállapodást köthet. A megállapodásban rendelkezni kell a nyújtott szolgáltatásokkal összefüggésben felmerülő 
közvetlen és közvetett kiadások ellentételezéséről.”
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2. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 288/2013. (VII. 26.) Korm. rendelete
az életüktől és szabadságuktól politikai okból megfosztottak kárpótlásáról szóló  
1992. évi XXXII. törvény végrehajtásáról szóló 111/1992. (VII. 1.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az életüktől és szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló 1992. évi XXXII. törvény 
21. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében 
eljárva a következőket rendeli el:

1. §  Az életüktől és szabadságuktól politikai okból megfosztottak kárpótlásáról szóló 1992. évi XXXII. törvény 
végrehajtásáról szóló 111/1992. (VII. 1.) Korm. rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„7. § (1) A Tv. 7. § (1) bekezdésében említett alapösszeg 2013. évben 86 342 forint.
(2) Az  életüktől és szabadságuktól politikai okból megfosztottak kárpótlásáról szóló 1992. évi XXXII. törvény 
végrehajtásáról szóló 111/1992. (VII. 1.) Korm. rendelet módosításáról szóló 288/2013. (VII. 26.) Korm. rendelettel 
megállapított, az  (1)  bekezdésben meghatározott alapösszeg figyelembevételével kiszámított életjáradék 
2013.  január 1-jétől illeti meg a  kárpótlásra jogosultakat. A  kárpótlás folyósított és megemelt összege közötti 
különbözet kifizetésére hivatalból, legkésőbb 2013. augusztus 31-ig kerül sor.”

2. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 289/2013. (VII. 26.) Korm. rendelete
a Holokauszt Gyermekáldozatainak Emlékhelye – Európai Oktatási Központ létrehozásához szükséges 
közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról 
és az eljáró hatóságok kijelöléséről

A Kormány
a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 
2006. évi LIII. törvény 12.  § (5)  bekezdés a), b), d), e) és f )  pontjában, valamint a  közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás 
általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdésében,
a 4.  § (4)  bekezdése tekintetében az  épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62.  § 
(1) bekezdés 16., 17. és 24. pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 
rendeli el:

1. § (1) E  rendelet hatálya a  Budapest VIII. kerület 38818/30 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, természetben a  Budapest 
VIII.  kerület, Fiumei út 22–26. szám alatt található ingatlanon (a  továbbiakban: Ingatlan), valamint a Budapest VIII. 
kerület 38818/42 helyrajzi számú és 34593/4 helyrajzi számú ingatlan Ingatlannal határos részén megvalósuló 
Holokauszt Gyermekáldozatainak Emlékhelye – Európai Oktatási Központ beruházással (a továbbiakban: Beruházás) 
összefüggő közigazgatási hatósági eljárásokra terjed ki.

 (2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a Beruházással összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági 
eljárásokat, amelyek a beruházás megvalósításához, használatbavételéhez és működéséhez szükségesek.
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2. § (1) A  Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja a  Beruházás megvalósításával 
összefüggő, az 1. mellékletben nevesített közigazgatási hatósági ügyeket.

 (2) A  Kormány az  (1)  bekezdés szerinti közigazgatási hatósági eljárásokban eljáró hatóságként az  1.  mellékletben 
meghatározott hatóságokat jelöli ki.

 (3) Azokban az esetekben, amikor az 1. mellékletben meghatározott ügyfajtára vonatkozó jogszabály az adott ügyben 
szakhatóság közreműködését rendeli el, a  Kormány az  (1)  bekezdés szerinti közigazgatási hatósági eljárásokban 
eljáró szakhatóságként a 2. mellékletben meghatározott hatóságokat jelöli ki.

3. §  A Kormány a  2.  § (1)  bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyek koordinációjára – a  fővárosi és megyei 
kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 8/A. §-ában foglaltak szerint – feladat- és hatáskörrel 
rendelkező kormánymegbízottként a Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető kormánymegbízottat jelöli ki.

4. § (1) Az ügyfélnek az eljárás megindítása előtt benyújtott kérelmére a 2. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági 
eljárásokban a  szakhatóság – a  hatóság határozatának meghozataláig felhasználható – előzetes szakhatósági 
hozzájárulást ad ki azzal, hogy a  kérelemhez benyújtott előzetes szakhatósági hozzájárulást a  hatóság 
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 44. § (8) bekezdése 
szerint használja fel.

 (2) A  2.  § (1)  bekezdése szerinti közigazgatási hatósági eljárásokban a  szakhatósági eljárásra vonatkozó ügyintézési 
határidő nyolc nap.

 (3) A 2. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági eljárásokra vonatkozó ügyintézési határidő tizenöt nap.
 (4) A Beruházással összefüggésben

a) nem kell építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt beszerezni,
b) nem kell településképi véleményezési eljárást lefolytatni és
c) településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.

 (5) A  2.  § (1)  bekezdése szerinti közigazgatási hatósági eljárásokban hozott döntés fellebbezésre tekintet nélkül 
végrehajtható.

 (6) Az  eljáró hatóság a  2.  § (1)  bekezdése szerinti közigazgatási hatósági eljárásokban meghozott döntéseket 
–  az  eljárás során a  személyesen az  ügyfélnek szóló végzések, valamint az  ingatlan-nyilvántartással összefüggő 
döntések kivételével – hirdetményi úton közli. A  döntés közlésének napja a  hirdetmény kifüggesztését követő 
ötödik nap.

5. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) E rendelet rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 289/2013. (VII. 26.) Korm. rendelethez

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárások és az eljárások 
lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóságok

A B C D E

1. 
Beruházás megnevezése Beruházás azonosítója A beruházás megvalósításával kapcsolatos 

engedélyezési eljárások

Első fokon eljáró hatóság Másodfokon eljáró hatóság

2. A Holokauszt 
Gyermekáldozatainak 
Emlékhelye – Európai 
Oktatási Központ 
létrehozásához 
a Józsefvárosi pályaudvar 
épületében kapcsolódó 
beruházások

Budapest VIII. kerület, 
Fiumei út 22–26. 
szám alatti, 38818/30, 
38818/42,
34593/4 helyrajzi számú 
ingatlanok

a) építésügyi hatósági engedélyezési és 
tudomásulvételi eljárások,
b) örökségvédelmi hatósági engedélyezési 
eljárások,
c) régészeti feltárásokkal kapcsolatos 
eljárások (a további régészeti feladatellátás 
meghatározása kivételével)

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 
V.  Kerületi Hivatalának 
Építésügyi és 
Örökségvédelmi Hivatala

Budapest Főváros Kormányhivatala 
Építésügyi és Örökségvédelmi 
Hivatala

3. útügyi hatósági engedélyezési eljárások Budapest Főváros 
Kormányhivatala 
Közlekedési 
Felügyelősége

Nemzeti Közlekedési Hatóság 
Központja

4. építményeken kívüli felvonó, mozgólépcső, 
emelők, gépi működtetési közlekedési 
berendezések engedélyezése

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 
Közlekedési 
Felügyelősége

Nemzeti Közlekedési Hatóság 
Központja

5. a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési 
Hivatalról és a területi mérésügyi és 
műszaki biztonsági hatóságokról szóló 
320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 12. § 
(2) bekezdése és 13. § (2) bekezdése 
szerinti engedélyezési eljárások

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 
Mérésügyi és Műszaki 
Biztonsági Hatósága

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési 
Hivatal

6. hírközlési hatósági eljárások Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság 
Hivatala

Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság elnöke

7. telekalakítási, földmérési, ingatlan-
nyilvántartási hatósági eljárások

Budapesti 1. Számú 
Földhivatal

Budapest Főváros 
Kormányhivatalának Földhivatala
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8. talajvédelmi hatósági eljárások Pest Megyei 
Kormányhivatal 
Növény- és Talajvédelmi 
Igazgatósága

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági 
Hivatal

9. beépített tűzjelző, tűzoltó berendezések 
létesítési és használatbavételi eljárásai

Fővárosi 
Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság

Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

10. azon beépített tűzoltó berendezések 
létesítésével és használatbavételi ügyeivel 
kapcsolatos eljárások, amelyek tervezése, 
kivitelezése jogszabályban, nemzeti 
szabványban nem szabályozott

Belügyminisztérium 
Országos 
Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság

nincs

11. tűzvédelmi hatósági ügyekben eltérési 
engedélyezési eljárások

Belügyminisztérium 
Országos 
Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság

nincs

12. a jogszabályokban rögzített tűzvédelmi 
hatósági egyeztetésekkel kapcsolatos 
hatósági eljárások

Fővárosi 
Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság

Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

13. bányahatósági engedélyek Magyar Bányászati 
és Földtani 
Hivatal Budapesti 
Bányakapitányság

Magyar Bányászati és Földtani 
Hivatal
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2. melléklet a 289/2013. (VII. 26.) Korm. rendelethez

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárásokban közreműködő 
hatáskörrel rendelkező szakhatóságok

A B C

1. Szakhatósági közreműködés tárgyköre Első fokú eljárásban kijelölt szakhatóság Másodfokú eljárásban kijelölt szakhatóság

2. Építésügy Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi 
Hivatalának Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala

Budapest Főváros Kormányhivatala Építésügyi és 
Örökségvédelmi Hivatala

3. Környezetvédelem, természetvédelem és vízügy Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 
Főfelügyelőség

4. Katasztrófavédelem Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság

5. Tűzvédelem Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság

6. Régészet és műemlékvédelem Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi 
Hivatalának Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala

Budapest Főváros Kormányhivatala Építésügyi és 
Örökségvédelmi Hivatala

7. Közlekedés: közút Budapest Főváros Kormányhivatala Közlekedési 
Felügyelősége

Nemzeti Közlekedési Hatóság Központja

8. Rendészet: a helyi közutak és a közforgalom elől 
el nem zárt magánutak esetén

Budapest VIII. Kerületi Rendőrkapitányság Budapesti Rendőr-főkapitányság

9. Talajvédelem Pest Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi 
Igazgatósága

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

10. Egészségügy Budapest Főváros Kormányhivatala 
Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve

Országos Tisztifőorvosi Hivatal

11. Hírközlés Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke
12. Műszaki biztonság Budapest Főváros Kormányhivatala Mérésügyi és 

Műszaki Biztonsági Hatósága
Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

13. Élelmiszer-biztonság Pest Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-
biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

14. Földtan Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Budapesti 
Bányakapitányság

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal

15. Bányászat Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Budapesti 
Bányakapitányság

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal

16. Honvédelem Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetője honvédelemért felelős miniszter
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A Kormány 290/2013. (VII. 26.) Korm. rendelete
a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 
2011. évi CXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló  
363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a  Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a  közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló  
2011. évi CXXXII. törvény 44. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében 
foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi 
CXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 
6/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6/A.  § (1) A  felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a  szakindítás eljárási rendjéről szóló 289/2005. 
(XII. 22.) Korm. rendeletet (a továbbiakban: Rendelet) a közigazgatási, a rendészeti, a katonai és a nemzetbiztonsági 
felsőoktatás tekintetében az e szakaszban meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.
(2) Olyan új alapképzési és mesterképzési szak indítása, amelyhez a  képzési és kimeneti követelményeket ki kell 
adni, a felügyeletet gyakorló miniszter javaslata alapján történik.
(3) Az e szakaszon alapuló eljárásban a Rendelet 6. §-át, a 10. § (2) bekezdését és a (3) bekezdés b) és c) pontjait nem 
kell alkalmazni.
(4) Új alapképzési-, illetve mesterszak indítása, valamint a  képzési és kimeneti követelmények megváltozása 
esetén a  Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a  közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló  
2011. évi CXXXII. törvény (a  továbbiakban: NKE törvény) 41.  § (1)  bekezdése szerinti képzési engedélyt 
a felsőoktatási intézménynek az Oktatási Hivatal szakindítási engedélyezési eljárását megelőzően kell kérnie.”

2. §  Az R. a következő 20/A. §-sal egészül ki:
„20/A. § (1) Az  igazgatásszervező alapképzési szak és a közigazgatási mesterszak a 2013-ban kiadott új képzési és 
kimeneti követelmények alapján 2014. szeptember 1. után új szakindítási engedély birtokában indítható.
(2) A Rendelet 1. számú mellékletéhez kapcsolódóan a nemzetközi igazgatási alapképzési szak felmenő rendszerben 
megszűnik, 2016. szeptember 1. után új első évfolyam nem indítható.
(3) A  Rendelet 2. számú mellékletéhez kapcsolódóan az  európai és nemzetközi igazgatás mesterképzési szak 
felmenő rendszerben megszűnik, 2016. szeptember 1-jét követően új első évfolyam nem indítható.
(4) A Rendelet 2. számú mellékletéhez kapcsolódóan a közigazgatási, rendészeti és katonai képzési terület minden 
alapképzési szakjának teljes beszámításával indul a nemzetközi közszolgálati kapcsolatok mesterképzési szak.”

3. §  Az R. 11.  § a)  pontjában az „a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a  közigazgatási, rendészeti és katonai 
felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény (a  továbbiakban: NKE törvény)” szövegrész helyébe az  „az 
NKE törvény” szöveg lép.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 291/2013. (VII. 26.) Korm. rendelete
az ifjúság- és gyermekvédelmi programok, az aktív kikapcsolódás lehetőségeit ötvöző közösségi tér 
megteremtése és működtetése érdekében megvalósuló Erzsébet téri beruházással összefüggő közigazgatási 
hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

A Kormány a  nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és 
egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12.  § (5)  bekezdés a), b), d) és e)  pontjában, valamint a  közigazgatási hatósági 
eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja a Budapest V. kerület Erzsébet téri 
Erzsébet Kulturális Központ és Park II. ütemének befejezéséhez szükséges beruházás (a továbbiakban: beruházás) 
megvalósításával összefüggő, a Budapest V. kerület 24447/1, 24447/2, 24447/3, 24456/2, 24456/3, valamint 24833/1 
helyrajzi számú ingatlanokat érintő, az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket.

 (2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a beruházással összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági 
ügyeket, amelyek a beruházás megvalósításához, használatbavételéhez és működéséhez közvetlenül szükségesek.

 (3) A  Kormány az  (1)  bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságként az  1.  mellékletben 
meghatározott hatóságokat jelöli ki.

 (4) Azokban az esetekben, amikor az 1. mellékletben meghatározott ügyfajtára vonatkozó jogszabály az adott ügyben 
szakhatóság közreműködését rendeli el, a Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró 
szakhatóságként a 2. mellékletben meghatározott hatóságokat jelöli ki.

2. §  A Kormány az  1.  § (1)  bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyek koordinációjára – a  fővárosi és megyei 
kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 8/A. §-ában foglaltak szerint – feladat- és hatáskörrel 
rendelkező kormánymegbízottként a Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető kormánymegbízottat jelöli ki.

3. § (1) Az ügyfélnek az eljárás megindítása előtt benyújtott kérelmére az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági 
ügyekben a szakhatóság – a hatóság határozatának jogerőre emelkedéséig felhasználható – előzetes szakhatósági 
állásfoglalást ad ki.

 (2) Az  1.  § (1)  bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben hozott döntés fellebbezésre tekintet nélkül 
végrehajtható.

 (3) Az  eljáró hatóság az  1.  § (1)  bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben meghozott döntéseket 
 –  az  1.  mellékletben foglalt táblázat C:2 mezőjében meghatározott hatósági ügyek, valamint az  eljárás során 
a személyesen az ügyfélnek szóló végzések kivételével – hirdetményi úton kézbesíti. A döntés kézbesítésének napja 
a hirdetmény kifüggesztését követő 5. nap.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 291/2013. (VII. 26.) Korm. rendelethez

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárások és az eljárások 
lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóságok

A B C D E

1
Beruházás megnevezése Beruházás azonosítója

A beruházás megvalósításával kapcsolatos 

engedélyezési eljárások
Első fokon eljáró hatóság Másodfokon eljáró hatóság

2 Budapest V. kerület Erzsébet téri 

Erzsébet Kulturális Központ és Park II. 

ütemének befejezéséhez szükséges 

beruházás megvalósítása

Budapest V. kerület belterület 

24447/1, 24447/2, 24447/3, 24456/2, 

24456/3, valamint 24833/1 helyrajzi 

számú ingatlanok 

általános építésügyi hatósági eljárások:

a) általános építmények,

b) műemléki védelem alatt álló építmények,

c) építményen belül, építménybe beépített felvonók, 

mozgólépcsők, (beleértve a mozgójárdát is), amennyiben 

létesítéséhez építésügyi hatósági engedélyhez kötött építési 

tevékenység is szükséges,

d) kapcsolódó területek felszíni rendezése

esetében

Budapest Főváros Kormányhivatala 

V. Kerületi Hivatalának Építésügyi és 

Örökségvédelmi Hivatala

Budapest Főváros Kormányhivatala 

Építésügyi és Örökségvédelmi 

Hivatala

3 környezetvédelmi és vízügyi hatósági eljárások Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, 

Természetvédelmi és Vízügyi 

Felügyelőség

Országos Környezetvédelmi, 

Természetvédelmi és Vízügyi 

Főfelügyelőség

4 útügyi hatósági eljárások Budapest Főváros Kormányhivatala 

Közlekedési Felügyelősége

Nemzeti Közlekedési Hatóság 

Központja

5 építményeken kívüli felvonó, mozgólépcső, emelők, gépi 

működtetési közlekedési berendezések engedélyezése

Budapest Főváros Kormányhivatala 

Közlekedési Felügyelősége

Nemzeti Közlekedési Hatóság 

Központja

6 a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi 

mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 320/2010. 

(XII. 27.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdése és 13. § (2) bekezdése 

szerinti hatósági eljárások [a C:2. mező c) pontja szerinti 

eljárásban elbírálásra kerülő ügyek kivételével]

Budapest Főváros Kormányhivatala 

Mérésügyi és Műszaki Biztonsági 

Hatósága

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési 

Hivatal

7 hírközlési hatósági eljárások Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 

Hivatala

Nemzeti Média- és Hírközlési 

Hatóság elnöke

8 földvédelmi, telekalakítási, földmérési, ingatlan-nyilvántartási 

hatósági eljárások

Budapesti 2. Számú Földhivatal Budapest Főváros 

Kormányhivatalának Földhivatala

9 talajvédelmi hatósági eljárások Pest Megyei Kormányhivatal Növény- és 

Talajvédelmi Igazgatósága

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági 

Hivatal

10 beépített tűzjelző, tűzoltó berendezések létesítési és 

használatbavételi eljárásai

Fővárosi Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság

Belügyminisztérium Országos 

Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
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11 azon beépített tűzoltó berendezések létesítésével és 

használatbavételi ügyeivel kapcsolatos eljárások, amelyek 

tervezése, kivitelezése jogszabályban, nemzeti szabványban 

teljes körűen nem szabályozott

Belügyminisztérium Országos 

Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

nincs

12 tűzvédelmi hatósági ügyekben eltérési engedélyezési eljárások Belügyminisztérium Országos 

Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

nincs

13 a jogszabályokban rögzített tűzvédelmi hatósági egyeztetésekkel 

kapcsolatos hatósági eljárások

Fővárosi Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság

Belügyminisztérium Országos 

Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

14 örökségvédelmi hatósági engedélyezési eljárások és régészeti 

feltárásokkal kapcsolatos eljárások (a további régészeti 

feladatellátás meghatározása kivételével)

Budapest Főváros Kormányhivatala 

V. Kerületi Hivatalának Építésügyi és 

Örökségvédelmi Hivatala

Budapest Főváros Kormányhivatala 

Építésügyi és Örökségvédelmi 

Hivatala

15 bányahatósági engedélyek Magyar Bányászati és Földtani Hivatal 

Budapesti Bányakapitányság

Magyar Bányászati és Földtani 

Hivatal

16 fakivágás, parkrendezés, fatelepítés engedélyezése Belváros-Lipótváros Budapest Főváros 

V. kerületi önkormányzat jegyzője

Budapest Főváros Kormányhivatala

17 üzletek működési engedélye Belváros-Lipótváros Budapest Főváros 

V. kerületi önkormányzat jegyzője

Budapest Főváros Kormányhivatala
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2. melléklet a 291/2013. (VII. 26.) Korm. rendelethez

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárásokban közreműködő 
hatáskörrel rendelkező szakhatóságok

A B C

1 Szakhatósági közreműködése tárgyköre Első fokú eljárásban kijelölt szakhatóság Másodfokú eljárásban kijelölt szakhatóság

2 Építésügy Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatalának Építésügyi és 

Örökségvédelmi Hivatala

Budapest Főváros Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala

3 Környezetvédelem, természetvédelem és vízügy Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 

Felügyelőség

Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség

4 Katasztrófavédelem Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

5 Tűzvédelem Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

6 Régészet és műemlékvédelem Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatalának Építésügyi és 

Örökségvédelmi Hivatala

Budapest Főváros Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala

7 Közlekedés: közút Budapest Főváros Kormányhivatala Közlekedési Felügyelősége Nemzeti Közlekedési Hatóság Központja

8 Rendészet Budapest V. Kerületi Rendőrkapitányság Budapesti Rendőr-főkapitányság

9 Egészségügy Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Szakigazgatási 

Szerve

Országos Tisztifőorvosi Hivatal

10 Hírközlés Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke

11 Műszaki biztonság Budapest Főváros Kormányhivatala Mérésügyi és Műszaki Biztonsági 

Hatósága

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

12 Élelmiszer-biztonság Pest Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és 

Állategészségügyi Igazgatósága

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

13 Földtan Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Budapesti Bányakapitányság Magyar Bányászati és Földtani Hivatal

14 Bányászat Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Budapesti Bányakapitányság Magyar Bányászati és Földtani Hivatal

15 Honvédelem Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetője honvédelemért felelős miniszter
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A Kormány 292/2013. (VII. 26.) Korm. rendelete
a nem rendszeres hulladékszállítás szabályairól és az ennek során eljáró állami szervek kijelöléséről

A Kormány az egyes közszolgáltatások ellátásáról és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2013. évi CXXXIV. törvény 
4. § a)–d) pontjában,
a 17.  § tekintetében az  egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991.  évi XI.  törvény 15.  § (4)  bekezdés 
a) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Eljáró állami szervek kijelölése

1. §  A Kormány az  egyes közszolgáltatások ellátásáról és az  ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2013.  évi 
CXXXIV. törvény (a továbbiakban: Tv.)
a) 1.  §-ában meghatározott közérdekű szolgáltató kijelölésére vonatkozó hatósági eljárás lefolytatására, 

valamint
b) 2. §-ában meghatározott szükségellátás megszervezésével és elvégzésével kapcsolatos feladatok ellátására
a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervét (a továbbiakban: katasztrófavédelmi szerv) jelöli ki.

2. §  A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ideiglenes ellátását (a továbbiakban: ideiglenes ellátás) és a szükségellátást 
megelőzően a  településen hulladékgazdálkodási közszolgáltatást végző gazdálkodó szervezet a  folyamatos 
ellátás biztosítása érdekében – a személyes adatok kivételével – az  ideiglenes ellátáshoz vagy a szükségellátáshoz 
kapcsolódó, hulladékszállításhoz és hulladékkezelésre történő átadáshoz szükséges adatokat a katasztrófavédelmi 
szerv részére annak felhívására haladéktalanul átadja.

2. Az ideiglenes ellátás

3. § (1) A  katasztrófavédelmi szerv az  ideiglenes ellátásra elsődlegesen az  önkéntesen kötelezettséget vállaló, más 
településen hulladékgazdálkodási közszolgáltatást végző gazdálkodó szervezetet jelöli ki, ha az megfelel a Tv. 1. § 
(6) bekezdésében foglalt szempontoknak.

 (2) Az ideiglenes ellátásra kijelölő döntés tartalmazza:
a) a kijelölt közérdekű szolgáltató azonosító adatait (név, cím, KÜJ- és KTJ-azonosítók, statisztikai számjel),
b) az  ideiglenes ellátás keretében végzendő hulladékgazdálkodási tevékenység megnevezését, a  tevékenység 

végzésének gyakoriságát, a szolgáltatás díját,
c) az ideiglenes ellátás körébe tartozó hulladékfajtát, típusát, jellegét, mennyiségét és összetételét,
d) az ideiglenes ellátással érintett település megnevezését,
e) az ideiglenes ellátás megkezdésének időpontját és az ideiglenes ellátás időtartamát,
f ) az alkalmazandó biztonsági követelményeket, valamint
g) az ideiglenes ellátással érintett területen kívüli területre vonatkozó hatályos hulladékgazdálkodási engedély 

számát.
 (3) A  katasztrófavédelmi szerv az  ideiglenes ellátásra történő kijelöléssel összefüggésben dönthet szállítóeszköz 

rendelkezésre bocsátásának elrendeléséről és közfoglalkoztatottak bevonásáról is. A  szállítóeszköz rendelkezésre 
bocsátására való kötelezés esetén a katasztrófavédelmi gazdasági és anyagi szolgáltatási kötelezettség kártalanítási 
szabályait kell megfelelően alkalmazni.

 (4) Az ideiglenes ellátás kijelölése tárgyában hozott döntést közölni kell
a) az ideiglenes ellátásra kijelölt közérdekű szolgáltatóval,
b) az érintett települési önkormányzattal,
c) az  ideiglenes ellátást megelőzően a  településen hulladékgazdálkodási közszolgáltatást végző gazdálkodó 

szervezettel,
d) a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatallal,
e) az illetékes környezetvédelmi hatósággal, valamint
f ) az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal.
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4. § (1) Az  ideiglenes ellátás díjánál figyelembe kell venni a  hulladékról szóló 2012.  évi CLXXXV.  törvény 91.  §-ában 
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj mértékének 2013. július 1-je után történő meghatározására vonatkozó 
szabályokat.

 (2) A kijelölést követően az ideiglenes ellátással érintett települési önkormányzat haladéktalanul megállapodik a kijelölt 
közérdekű szolgáltatóval az  ideiglenes ellátással érintett földrajzi terület kiterjedéséről, az  ellátás útvonaláról és 
időpontjáról.

 (3) Az  ideiglenes ellátást a  kijelölő döntésben meghatározott időpontban meg kell kezdeni, a  megállapodás 
megkötésének időpontjától függetlenül.

 (4) A települési önkormányzat az ideiglenes ellátás megkezdéséről, annak időtartamáról és időpontjáról, az ideiglenes 
ellátás díjáról és megfizetésének módjáról a helyben szokásos módon, továbbá, ha azzal rendelkezik, a honlapján 
való közzététellel értesíti a lakosságot.

5. § (1) A  települési hulladék ideiglenes ellátás körében történő elszállítására a  közszolgáltató hulladékgazdálkodási 
tevékenységéről és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló kormányrendeletet azzal 
az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az ideiglenes ellátásra kijelölt közérdekű szolgáltató minősül közszolgáltatónak.

 (2) A  hulladékokkal kapcsolatos nyilvántartási kötelezettség teljesítéséről – a  hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási 
és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló kormányrendeletben meghatározott módon és tartalommal – 
az ideiglenes ellátás végzése során a kijelölt közérdekű szolgáltató gondoskodik.

3. A szükségellátás

6. § (1) A szükségellátás körébe a következő hulladék átvétele, elszállítása és hulladékkezelésre történő átadása tartozik:
a) az ingatlanhasználó által az ingatlanon gyűjtött települési vegyes hulladék,
b) az ingatlanhasználó által az  ingatlanon elkülönítetten gyűjtött települési hulladék közül a  biohulladék, 

ha a  szükségellátás bevezetését megelőző hulladékgazdálkodási közszolgáltatás vagy ideiglenes ellátás 
magában foglalta az elkülönített biohulladék elszállítását,

c) a háztartási hulladékhoz hasonló hulladék részét képező elkülönítetten gyűjtött hulladék, ha a  gazdálkodó 
szervezet a  hulladék kezeléséről a  szükségellátás bevezetését megelőzően hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatás vagy ideiglenes ellátás igénybevétele útján gondoskodott,

d) a közterületen elhagyott települési vegyes hulladék.
 (2) A katasztrófavédelmi szerv szükségellátás körében folytatott tevékenysége hulladékgazdálkodási engedélyhez nem 

kötött tevékenység.

7. § (1) A katasztrófavédelmi szerv vezetője az egészségügyi államigazgatási szervnek a Tv. 2. §-a szerinti döntését követően 
a  katasztrófavédelmi gazdasági és anyagi szolgáltatási kötelezettség (a  továbbiakban: szolgáltatás) elrendelésével 
haladéktalanul intézkedik a hulladék elszállításának megszervezéséről és elvégzéséről.

 (2) A szolgáltatást a szolgáltatás teljesítésének helye szerint illetékes katasztrófavédelmi szerv az illetékességi területén 
kívül eső székhellyel, telephellyel rendelkező kötelezett esetében is elrendelheti.

 (3) A szolgáltatást a szolgáltatást elrendelő döntésben megállapított helyen és időpontban, vagy a döntés közlésekor 
– a szolgáltatás alá vont szállítóeszköz birtokba adásával – haladéktalanul teljesíteni kell.

 (4) A  szolgáltatás teljesítésére a  szállítóeszköz tulajdonosa, birtokosa, illetve a  szállítóeszközzel valamely jogviszony 
alapján rendelkezni jogosult személy (a továbbiakban: kötelezett) kötelezhető.

 (5) A  szolgáltatás teljesítése során a  kötelezettnek a  szállítóeszköz üzemeltetéséhez kezelőt kell biztosítania. Ennek 
hiányában a  kezelést közfoglalkoztatott végzi, vagy a  kezelő kijelölése ideiglenes polgári védelmi szolgálat 
elrendelésével történik.

 (6) A szállítóeszköz a rendeltetése szerint használható, amelyet a hatályos forgalomba helyezési és forgalomban tartási 
szabályoknak megfelelő, üzemképes, üzemanyaggal feltöltött állapotban kell biztosítani.

 (7) A szolgáltatás időben történő teljesítésének biztosítása érdekében a szállítóeszköz készenlétben tartása rendelhető 
el. Ebben az esetben a szolgáltatás tényleges teljesítését külön döntésben kell elrendelni.

 (8) Ha a kötelezett a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátására a települési önkormányzattal szerződést köt, akkor 
a szolgáltatást elrendelő döntést a katasztrófavédelmi szerv visszavonja.
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8. § (1) A katasztrófavédelmi szerv a szükségellátás keretében történő hulladék elszállításának rendjét – a hulladékszállítás 
megszervezését követően haladéktalanul – a  honlapján és az  érintett településen közérdekű közleményben teszi 
közzé.

 (2) A (1) bekezdés szerinti közlemény tartalmazza:
a) a szükségellátás kezdő időpontját és várható megszüntetésének idejét,
b) a hulladék elszállításának rendszeres időpontjait,
c) az  ingatlanhasználó által használható gyűjtőedény meghatározását (hulladékgyűjtő zsák vagy 

gyűjtőedényzet),
d) a  környezet veszélyeztetését, szennyezését, valamint a  hulladék kiszóródását kizáró egyéb alkalmazandó 

eljárásokat.

9. § (1) Az  ingatlanhasználó a  hulladékot – a  (2)  bekezdésben foglaltak kivételével – hulladékgyűjtő zsákban vagy 
a katasztrófavédelmi szerv ilyen irányú döntése esetén zárható gyűjtőedényzetben köteles gyűjteni.

 (2) Az elkülönítetten gyűjtött biohulladékot a szükségellátást megelőző vagy az ideiglenes ellátás során megállapított 
módon kell gyűjteni.

 (3) Az  ingatlanhasználó a  hulladékgyűjtő zsákot és a  gyűjtőedényzetet az  ingatlanon belül köteles tartani, azt 
közterületen tartósan csak közterület-használati engedély birtokában helyezheti el. Nem tekinthető tartós 
közterület használatnak a hulladékgyűjtő zsák vagy gyűjtőedényzet ürítési célból történő közterületre helyezése.

 (4) Az  ingatlanhasználó gondoskodik arról, hogy a  települési hulladék átadása biztonságosan, a  környezet 
veszélyeztetését, szennyezését, károsítását, valamint a hulladék kiszóródását kizáró módon történjen.

10. § (1) Ha a  hulladék átvételekor, elszállításakor a  hulladék a  hulladékgyűjtő zsákból vagy a  gyűjtőedényzetből kiesik, 
kiszóródik, a hulladék felszedéséről és elszállításáról, valamint a terület megtisztításáról a katasztrófavédelmi szerv 
gondoskodik.

 (2) A  katasztrófavédelmi szerv a  hulladék elszállításához szükséges szállítóeszközt, konténert vagy gyűjtőedényt 
a közterületen a hulladék átvételéig helyezheti el, azt követően haladéktalanul elviszi vagy elszállítja.

 (3) A  hulladék szállítója – nyilvántartási kötelezettsége teljesítéseként – a  hulladékszállítmányra vonatkozó 
fuvarokmányokat a  szállítás megkezdésének időrendje szerint rendezve öt évig köteles megőrizni és 
a környezetvédelmi hatóság ellenőrzése során a hatóság képviselőjének átadni.

11. §  A szükségellátás körébe tartozó hulladék – a  hulladéklerakással, valamint a  hulladéklerakóval kapcsolatos egyes 
szabályokról és feltételekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott kivétellel – hulladéklerakón akkor rakható 
le, ha a  hulladék olyan fizikai, termikus, kémiai vagy biológiai előkezelési műveleten ment keresztül, amellyel 
a hulladék mennyisége vagy környezetre gyakorolt hatása csökken. Ha az elszállításra kerülő elkülönítetten gyűjtött 
hulladék hasznosítható összetevőt tartalmaz, a  hulladék kezelését megelőzően gondoskodni kell a  hasznosítható 
hulladék-összetevők szétválogatásáról.

4. A díjfizetés és az elszámolás

12. § (1) A szükségellátás település egészére vetített költségét a katasztrófavédelmi szerv, az ingatlanhasználó által fizetendő 
költséget a település egészére vetített költség figyelembevételével – a (2) bekezdés d) pontja szerinti költségelemet 
is meghatározva – a települési önkormányzat állapítja meg.

 (2) A szükségellátás költségeinek meghatározásánál
a) szolgáltatás igénybevétele miatt fizetendő kártalanítás összegét,
b) a hulladék szállításának és kezelésének költségét,
c) a hulladék gyűjtéséhez szükséges fogyó eszközök biztosításának, valamint a biztonságos munkavégzéséhez 

szükséges eszközök költségét,
d) a települési önkormányzatnál felmerülő számlázási és díjbeszedési költséget
lehet érvényesíteni.

 (3) A szükségellátás természetes személy ingatlanhasználót terhelő költsége meghatározásánál a 4. § (1) bekezdésének 
szabályait megfelelően alkalmazni kell.

 (4) A szükségellátás költségének mértékéről és megfizetésének módjáról a települési önkormányzat a helyben szokásos 
módon, továbbá, ha azzal rendelkezik, a honlapján való közzététellel értesíti a lakosságot.
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13. § (1) Az ingatlanhasználó az  ideiglenes ellátás díját a  kijelölt közérdekű szolgáltató által kibocsátott számla ellenében 
utólag fizeti meg. A  számlázott időszak csak abban az  esetben lehet egy hónapnál kevesebb, ha azt a  közérdekű 
szolgáltatás megszűnése indokolja.

 (2) A szükségellátás költségeit az ingatlanhasználó a szükségellátás befejezését követően, az egy hónapot meghaladó 
folyamatos szükségellátás esetén havonta utólag fizeti meg a  települési önkormányzat számlájára történő 
befizetéssel.

 (3) A  települési önkormányzat a  szükségellátás költségei címén számlájára befolyt összeg hulladéklerakási járulék 
előirányzatot megillető részét az előirányzat kezelője részére 5 napon belül továbbutalja.

 (4) A  települési önkormányzatot a  szükségellátás költségei címén számlájára befolyt összegből a  számlázás és 
a  szükségellátás költségei beszedésének költsége a  (3)  bekezdés szerinti átutalási kötelezettségét követően illeti 
meg.

14. §  Az ideiglenes ellátás díjának és a  szükségellátás költségeinek indokoltságát, valamint az  ideiglenes ellátás díjából 
nem fedezhető többletköltségek szükségességét a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal ellenőrzi.

15. § (1) A hulladéklerakási járulék előirányzat kezelője (a  továbbiakban: előirányzat kezelője) előfinanszírozás keretében 
finanszírozza meg a  szükségellátáshoz szükséges indokolt költségeket. A  legfeljebb 60 napos folyamatos 
szükségellátás költségeinek előfinanszírozása a 30 napos ellátáshoz szükséges részletekben történik.

 (2) Az előfinanszírozott költségek elszámolására a szükségellátás befejezését követő 30 napon belül kerül sor.
 (3) A kijelölt közérdekű szolgáltató az  előirányzat kezelőjétől az  ideiglenes ellátás díjából nem fedezhető indokolt 

többletköltségeit – ide értve a  szolgáltatás ellátásához nélkülözhetetlen eszközök beszerzésének költségeit is – 
utólag igényelheti.

 (4) A  szükségellátás 12.  § (2)  bekezdés a)–c)  pontja szerinti költség és a  települési önkormányzat által a  12.  § 
(3) bekezdése szerint megállapított, ingatlanhasználót terhelő költség közötti különbség a hulladéklerakási járulék 
előirányzatot terheli.

 (5) A kártalanítás összegét
a) az ideiglenes ellátás során rendelkezésre bocsátott szállítóeszköz után a katasztrófavédelmi szerv határozata 

alapján az előirányzat kezelője,
b) a  szükségellátás során rendelkezésre bocsátott szállítóeszköz után az  előfinanszírozás terhére 

a katasztrófavédelmi szerv
fizeti ki.

5. Záró rendelkezések

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

17. §  Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a  népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, 
valamint a  gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 12.  § 
(5) bekezdése a következő l) ponttal egészül ki:
(A Kormány egészségügyi államigazgatási szervként a megyei népegészségügyi szakigazgatási szervet jelöli ki)
„l) az  egészségügyi államigazgatási feladatok tekintetében az  egyes közszolgáltatások ellátásáról és az  ezzel 
összefüggő törvénymódosításokról szóló 2013. évi CXXXIV. törvény 2. §-a”
(szerinti feladatok ellátására.)

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 293/2013. (VII. 26.) Korm. rendelete
az Országos Rendőr-főkapitányság „Folyami határőrizeti rendszer fejlesztése Mohácson” című projektjével, 
továbbá a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által megvalósítandó, Magyarország és a Szerb Köztársaság 
közti határforgalom ellenőrzésért, valamint vámellenőrzésért felelős hatóságok számára az ellenőrzés 
feltételeinek magyar államterületen, közös helyen való biztosítását célzó, Bácsszentgyörgy-Rastina 
(Haraszti) közúti határátkelőhelyet érintő beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt 
jelentőségű üggyé nyilvánításáról

A Kormány a  nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és 
egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), b) és e) pontjában, továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és 
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A  Kormány kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja az  1.  mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket, 
amelyek az  Országos Rendőr-főkapitányság KHA/2013/3.2.1. számú „Folyami határőrizeti rendszer fejlesztése 
Mohácson” című projektje keretében megvalósítandó határmegfigyelő rendszernek a  mohácsi határkikötő és 
a schengeni külső határ közötti kiépítéséhez kapcsolódnak.

 (2) A  Kormány kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja a  2.  mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket, 
amelyek a  Nemzeti Adó- és Vámhivatal által megvalósítandó, a  Magyarország és a  Szerb Köztársaság közti 
határforgalom ellenőrzésért, valamint vámellenőrzésért felelős hatóságok számára az ellenőrzés feltételeit magyar 
államterületen, közös helyen való biztosítását célzó, Bácsszentgyörgy-Rastina (Haraszti) közúti határátkelőhelyet 
érintő beruházáshoz kapcsolódnak.

 (3) A Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyben eljáró
a) első fokú hatóságként azt a  hatóságot jelöli ki, amely az  adott ügyfajtára vonatkozó jogszabály szerint 

elsőfokú hatóságként jár el,
b) első fokú eljárásban szakhatóságként azt a hatóságot jelöli ki, amely az adott ügyfajtára vonatkozó jogszabály 

szerint elsőfokú szakhatóságként jár el.
 (4) A Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyben eljáró

a) másodfokú hatóságként azt a  hatóságot jelöli ki, amely az  adott ügyfajtára vonatkozó jogszabály szerint 
másodfokú hatóságként jár el,

b) másodfokú eljárásban szakhatóságként azt a  hatóságot jelöli ki, amely az  adott ügyfajtára vonatkozó 
jogszabály szerint másodfokú szakhatóságként jár el.

 (5) A Kormány a (2) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyben eljáró
a) első fokú hatóságként általános építésügyi hatósági ügyekben a  Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Bajai 

Járási Hivatal Járási Építésügyi Hivatalát jelöli ki, az egyéb ügyekben azt a hatóságot jelöli ki, amely az adott 
ügyfajtára vonatkozó külön jogszabály szerint elsőfokú hatóságként jár el,

b) első fokú eljárásban szakhatóságként azt a hatóságot jelöli ki, amely az adott ügyfajtára vonatkozó jogszabály 
szerint elsőfokú szakhatóságként jár el.

 (6) A Kormány a (2) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyben eljáró
a) másodfokú hatóságként azt a  hatóságot jelöli ki, amely az  adott ügyfajtára vonatkozó jogszabály szerint 

másodfokú hatóságként jár el,
b) másodfokú eljárásban szakhatóságként azt a  hatóságot jelöli ki, amely az  adott ügyfajtára vonatkozó 

jogszabály szerint másodfokú szakhatóságként jár el.

2. §  Az 1. § (1)–(2) bekezdésében meghatározott közigazgatási hatósági ügyekben
a) hozott döntés fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható,
b) a döntések kézbesítése – az  eljárás során a  személyesen az  ügyfélnek szóló végzések kivételével – 

hirdetményi úton történik, a döntés kézbesítésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő ötödik nap.

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

4. §  E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépését megelőzően indult eljárásokban is alkalmazni kell.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 293/2013. (VII. 26.) Korm. rendelethez

Az 1. § (1) bekezdésében meghatározott beruházás megvalósításához szükséges kiemelt jelentőségű 
üggyé nyilvánított közigazgatási hatósági eljárások

  1. vízügyi hatósági eljárások (vízjogi engedélyezések, védőidom, védőterület és védősáv kijelölése, vízi 
szolgalom alapítása),

  2. környezetvédelmi hatósági eljárások,
  3. természetvédelmi hatósági eljárások,
  4. területrendezési hatósági eljárások,
  5. általános építésügyi hatósági eljárások,
  6. örökségvédelmi hatósági engedélyezési eljárások és régészeti feltárásokkal kapcsolatos hatósági eljárások,
  7. útügyi hatósági eljárások,
  8. a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról 

szóló 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet szerinti építésügyi hatósági engedélyezési eljárások,
  9. hírközlési hatósági eljárások,
10. telekalakításra irányuló hatósági eljárások,
11. ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,
12. földmérési hatósági eljárások,
13. termőfölddel összefüggő engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,
14. talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,
15. erdővédelmi hatósági eljárások,
16. tűzvédelmi hatósági eljárások,
17. műszaki biztonsági engedélyezési eljárások,
18. közegészségügyi hatósági eljárások.

2. melléklet a 293/2013. (VII. 26.) Korm. rendelethez

Az 1. § (2) bekezdésében meghatározott beruházás megvalósításához szükséges kiemelt jelentőségű 
üggyé nyilvánított közigazgatási hatósági eljárások

  1. vízügyi hatósági eljárások (vízjogi engedélyezések),
  2. területrendezési hatósági eljárások,
  3. általános építésügyi hatósági eljárások,
  4. útügyi hatósági eljárások,
  5. a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról 

szóló 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet szerinti építésügyi hatósági engedélyezési eljárások,
  6. telekalakításra irányuló hatósági eljárások,
  7. földmérési hatósági eljárások,
  8. tűzvédelmi hatósági eljárások,
  9. műszaki biztonsági engedélyezési eljárások,
10. közegészségügyi hatósági eljárások.
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A Kormány 294/2013. (VII. 26.) Korm. rendelete
a Normafa Park történelmi sportterület megvalósításához szükséges közigazgatási hatósági ügyek 
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok 
kijelöléséről

A Kormány a  nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és 
egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII.  törvény 12. § (5) bekezdés a), b), d), e) és f ) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági 
eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) E  rendelet hatálya a  következő földrészleteken, illetve ezen földrészletekből a  telekalakítási eljárás jogerős 
befejezését követően kialakított földrészleteken megvalósuló, a  Normafa Park történelmi sportterület beruházás 
(a továbbiakban: Beruházás) megvalósításához szükséges hatósági ügyekre terjed ki:
a) Budapest Főváros XII. kerület: 6835/8, 6835/10, 6835/11, 6835/15, 8862/1, 8888/3, 9114/4, 9114/5, 9116/3, 

9122/1, 9123, 9124/2, 9128/2, 9129/3, 9131/2, 9132, 9133/5, 9133/6, 9134/2, 9135/1, 9136, 9137, 9138/7, 
9138/8, 9139/6, 9139/8, 9139/9, 9139/10, 9140/6, 9140/10, 9140/12, 9144/2, 9145, 9150/4, 9150/5, 9151/5, 
9154/2, 9155/3, 9240/1, 9240/2, 9240/4, 9240/14, 9240/16, 9269/35, 9305/3, 9309/1, 9309/2, 9886/1, 9886/14., 
10468/1, 10492, 10496/19, 10496/23, 10497/6, 10497/7, 10500/3, 10500/5, 10500/6, 10500/7, 10500/8, 
10500/9, 10500/10, 10500/11, 10500/12, 10501/6, 10502, 10503/6, 10503/8, 10503/9, 10503/10, 10503/12, 
10503/13, 10503/14, 10503/15, 10503/16, 10503/19, 10503/24, 10503/25, 10503/26, 10503/27, 10503/28, 
10503/29, 10505/2, 10517/1, 10517/2, 10522, 10523, 10525/1, 10525/2, 10527/2, 10760/3, 10760/6, 10760/10, 
10837/3, 10875/2, 10875/3, 10886/66, 10886/67,

b) Budapest Főváros II. kerület: 13143/2
helyrajzi számú területek.

 (2) Az  (1)  bekezdés alkalmazásában a  Beruházás megvalósításához szükségesnek kell tekinteni mindazokat 
a  közigazgatási hatósági eljárásokat, amelyek a  beruházás megvalósításához, használatbavételéhez és 
működéséhez szükségesek.

2. § (1) A  Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja a  Beruházás megvalósításával 
összefüggő, az 1. mellékletben nevesített közigazgatási hatósági ügyeket.

 (2) A Kormány az (1) bekezdés szerinti beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságként 
az 1. mellékletben meghatározott hatóságokat jelöli ki.

 (3) Azokban az esetekben, amikor az 1. mellékletben meghatározott ügyfajtákra vonatkozó jogszabály az adott ügyben 
szakhatósági közreműködést rendel el, a  Kormány az  (1)  bekezdés szerinti közigazgatási hatósági eljárásokban 
szakhatóságként a 2. mellékletben meghatározott hatóságokat jelöli ki.

3. §  A Kormány a  2.  § (1)  bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyek koordinációjára – a  fővárosi és megyei 
kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 8/A. §-ában foglaltak szerinti – feladat és hatáskörrel 
rendelkező kormánymegbízottként a Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető kormánymegbízottat jelöli ki.

4. § (1) Az ügyfélnek az eljárás megindítása előtt benyújtott kérelmére a 2. § (1) bekezdése szerinti hatósági eljárásokban 
– a földvédelmi eljárás kivételével – a szakhatóság a hatóság határozatának meghozataláig felhasználható, előzetes 
szakhatósági hozzájárulást ad ki azzal, hogy a kérelemhez benyújtott előzetes szakhatósági hozzájárulást a hatóság 
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 44. § (8) bekezdése 
szerint használja fel.

 (2) A  2.  § (1)  bekezdése szerinti hatósági eljárásokban a  szakhatósági eljárásra vonatkozó ügyintézési határidő 
nyolc nap.

 (3) A  2.  § (1)  bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben – kivéve a  környezetvédelmi engedély vagy 
az egységes környezethasználati engedély tárgyában – hozott döntés fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható.

 (4) Az  eljáró hatóság az  általa meghozott döntéseket – az  eljárás során a  személyesen az  ügyfélnek szóló végzések, 
valamint az ingatlan-nyilvántartással összefüggő döntések kivételével – hirdetményi úton közli. A döntés közlésének 
napja a hirdetmény kifüggesztését követő 5. nap.
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5. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) E rendelet rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 294/2013. (VII. 26.) Korm. rendelethez

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges 
hatósági engedélyezési eljárások és az eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóságok

A B C D

1. Beruházás megnevezése A Beruházás megvalósításával 

kapcsolatos hatósági eljárások

Első fokon eljáró hatóság Másodfokon eljáró hatóság

2. a) Normafa Park történelmi 
sportterület kialakításához 
szükséges éwpítmények, 
építményrészek építése, 
átalakítása, bővítése, 
felújítása, bontása;
b) a Normafa Park 
történelmi sportterületén 
fogadó épület, engesztelő 
kápolna, sípályák 
felvonókkal, hóágyúkkal, 
térvilágítással; szánkó 
pályák; sífutó pályák; 
játszóterek; nyári 
bobpálya; kocogó és 
kerékpár pályák és további 
szabadtéri sportolási 
lehetőségek kialakítása 
és kiszolgáló funkciójú 
építmények, létesítmények, 
infrastruktúra 
megvalósítása, üzembe 
helyezése;
c) közlekedési területek, 
tömegközlekedési 
bázisterületek kialakítása, 
felújítása, parkolók 
létesítése;
d) fogaskerekű 
vasút korszerűsítése, 
nyomvonalának 
meghosszabbítása.

általános építésügyi és 
építésfelügyeleti hatósági 
eljárások

Budapest Főváros 
Kormányhivatala I. Kerületi 
Hivatalának Építésügyi és 
Örökségvédelmi Hivatala

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 
Építésügyi és 
Örökségvédelmi Hivatala

3. környezetvédelmi hatósági 
eljárások

Közép-Duna-völgyi 
Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és 
Vízügyi Felügyelőség

Országos 
Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és 
Vízügyi Főfelügyelőség

4. természetvédelmi hatósági 
eljárások

Közép-Duna-völgyi 
Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és 
Vízügyi Felügyelőség

Országos 
Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és 
Vízügyi Főfelügyelőség

5. területrendezési hatósági 
eljárások

Budapest Főváros 
Kormányhivatala Építésügyi 
és Örökségvédelmi 
Hivatalának állami 
főépítésze

nincs

6. útügyi hatósági eljárások Budapest Főváros 
Kormányhivatala
Közlekedési Felügyelősége

Nemzeti Közlekedési 
Hatóság Központja

7. a Magyar Kereskedelmi 
Engedélyezési Hivatalról 
és a területi mérésügyi 
és műszaki biztonsági 
hatóságokról szóló 
320/2010. (XII. 27.) Korm. 
rendelet szerinti sajátos 
építésügyi hatósági 
engedélyezési, valamint 
műszaki biztonsági hatósági 
eljárások

Budapest Főváros 
Kormányhivatala Mérésügyi 
és Műszaki Biztonsági 
Hatósága

Magyar Kereskedelmi 
Engedélyezési Hivatal

8. hírközlési hatósági eljárások Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság Hivatala

Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság elnöke
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9. örökségvédelmi 
hatósági engedélyezési 
eljárások és régészeti 
feltárásokkal kapcsolatos 
eljárások (a további 
régészeti feladatellátás 
meghatározása kivételével)

Budapest Főváros 
Kormányhivatala I. Kerületi 
Hivatalának Építésügyi és 
Örökségvédelmi Hivatala

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 
Építésügyi és 
Örökségvédelmi Hivatala

10. földmérési, földvédelmi, 
telekalakítási és ingatlan-
nyilvántartási hatósági 
eljárások

Budapesti 1. Számú 
Földhivatal

Budapest Főváros 
Kormányhivatalának 
Földhivatala

11. talajvédelmi hatósági 
eljárások

Pest Megyei Kormányhivatal 
Növény- és Talajvédelmi 
Igazgatósága

Nemzeti Élelmiszerlánc-
biztonsági Hivatal

12. erdészeti hatósági eljárások, 
erdő igénybevétele és 
fakitermelés bejelentése

Pest Megyei Kormányhivatal 
Erdészeti Igazgatósága

Nemzeti Élelmiszerlánc-
biztonsági Hivatal

13. vízügyi hatósági eljárások Közép-Duna-völgyi 
Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és 
Vízügyi Felügyelőség

Országos 
Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és 
Vízügyi Főfelügyelőség

14. beépített tűzjelző, tűzoltó 
berendezések létesítési és 
használatbavételi eljárásai

Fővárosi Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság

Belügyminisztérium 
Országos 
Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság

15. tűzvédelmi hatósági 
ügyekben eltérési 
engedélyezési eljárások

Belügyminisztérium 
Országos 
Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság

Nincs

16. jogszabályban rögzített 
tűzvédelmi hatósági 
egyeztetésekkel kapcsolatos 
eljárások

Fővárosi Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság

Belügyminisztérium 
Országos 
Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság

17. azon beépített tűzoltó 
berendezések létesítésével 
és használatbavételi 
ügyeivel kapcsolatos 
eljárások, amelyek 
tervezése, kivitelezése 
jogszabályban, nemzeti 
szabványban nem 
szabályozott

Belügyminisztérium 
Országos 
Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság

Nincs

18. kötött pályás közlekedési 
létesítmények 
engedélyezési eljárása 

Nemzeti Közlekedési 
Hatóság Útügyi, Vasúti és 
Hajózási Hivatala

Nemzeti Közlekedési 
Hatóság Központja

19. üzletek működési 
engedélyezési eljárása

Budapest Főváros XII. 
kerület Hegyvidéki 
Önkormányzat jegyzője

Budapest Főváros 
Kormányhivatala
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2. melléklet a 294/2013. (VII. 26.) Korm. rendelethez

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges 
hatósági eljárásokban közreműködő hatáskörrel rendelkező szakhatóságok

A B C

1. Szakhatósági közreműködése tárgya Első fokú eljárásban kijelölt szakhatóság Másodfokú eljárásban kijelölt szakhatóság

2. építésügy Budapest Főváros Kormányhivatala 
I. Kerületi Hivatalának Építésügyi és 
Örökségvédelmi Hivatala

Budapest Főváros Kormányhivatala 
Építésügyi és Örökségvédelmi 
Hivatala

3. környezetvédelem, természetvédelem 
és vízügy

Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és Vízügyi 
Felügyelőség

Országos Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és Vízügyi 
Főfelügyelőség

4. katasztrófavédelem és tűzvédelem Fővárosi Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság

Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

5. műemlékvédelem és régészet Budapest Főváros Kormányhivatala 
I. Kerületi Hivatalának Építésügyi és 
Örökségvédelmi Hivatala

Budapest Főváros Kormányhivatala 
Építésügyi és Örökségvédelmi 
Hivatala

6. közlekedés: közút Budapest Főváros Kormányhivatala 
Közlekedési Felügyelősége

Nemzeti Közlekedési Hatóság 
Központja

7. közlekedés: vasút Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, 
Vasúti és Hajózási Hivatala

Nemzeti Közlekedési Hatóság 
Központja

8. rendészet: az egyéb országos közutak, 
a helyi közutak és a közforgalom elől 
el nem zárt magánutak esetén

XII. Kerületi Rendőrkapitányság Budapesti Rendőr-főkapitányság

9. termőföldvédelem Budapesti 1. Számú Földhivatal Budapest Főváros 
Kormányhivatalának Földhivatala

10. talajvédelem Pest Megyei Kormányhivatal Növény- 
és Talajvédelmi Igazgatósága

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági 
Hivatal

11. erdővédelem Pest Megyei Kormányhivatal Erdészeti 
Igazgatósága

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági 
Hivatal

12. egészségügy Budapest Főváros Kormányhivatala 
Népegészségügyi Szakigazgatási 
Szerve

Országos Tisztifőorvosi Hivatal

13. hírközlés Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 
Hivatala

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 
elnöke

14. területrendezés Budapest Főváros Kormányhivatala 
Építésügyi és Örökségvédelmi 
Hivatalának állami főépítésze

Nincs

15. műszaki biztonság Budapest Főváros Kormányhivatala 
Mérésügyi és Műszaki Biztonsági 
Hatósága

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési 
Hivatal

16. földtan és bányászat Magyar Bányászati és Földtani Hivatal 
Budapesti Bányakapitányság

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal

17. honvédelem Honvédelmi Minisztérium Hatósági 
Hivatal vezetője

honvédelemért felelős miniszter

18. a településrendezési 
követelményeknek és a helyi építési 
szabályzatnak való megfelelőség

Budapest Főváros XII. kerület 
Hegyvidéki Önkormányzat jegyzője

Budapest Főváros Kormányhivatala

19. helyi környezet- és természetvédelem Budapest Főváros II. Kerületi 
Önkormányzat jegyzője

Budapest Főváros Kormányhivatala



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2013. évi 128. szám 64943

V. A Kormány tagjainak rendeletei

Az emberi erőforrások minisztere 54/2013. (VII. 26.) EMMI rendelete
az oktatási esélyegyenlőséget szolgáló támogatásokról

A Magyarország 2013.  évi központi költségvetéséről szóló 2012.  évi CCIV.  törvény 77.  § (2)  bekezdés l)  pontjában kapott 
felhatalmazás és az  államháztartásról szóló 2011.  évi CXCV.  törvény 109.  § (5)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 
az  egyes miniszterek, valamint a  Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. 
rendelet 41.  § i)  pontjában és az  államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 
1. melléklet 15. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető 
államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73.  § b)  pontjában meghatározott feladatkörében 
eljáró nemzetgazdasági miniszter egyetértésével – a következőket rendelem el:

1. Az oktatási esélyegyenlőséget szolgáló támogatás megállapításának és folyósításának feltételei

1. § (1) A  Magyarország 2013.  évi központi költségvetéséről szóló 2012.  évi CCIV.  törvény (a  továbbiakban: költségvetési 
törvény) 35. § (1) bekezdése szerinti köznevelési feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartója (a továbbiakban: 
fenntartó) a (2) bekezdés szerinti kiegészítő támogatásokra jogosult.

 (2) A fenntartó a 2012/2013. nevelési év, tanév 2013. január 1-jétől 2013. augusztus 31-éig tartó időszakára képesség-
kibontakoztató, integrációs felkészítés, óvodai fejlesztő program szervezésének támogatására (a  továbbiakban 
együtt: kiegészítő támogatás) és az  integrációs rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok 
anyagi támogatására fordítható támogatást (a továbbiakban: kiegészítő illetmény) igényelhet.

 (3) A  kiegészítő támogatást és a  kiegészítő illetményt (a  továbbiakban együtt: támogatás) az  a  fenntartó igényelheti 
a  2012/2013-as nevelési év, tanév feladatainak ellátására, aki a  2012. évben a  2012/2013. nevelési év, tanév 
2012. szeptember 1-jétől 2012. december 31-ig terjedő időszakra támogatásban részesült.

 (4) A  támogatás akkor igényelhető, ha a  fenntartott intézmény a  támogatási időszakban a  nevelési-oktatási 
intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 
171–173.  §-ában meghatározott követelményeknek megfelelő, az  oktatásért felelős miniszter által kiadott 
integrációs pedagógiai program szerinti képesség-kibontakoztató, integrációs felkészítést, illetve óvodai fejlesztő 
program szerinti foglalkozást biztosít.

2. § (1) A  kiegészítő támogatás az  oktatásért felelős miniszter által kiadott óvodai, iskolai integrációs pedagógiai 
programban meghatározott tevékenységekre, feladatok ellátására, illetve az  ott meghatározott célok 
megvalósítására az 5. melléklet szerinti mértékben használható fel.

 (2) A  kiegészítő támogatás nem fordítható olyan tevékenység finanszírozására, amelynek pénzügyi fedezetét 
a kiegészítő illetmény biztosítja.

3. § (1) A kiegészítő támogatás összege képesség-kibontakoztató, integrációs felkészítés és óvodai fejlesztő program esetén 
legfeljebb 20 000 Ft/fő.

 (2) A kiegészítő illetmény összege
a) általános iskolai pedagógus esetén, ha a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók aránya

aa) az 5%-ot eléri vagy meghaladja, de legfeljebb 20%, tanulónként legfeljebb 9000 forint,
ab) a 20%-ot meghaladja, de legfeljebb 40%, tanulónként legfeljebb 12 500 forint,
ac) a 40%-ot meghaladja, de legfeljebb 60%, tanulónként legfeljebb 15 000 forint, vagy
ad) a 60%-ot meghaladja, tanulónként legfeljebb 19 000 forint,

b) óvodapedagógusok esetén, ha a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek aránya
ba) a 15%-ot eléri vagy meghaladja, de legfeljebb 50%, gyermekenként legfeljebb  12 500 forint, vagy
bb) az 50%-ot meghaladja, gyermekenként legfeljebb 15 000 forint.
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 (3) A kiegészítő illetmény összegét
a) általános iskola esetében a  halmozottan hátrányos helyzetű tanulók és a  halmozottan hátrányos helyzetű 

tanulók 30%-át meg nem haladó mértékű, integrációs pedagógiai programba bevont hátrányos helyzetű 
tanulók,

b) óvoda esetén a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek 
15%-át meg nem haladó mértékű, óvodai integrációs pedagógiai programba bevont hátrányos helyzetű 
gyermekek

2012. október havi statisztikai létszámadatai alapján, a  programban résztvevők létszámának megfelelően kell 
meghatározni. A  százalékos arány kiszámításánál törtszám esetén a  százalékos érték egész számra történő felfelé 
kerekítésével kell az arányokat megállapítani.

4. § (1) A  támogatás igénylésének lebonyolításában az  Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a  továbbiakban: lebonyolító) 
vesz részt.

 (2) A  kiegészítő támogatás igényléséhez az  1.  melléklet, a  2.  melléklet és a  3.  melléklet, a  kiegészítő illetmény 
igényléséhez a 4. melléklet szerinti adatlapokat kell benyújtani.

 (3) Az adatlapok kinyomtatott példányát a lebonyolítónak 2013. augusztus 15-ig kell postai úton megküldeni.
 (4) A támogatásra jogosult fenntartó adatait nyomtatott és elektronikus formában a lebonyolító a 6. melléklet szerinti 

összesítő jelentés benyújtásával 2013. szeptember 2-áig küldi meg a  társadalmi felzárkózásért felelős miniszter 
részére, aki intézkedik a támogatás folyósításáról.

 (5) A támogatás megállapított összegéről a lebonyolító tájékoztatja a fenntartót.

5. § (1) A kiegészítő illetmény pedagógusoknak történő kifizetéséről a fenntartó gondoskodik.
 (2) A  fenntartó az  általa fenntartott egyes intézmények között nem csoportosíthatja át a  kiegészítő támogatást és 

a kiegészítő illetményt.

6. §  A  fenntartó és az  általa fenntartott intézmény a  lebonyolítóval a  támogatás vonatkozásában 2013. 
szeptember 20-áig támogatási szerződést köt.

2. Az oktatási esélyegyenlőséget szolgáló támogatás elszámolásának és ellenőrzésének rendje

7. § (1) A fenntartónak és az általa fenntartott olyan nevelési-oktatási intézménynek, tagintézménynek, amelyre tekintettel 
a  fenntartó támogatásban részesült 2013. december 2-áig szakmai és pénzügyi beszámolót kell benyújtania 
a  lebonyolító részére az  elektronikus rendszeren keresztül, valamint ezek nyomtatott és a  fenntartó által aláírt 
eredeti példányának postai úton történő megküldésével.

 (2) A 2013. december 2-án éjfélig rögzített szakmai beszámoló legkésőbb az ezt követő munkanapon való postára adás 
esetén tekinthető határidőben megküldöttnek.

 (3) A lebonyolító a támogatott tevékenység megvalósulásáról szóló szakmai és pénzügyi beszámolókat megvizsgálja és 
a szakmai beszámoló beérkezésétől számított nyolc napon belül szükség esetén öt napos határidővel hiánypótlásra 
szólítja fel a  fenntartót. A  lebonyolító által működtetett elektronikus rendszerben a  fenntartó által feltöltött, de 
nyomtatott formában meg nem érkezett szakmai beszámolók megküldése érdekében a  lebonyolító öt napos 
határidő kitűzésével felhívja a fenntartót a szakmai beszámoló benyújtására.

8. § (1) A  fenntartó köteles a  lebonyolítónak bejelenteni, ha a  fenntartásában levő, támogatásban részesült   nevelési-
oktatási intézmény vagy   tagintézmény esetében a  támogatási kérelem benyújtását követően a  nemzeti 
köznevelésről szóló törvény szerinti jogutódlás, átalakulás, fenntartóváltozás, intézményi átszervezés, megszüntetés 
vagy tevékenységi kör módosítása (a  továbbiakban együtt: intézmény jogállapot-változása) következik be. 
A bejelentést a döntés meghozatalától számított nyolc napon belül kell megtenni.

 (2) Ha fenntartó az  intézmény jogállapot-változása miatt nem jogosult a  támogatás felhasználására, köteles 
a támogatást a jogutód fenntartónak átadni.

 (3) Az (1) bekezdés szerinti bejelentésnek tartalmaznia kell a támogatás felhasználásának további módját.
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3. Záró rendelkezések

9. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és 2014. június 30-án hatályát veszti.

  Balog Zoltán s. k.,
  emberi erőforrások minisztere

1. melléklet az 54/2013. (VII. 26.) EMMI rendelethez

Beküldendő az  adott jogcímhez kapcsolódó további mellékletekkel, egy eredeti példányban, postai úton 
2013. augusztus 15-ig a lebonyolítóhoz.
A borítékra rá kell írni: „Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása 2012/2013. nevelési év, tanév”.

FENNTARTÓI ADATLAP

Fenntartó neve:

Címe:

Megye:

Képviselő neve:

Adószám:

KSH-kód:

A számlavezető bank neve:

Bankszámlaszám:

Telefon:

Fax:

E-mail cím:

Kapcsolattartó neve:

Kapcsolattartó telefonszáma:

  

Dátum:  

  

P. H.  

           ......................................................... 
            fenntartó képviselője
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2. melléklet az 54/2013. (VII. 26.) EMMI rendelethez

Iskolai intézményi, tagintézményi adatbejelentő a 2012. október havi statisztikai létszám alapján

Beküldendő az  adott jogcímhez kapcsolódó további mellékletekkel, egy eredeti példányban, postai úton 
2013. augusztus 15-ig a lebonyolítóhoz.
A borítékra rá kell írni: „Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása 2012/2013. nevelési év, tanév”.

Fenntartó neve:
Fenntartó címe:

AZ IGÉNYLÉS KÖRÉBEN ÉRINTETT INTÉZMÉNYRE, TAGINTÉZMÉNYRE VONATKOZÓ ADATOK 
Kérjük minden tagintézményre kitölteni, amelyre vonatkozóan támogatásra vált jogosulttá!

Intézmény megnevezése:

Intézmény OM azonosítója:

Intézmény címe:

Telefon:

E-mail cím:

Támogatásban részesült székhely, tagintézmény neve:

Támogatásban részesült székhely, tagintézmény címe:

Össz. létszámadat (2012. október havi statisztikai létszám szerint):

Halmozottan hátrányos helyzetű (a továbbiakban: HHH) tanulók száma (a 2012. 
október havi statisztikai létszám szerint):

A programban részt vevő HHH tanulók száma az adott székhelyen, 
tagintézményben (a 2012. október havi statisztikai létszám alapján kell megadni):

A programban részt vevő hátrányos helyzetű tanulók száma az adott székhelyen, 
tagintézményben (nem lehet több, mint az osztályonként meghatározott HHH 
tanulók 30%-a):

A 3. § (1) bekezdésében meghatározott összeg alapján igényelt támogatás:

Az adatlapot a fenntartó és az intézményvezető tölti ki, az adatok valódiságáért a fenntartó felel!

Dátum:
P. H.

  ..................................................... 
  intézményvezető

P. H.

  ..................................................... 
  fenntartó
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3. melléklet az 54/2013. (VII. 26.) EMMI rendelethez

Óvodai intézményi, tagintézményi adatbejelentő a 2012. október havi statisztikai létszám alapján

Beküldendő az  adott jogcímhez kapcsolódó további mellékletekkel, egy eredeti példányban, postai úton 
2013. augusztus 15-ig a lebonyolítóhoz.
A borítékra rá kell írni: „Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása 2012/2013. nevelési év, tanév”.

Fenntartó neve:
Fenntartó címe:

AZ IGÉNYLÉS KÖRÉBEN ÉRINTETT INTÉZMÉNYRE, TAGINTÉZMÉNYRE VONATKOZÓ ADATOK
Kérjük minden tagintézményre kitölteni, amelyre vonatkozóan támogatásra vált jogosulttá!

Intézmény megnevezése:

Intézmény OM azonosítója:

Intézmény címe:

Telefon:

E-mail cím:

Támogatásban részesült tagintézmény neve:

Támogatásban részesült tagintézmény címe:

Össz. létszámadat (a 2012. október havi statisztikai létszám szerint):

HHH gyermekek száma (a 2012. október havi statisztikai létszám szerint kell 
megadni):

A programban részt vevő HHH gyermekek száma az adott székhelyen, 
tagintézményben (a 2012. október havi statisztikai létszám szerint kell megadni):

A programban részt vevő hátrányos helyzetű gyermekek száma az adott 
székhelyen, tagintézményben (nem lehet több, mint a csoportonként 
meghatározott HHH gyermekek 15%-a):

A 3. § (1) bekezdésében meghatározott összeg alapján igényelt támogatás:

Az adatlapot a fenntartó és az intézményvezető tölti ki, az adatok valódiságáért a fenntartó felel!

Dátum:
P. H.

  ..................................................... 
  intézményvezető

P. H.

  ..................................................... 
  fenntartó
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4. melléklet az 54/2013. (VII. 26.) EMMI rendelethez

Intézményi, tagintézményi adatlap a kiegészítő illetmény felhasználásának tervezéséhez

Beküldendő az  adott jogcímhez kapcsolódó további mellékletekkel, egy eredeti példányban, postai úton 
2013. augusztus 15-ig a lebonyolítóhoz.
A borítékra rá kell írni: „Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása 2012/2013. nevelési év, tanév”.
Intézmény neve, OM azonosítója:

Tagintézmény megnevezése, települése:
Támogatási szerződés száma:
A tagintézmény által felhasználható maximális keretösszeg kiszámítása:

Oktatási forma 

(Ó: óvoda esetén; 

I: általános iskola 

esetén)

Összes gyermek, 

tanuló létszám 

a 2012. októberi 

statisztikai adatok 

alapján

HHH gyermekek, 

tanulók létszáma 

a 2012. októberi 

statisztikai adatok 

alapján

HHH gyermekek, 

tanulók, tanulók 

aránya a székhely- 

intézményben, 

illetve 

a tagintézményben

Gyermekenkénti, 

tanulónkénti 

támogatás összege 

a 3. §  

(2)–(3) bekezdésben 

meghatározott 

sávok alapján

Gyermekek, 

tanulók létszáma, 

amelyre igényli 

a támogatást*

Maximális 

keretösszeg az adott 

intézményre, 

tagintézményre 

vonatkozóan

     Ft   Ft

* A 2012. októberi létszám-statisztikai adatok alapján kell megadni,
· általános iskola esetén a  hátrányos helyzetű tanulók után is lehet igényelni, melynek létszáma nem lehet több mint az  osztályonként 
meghatározott halmozottan hátrányos helyzetű tanulók 30%-a,
· óvoda esetén a  hátrányos helyzetű tanulók után is lehet igényelni, melynek létszáma nem lehet több mint a  csoportonként meghatározott 
halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek 15%-a.

A kiegészítő illetmény felhasználásának tervezése:

Sorszám Pedagógus neve A HHH tanulók 

fejlesztése 

érdekében ellátandó 

tevékenységek havi 

óraszáma

A HHH tanulók 

fejlesztése 

érdekében ellátandó 

tevékenységek 

(legalább három)*

A pedagógus 

részére kifizetendő 

kiegészítő illetmény 

havi összege**

A pedagógus 

részére kifizetendő, 

8 hónapra számított 

kiegészítő illetmény 

összege

A pedagógus 

részére kifizetendő, 

8 hónapra számított 

kiegészítő illetmény 

munkaadókat 

terhelő járulékokkal 

növelt teljes összege

1.    Ft Ft Ft

2.    Ft Ft Ft

A kiegészítő illetmény kifizetésére igényelt intézményi, tagintézményi összeg:      Ft***

* A 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 15/A. §-ában meghatározott tevékenységek.
** A 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 15/A. § (6) bekezdésben meghatározott összegek szerint.
*** A  pedagógusoknak kifizetni tervezett összesen összeg nem lehet magasabb, mint az  intézmény/tagintézmény által a  fenti táblázatban  
kiszámított felhasználható maximális keret összege.

Az adatlapot a fenntartó és az intézményvezető tölti ki, az adatok valódiságáért a fenntartó felel!

Dátum:
P. H.

  ..................................................... 
  intézményvezető

P. H.

  ..................................................... 
  fenntartó
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5. melléklet az 54/2013. (VII. 26.) EMMI rendelethez

A kiegészítő támogatás felhasználási területei

A) Képesség-kibontakoztató és integrációs támogatás felhasználásának kerete általános iskolai székhely, 
tagintézmény esetén

Kötelezően megvalósítandó tevékenységek Minimum 60%-ot erre a célra kell fordítani.

1. Az IPR bevezetésével, alkalmazásával kapcsolatos szolgáltatások, tevékenységek támogatása
– Iskolai IPR fejlesztéshez kapcsolódó akkreditált, valamint igazolással záruló nem akkreditált továbbképzés, tréning, illetőleg 
az ezekhez kapcsolódó mentorálás (továbbképzési költség; megbízási díj; mentorálási költség; tréneri díj; útiköltség: helyi, 
helyközi, kiküldetési rendelvény alapján gépkocsi-használati díj; szállásköltség).
– Integrációs módszertani, előítélet-kezelő, konfliktus-kezelő tréning (módszertani költség; megbízási díj; tréneri díj; útiköltség: 
helyi, helyközi, kiküldetési rendelvény alapján gépkocsi használati díj; szállásköltség).
– Óvoda iskola átmenet tréning (továbbképzési költség; tréneri díj; útiköltség: helyi, helyközi, kiküldetési rendelvény alapján 
gépkocsi-használati díj; szállásköltség).
– Szupervízió igénybevétele (továbbképzési költség; megbízási díj; szupervízori költség; tréneri díj; útiköltség: helyi, helyközi, 
kiküldetési rendelvény alapján gépkocsi-használati díj; szállásköltség).
– IPR alapú komplex intézményfejlesztési, minőségbiztosítási, mérés-értékelési, tanügy-igazgatási, jogi szolgáltatás 
(szolgáltatási költség; megbízási díj).
– Hospitációs napok megrendezése, illetőleg hospitálás más intézményben (hospitálás költsége; megbízási díj; szállásköltség; 
útiköltség: helyi, helyközi, kiküldetési rendelvény alapján gépkocsi-használati díj).

2. Szociális hátrányok enyhítése – kulturális rendezvényekre jutás támogatása
– A szociális hátrányok enyhítése a programban részt vevő tanulók részére az iskolai programokhoz kapcsolódóan (tanszerek, 
irodaszer, könyv, hangszerek, játék, ruházat, cipő, sportruházat, sporteszközök egyéni használatra; osztálykiránduláson, erdei 
táborban, sportfoglalkozáson való részvétel biztosítása; szükség esetén helyi és helyközi utazási bérletek megvásárlása, illetve 
menetjegyek megvásárlása).
– A programban részt vevő gyermekek és kísérőik részére kulturális és sportrendezvényeken, foglalkozásokon való részvétel 
biztosítása (belépők, utazási költség, autóbusz bérleti díj).

3. Együttműködések – partneri kapcsolatok erősítése
– Az iskolai IPR alkalmazását támogató, az iskolán kívüli partneri kapcsolatok erősítése tanórán kívüli, szabadidős 
tevékenységek, programok szervezésével legalább egy – nem az iskola érdekeltségébe tartozó – nemzetiségi önkormányzat, 
civil szervezet, (például sportegyesület), helyi muzeális intézmény vagy könyvtár, stb. bevonásával, valamint a felkészítésbe 
bevont tanulók szüleinek/gondviselőinek részvételével, illetve a helyi szülői munkaközösséggel együttműködve (megbízási 
díj, szervezési, lebonyolítási költségek, megbízási szerződések költsége, reprezentáció, előadói díj, útiköltség: helyi, helyközi, 
kiküldetési rendelvény alapján gépkocsi-használati díj).

Nem kötelezően megvalósítandó tevékenységek Maximum 40%-ot lehet erre a célra fordítani.

4. Szaktanácsadás, folyamat-tanácsadás
– IPR szaktanácsadói szolgáltatás, IPR alapú intézmény fejlesztés támogatása, folyamat-tanácsadás a tanév során több 
alkalommal (tanácsadói díj, megbízási díj, KIVÉTEL: pályázatírói költségek).

5. Pályaorientációs programok, a továbbtanulást elősegítő tevékenységek
– Elsősorban tanórán kívüli, intézményen belüli, a partneri szektort, külső szakértőket is bevonó, patrónusi, mentori, tutori 
rendszer az iskolán kívüli kezdeményezésekre építő rendszeres programok támogatása (mentori díj, megbízási díj, tutori díj 
szakértői díj, tanácsadói díj).

6. Pedagógiai szakszolgáltatások és egyéb pedagógiai szolgáltatások igénybevétele
– A felkészítésben részt vevő tanulók számára igényeiknek megfelelően, a kötelezően biztosított szolgáltatásokon túl 
pedagógiai szakszolgáltatás, a nevelési tanácsadás keretében nyújtott egyéb szolgáltatás (pl. gyógytestnevelő, logopédus, 
iskolapszichológus, az SNI prevenció érdekében, valamint egyéni fejlesztési tervek készítésére fejlesztő pedagógus és egyéb 
szakember biztosítása stb.) biztosítása. Kapcsolattartás a helyi családsegítő intézménnyel, valamint Nevelési Tanácsadóval 
(tanácsadói díj, megbízási díj, szakértői díj).
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7. Eszközök beszerzése
– A pedagógusok tanórai tevékenységéhez, IPR módszertan megvalósítását segítő eszközök (a tanórai és a felkészüléshez 
szükséges pedagógiai feladatok ellátásához kis értékű eszközök, segédanyagok, alapanyagok beszerzése.)
– Tanulók által közvetlenül használt, az IPR megvalósítását segítő fejlesztő eszközök (társasjáték, logikai, készségfejlesztő, 
finom motorikát, térlátást fejlesztő és segítő eszközök stb.).

8. Tanulóbarát osztályterem kialakítása
– Elsősorban a kooperatív, differenciált tanulásszervezéshez szükséges feltételek kialakítása (kis értékű tárgyi eszközök, tárgyi 
eszközök, alapanyagok, segédanyagok). Nem használható fel elemi infrastruktúra-fejlesztésre, korszerűsítésre, felújításra (fűtés, 
hűtés, hangszigetelés, világítás, festés, parkettázás stb.), akadálymentesítésre és kapacitásbővítésre.

9. Szakmai, tartalmi fejlesztés
– Az IPR-hez kapcsolódó szakkönyvek, segédanyagok vásárlása, konferencián, szakmai fórumon való részvétel, utazási és 
egyéb költségek, kiadványkészítés, nyomdai szolgáltatások, szállásköltségek stb.

10. Projektnap
– Az Iskolai IPR-hez kapcsolódó intézményi, partneri együttműködésben megvalósuló vagy kistérségi szintű projekt 
megvalósítása, eszközök beszerzése, szolgáltatások, előadók felkérése (megbízási díj, előadói díj, rendezvényhez kapcsolódó 
költségek, szakértői díj, segédanyagok, alapanyagok, kis értékű tárgyi eszközök, szórólapok, reprezentáció).

B) Óvodai fejlesztő program támogatás felhasználásának kerete óvodai székhely, tagintézmény esetén

Kötelezően megvalósítandó tevékenységek Minimum 60%-ot erre a célra kell fordítani.

1. Az IPR bevezetésével, alkalmazásával kapcsolatos szolgáltatások, tevékenységek támogatása
– Óvodai IPR fejlesztéshez kapcsolódó akkreditált, valamint igazolással záruló nem akkreditált továbbképzés, mentorálás, 
(továbbképzési költség; megbízási díj; mentorálási költség; tréneri díj; útiköltség: helyi, helyközi, kiküldetési rendelvény alapján 
gépkocsi-használati díj; szállásköltség).
– Integrációs módszertani, előítélet-kezelő, konfliktus-kezelő tréning, óvoda iskola átmenet tréning, (módszertani költség; 
megbízási díj; tréneri díj; útiköltség: helyi, helyközi, kiküldetési rendelvény alapján gépkocsi-használati díj; szállásköltség).
– Szupervízió igénybevétele, (továbbképzési költség; megbízási díj; szupervízori költség; tréneri díj; útiköltség: helyi, helyközi, 
kiküldetési rendelvény alapján gépkocsi-használati díj; szállásköltség).
– IPR alapú komplex intézményfejlesztési, minőségbiztosítási, mérés-értékelési, tanügy-igazgatási, jogi szolgáltatás, 
(szolgáltatási költség; megbízási díj).
– Hospitációs napok megrendezése, illetőleg hospitálás más, a programban résztvevő óvodában, iskolában (hospitálás 
költsége; megbízási díj; szállásköltség; útiköltség: helyi, helyközi, kiküldetési rendelvény alapján gépkocsi-használati díj).

2. Szociális hátrányok enyhítése – kulturális rendezvényekre jutás támogatása
– A szociális hátrányok enyhítése a programban résztvevő gyermekek részére az óvodai programokhoz kapcsolódóan 
(tanszerek, irodaszer, könyv, hangszerek, játék, ruházat, cipő, sportruházat sporteszközök egyéni használatra; óvodai kirándulás, 
erdei táborban, sportfoglalkozáson való részvétel biztosítása; szükség esetén helyi és helyközi utazási bérletek, illetve 
menetjegyek megvásárlása).
– A programban részt vevő gyermekek részére kulturális és sportrendezvényeken, foglalkozásokon való részvétel, biztosítása 
(belépők, utazás költsége, autóbusz-bérleti díj.)

3. Együttműködések – partneri kapcsolatok erősítése
– Az óvodai IPR alkalmazását támogató, az óvodán kívüli partneri kapcsolatok erősítése óvodai foglalkozáson kívüli, 
szabadidős tevékenységek, programok szervezésével legalább egy – nem az óvoda érdekeltségébe tartozó – nemzetiségi 
önkormányzat, civil szervezet, (például sportegyesület), helyi muzeális intézmény vagy könyvtár, stb. bevonásával, valamint 
a felkészítésbe bevont gyermekek szüleinek/gondviselőinek részvételével, illetve a helyi szülői munkaközösséggel 
együttműködve (megbízási díj, szervezési, lebonyolítási költségek, megbízási szerződések költsége, reprezentáció, előadói díj, 
útiköltség: helyi, helyközi, kiküldetési rendelvény alapján gépkocsi-használati díj).

Nem kötelezően megvalósítandó tevékenységek Maximum 40%-ot lehet erre a célra fordítani.

4. Szaktanácsadás, folyamat-tanácsadás
– IPR szaktanácsadói szolgáltatás, IPR alapú intézmény fejlesztés támogatása, folyamat-tanácsadás a nevelési év során több 
alkalommal (tanácsadói díj, megbízási díj, KIVÉTEL: pályázatírói költségek!)
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5. Pedagógiai szakszolgáltatások és egyéb pedagógiai szolgáltatások igénybevétele
– A programban részt vevő gyermekek számára igényeiknek megfelelően, a kötelezően biztosított szolgáltatásokon túl 
pedagógiai szakszolgáltatás, a nevelési tanácsadás keretében nyújtott egyéb szolgáltatás (pl. gyógytestnevelő, logopédus, 
iskolapszichológus, az SNI prevenció érdekében fejlesztő pedagógus stb.) biztosítása (megbízási díj, szakértői díj, tanácsadói 
díj).

6. Eszközök beszerzése
– A gyermekek által közvetlenül használt, az IPR megvalósítását segítő fejlesztő eszközök beszerzése. A fejlesztést segítő 
eszközök beszerzése (társasjáték, logikai, készségfejlesztő, finom motorikát, nagymozgást, térlátást fejlesztő, segítő eszközök 
stb.).
– A pedagógusok tevékenységéhez, IPR módszertan megvalósításához szükséges eszközök beszerzése. Az óvodai program 
megvalósításával kapcsolatos feladatok ellátásához szükséges kis értékű eszközök, segédanyagok, alapanyagok beszerzése.

7. Gyermekbarát csoportszoba kialakítása
– Elsősorban a kooperatív, differenciált tanulásszervezéshez szükséges feltételek kialakítása (kisértékű tárgyi eszközök, tárgyi 
eszközök, alapanyagok, segédanyagok).
– Nem használható fel ingatlanberuházásra, elemi infrastruktúra-fejlesztésre, korszerűsítésre, felújításra (fűtés, hűtés, 
hangszigetelés, világítás, festés, parkettázás stb.), akadálymentesítésre és kapacitásbővítésre.

8. Szakmai, tartalmi fejlesztés
– Az IPR-hez kapcsolódó szakkönyvek, segédanyagok vásárlása, konferencián, szakmai fórumon való részvétel, utazási és 
egyéb költségek, kiadványkészítés, nyomdai szolgáltatások, szállásköltségek stb.

9. Projektnap
– Az IPR-hez kapcsolódó intézményi, partneri együttműködésben megvalósuló vagy kistérségi szintű projekt megvalósítása, 
eszközök beszerzése, szolgáltatások, előadók felkérése, (megbízási díj, előadói díj, rendezvényhez kapcsolódó költségek, 
szakértői díj, segédanyagok, alapanyagok, kisértékű tárgyi eszközök, szórólapok, reprezentáció).

C) Képesség-kibontakoztató, integrációs támogatás felhasználásának kerete gimnáziumi, szakközépiskolai, 
szakiskolai székhely, tagintézmény esetén

Kötelezően megvalósítandó tevékenységek Minimum 80%-ot erre a célra kell fordítani.

1. A programmal kapcsolatos kiegészítő pedagógiai tevékenység, humánerőforrás biztosítása, IPR menedzsment működtetése
– IPR menedzsment működtetése, IPR alapú intézményfejlesztés megvalósítása, az iskola környezetével való kapcsolatépítés, 
kapcsolattartás (megbízási díj; útiköltség: helyi, helyközi, kiküldetési rendelvény alapján gépkocsi-használati díj; szállásköltség).
– Egyéni fejlesztési tervek készítése a felkészítésben részt vevő tanulók vonatkozásában, egyéni tanulási útvonalak 
megvalósításának támogatása, a tanulók teljesítményének értékelése (megbízási szerződések költsége az adott intézményben 
dolgozó szakemberek részére).
– Módszertani adaptációt segítő munkacsoport működtetése. A módszertani elemek (kiemelten az integrációt segítő 
módszertani elemek, pl. differenciálás, kooperatív tanulás, projektpedagógia, drámapedagógia – valamint a multikulturális 
oktatás horizontális bevezetése) adaptációját elősegítő munkacsoport működtetése (megbízási díj, előadói díj, rendezvényhez 
kapcsolódó költségek, szakértői díj).

2. Az IPR bevezetésével, alkalmazásával kapcsolatos szolgáltatások megrendelése
– Iskolai IPR fejlesztéséhez kapcsolódó akkreditált, valamint igazolással záruló nem akkreditált továbbképzés, tréning, 
mentorálás.
– Integrációs módszertani, előítélet-kezelő, konfliktuskezelő tréningek, óvoda-iskola átmenet tréning, szupervízió 
igénybevétele (továbbképzési költség; megbízási díj; mentorálási költség; tréneri díj; szupervízori költség; útiköltség: helyi, 
helyközi, kiküldetési rendelvény alapján gépkocsi használati díj; szállásköltség).
– IPR-alapú komplex intézményfejlesztési, minőségbiztosítási, mérés-értékelési, tanügy-igazgatási, jogi szolgáltatás 
(szolgáltatási költség, megbízási díj).
– Hospitációs napok megrendezése, illetőleg hospitálás más intézményben (szervezési, lebonyolítási költségek, megbízási díj, 
hospitálás költsége, szállásköltség, útiköltség: helyi, helyközi, kiküldetés rendelvény alapján gépkocsi-használati díj).
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3. Szociális hátrányok enyhítése – kulturális rendezvényekre jutás támogatása
– A szociális hátrányok enyhítése a programban résztvevő tanulók részére az iskolai programokhoz kapcsolódóan (tanszerek, 
irodaszer, könyv, hangszerek, játék, ruházat, cipő, sportruházat, sporteszközök egyéni használatra; osztálykiránduláson, erdei 
táborban, sportfoglalkozáson való részvétel biztosítása; szükség esetén helyi és helyközi utazási bérletek, illetve menetjegyek 
megvásárlása).
– A programban részt vevő gyermekek részére kulturális és sportrendezvényeken, foglalkozásokon való részvétel biztosítása 
(belépők, utazás költsége, autóbusz-bérleti díj).

Nem kötelezően megvalósítandó tevékenységek Maximum 20%-ot lehet erre a célra fordítani.

4. Szaktanácsadás, folyamat-tanácsadás
– IPR szaktanácsadói szolgáltatás, IPR alapú intézmény fejlesztés támogatása, folyamat-tanácsadás a tanév során több 
alkalommal (tanácsadói díj, megbízási díj, KIVÉTEL: pályázatírói költségek!)

5. Pedagógiai szakszolgáltatások és egyéb pedagógiai szolgáltatások igénybevétele
– A programban részt vevő gyermekek számára igényeiknek megfelelően, a kötelezően biztosított szolgáltatásokon túl 
pedagógiai szakszolgáltatás, a nevelési tanácsadás keretében nyújtott egyéb szolgáltatás (pl. gyógytestnevelő, logopédus, 
iskolapszichológus, az SNI prevenció érdekében fejlesztő pedagógus stb.) biztosítása (megbízási díj, szakértői díj, tanácsadói 
díj).

6. Eszközök beszerzése
– A pedagógusok tanórai tevékenységéhez, IPR módszertan megvalósítását segítő eszközök (a tanórai és a felkészüléshez 
szükséges pedagógiai feladatok ellátásához kis értékű eszközök, segédanyagok, alapanyagok beszerzése). A Tanulók által 
közvetlenül használt, az IPR megvalósítását segítő fejlesztő eszközök (társasjáték, logikai, készségfejlesztő, finom motorikát, 
térlátást fejlesztő és segítő eszközök stb.).

7. Tanulóbarát osztályterem kialakítása
– Elsősorban a kooperatív, differenciált tanulásszervezéshez szükséges feltételek kialakítása (kis értékű tárgyi eszközök, tárgyi 
eszközök, alapanyagok, segédanyagok).
– Nem használható fel ingatlan beruházásra, elemi infrastruktúra-fejlesztésre, korszerűsítésre, felújításra (fűtés, hűtés, 
hangszigetelés, világítás, festés, parkettázás stb.), akadálymentesítésre és kapacitásbővítésre.

8. Szakmai, tartalmi fejlesztés
– Az IPR-hez kapcsolódó szakkönyvek, segédanyagok vásárlása, konferencián, szakmai fórumon való részvétel, utazási és 
egyéb költségek (kiadványkészítés, nyomdai szolgáltatások, szállásköltségek stb.).

9. Projektnap
– Az IPR-hez kapcsolódó intézményi, partneri együttműködésben megvalósuló vagy kistérségi szintű projekt megvalósítása, 
eszközök beszerzése, szolgáltatások, előadók felkérése (megbízási díj, előadói díj, rendezvényhez kapcsolódó költségek, 
szakértői díj, segédanyagok, alapanyagok, kis értékű tárgyi eszközök, szórólapok, reprezentáció). 
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6. melléklet az 54/2013. (VII. 26.) EMMI rendelethez

Összesítő jelentés a lebonyolító számára a 4. § (4) bekezdésében foglalt feladat teljesítéséhez

Képesség kibontakoztató, integrációs felkészítő program 2012/2013. tanév*

Fenntartó 

név

Fenntartó 

cím

Intézmény 

név

OM 

azonosító

Intézmény 

cím

Tagintézmény 

név

Tagintézmény 

cím

Feladatellátás 

típusa

Támogatott 

létszám

Támogatási 

összeg 

(képes-

ségkibon-

takoztató, 

integrációs 

felkészítés)

Pedagógusok kiegészítő 

illetményére felhasználható 

támogatási összeg

Óvodai fejlesztő program 2012/2013. nevelési év*

Fenntartó 

név

Fenntartó 

cím

Intézmény 

név

OM 

azonosító

Intézmény 

cím

Tagintézmény 

név

Tagintézmény 

cím

Támogatott 

létszám

Támogatási összeg 

(óvodai fejlesztő program)

Pedagógusok 

kiegészítő illetményére 

felhasználható támogatási 

összeg

* A mellékletet a lebonyolító tölti ki!



64954 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2013. évi 128. szám 

IX. Határozatok Tára

A köztársasági elnök 342/2013. (VII. 26.) KE határozata
bírói felmentésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi 
CLXII.  törvény 90.  §-a alapján – az  Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – lemondására tekintettel 
dr. Takács Péter Attilát 2013. július 30-ai hatállyal bírói tisztségéből felmentem.

Budapest, 2013. július 18.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/03765-1/2013.

A köztársasági elnök 343/2013. (VII. 26.) KE határozata
bírói felmentésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi 
CLXII.  törvény 90.  §-a alapján – az  Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – lemondására tekintettel 
dr. Meiszter Irént 2013. október 31-ei hatállyal bírói tisztségéből felmentem.

Budapest, 2013. július 18.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/03765-2/2013.

A köztársasági elnök 344/2013. (VII. 26.) KE határozata
bírói kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi 
CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Bálizsné dr. Gáspár 
Kingát 2013. augusztus 1. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.

Budapest, 2013. július 18.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/03765-3/2013.
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A köztársasági elnök 345/2013. (VII. 26.) KE határozata
bírói kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi 
CLXII.  törvény 3.  § (2)  bekezdése alapján – az  Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Hartmann 
Norbertet 2013. augusztus 1. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.

Budapest, 2013. július 18.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/03765-4/2013.

A köztársasági elnök 346/2013. (VII. 26.) KE határozata
bírói kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi 
CLXII.  törvény 3.  § (2)  bekezdése alapján – az  Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Kelemen Péter 
Józsefet 2013. augusztus 1. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.

Budapest, 2013. július 18.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/03765-5/2013.

A köztársasági elnök 347/2013. (VII. 26.) KE határozata
bírói kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi 
CLXII.  törvény 3.  § (2)  bekezdése alapján – az  Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Rák Nikolettet 
2013. augusztus 1. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.

Budapest, 2013. július 18.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/03765-6/2013.
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A köztársasági elnök 348/2013. (VII. 26.) KE határozata
bírói kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi 
CLXII.  törvény 3.  § (2)  bekezdése alapján – az  Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Sarkantyu 
Szabolcsot 2013. augusztus 1. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.

Budapest, 2013. július 18.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/03765-7/2013.

A köztársasági elnök 349/2013. (VII. 26.) KE határozata
bírói kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi 
CLXII.  törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Horváth Helgát 
2013. szeptember 1. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.

Budapest, 2013. július 18.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/03765-8/2013.

A köztársasági elnök 350/2013. (VII. 26.) KE határozata
bírói kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi 
CLXII.  törvény 3.  § (2)  bekezdése alapján – az  Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Oláh Gaszton 
Gábort 2013. szeptember 1. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.

Budapest, 2013. július 18.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/03765-9/2013.
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A köztársasági elnök 351/2013. (VII. 26.) KE határozata
bírói kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi 
CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Vízkeleti Györgyit 
2013. szeptember 1. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.

Budapest, 2013. július 18.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/03765-10/2013.

A köztársasági elnök 352/2013. (VII. 26.) KE határozata
bírói kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi 
CLXII.  törvény 3.  § (2)  bekezdése alapján – az  Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Bikki Felíciát  
2013. szeptember 1. napjától 2016. augusztus 31. napjáig terjedő időtartamra bíróvá kinevezem.

Budapest, 2013. július 18.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/03765-11/2013.

A köztársasági elnök 353/2013. (VII. 26.) KE határozata
bírói kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi 
CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Samodai Andrást 
2013. szeptember 1. napjától 2016. augusztus 31. napjáig terjedő időtartamra bíróvá kinevezem.

Budapest, 2013. július 18.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/03765-12/2013.
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A Kormány 1480/2013. (VII. 26.) Korm. határozata
a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség vezetéséért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

 1. A  Kormány a  központi államigazgatási szervekről, valamint a  Kormány tagjai és az  államtitkárok jogállásáról 
szóló 2010. évi XLIII. törvény 31.  § (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a  Nemzeti Fejlesztési 
Ügynökség vezetésével kapcsolatos feladatok ellátására – 2013. augusztus 1. napjától 2014. május 31. napjáig – 
dr. Lázár Jánost kormánybiztossá nevezi ki.

 2. A kormánybiztos feladatkörében gyakorolja a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség elnökének teljes hatáskörét.
 3. A kormánybiztos tevékenységét a miniszterelnök irányítja, feladata ellátásáért a miniszterelnöknek felelős.
 4. A kormánybiztos e tevékenységét díjazás nélkül látja el.
 5. A  kormánybiztos tevékenységét szükség szerint legfeljebb négy fős titkárság segíti, amelynek elhelyezéséről 

a  Miniszterelnökség gondoskodik. A  Miniszterelnökség mindenkori engedélyezett belföldi létszáma ezzel a  négy 
fővel meghaladható.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1481/2013. (VII. 26.) Korm. határozata
„Életmentő Emlékérem” adományozásáról

A Kormány az „Életmentő Emlékérem” adományozásáról szóló 243/2009. (X. 29.) Korm. rendelet alapján, életmentés 
közben tanúsított hősies magatartása elismeréseként – a  belügyminiszter mint helyi önkormányzatokért felelős 
miniszter javaslatára –

Zsilli Szilárd pécsi és
Nagy-Pál Zoltán tápiógyörgyei
lakosnak

„Életmentő Emlékérmet”

adományoz.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1482/2013. (VII. 26.) Korm. határozata
a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

A Kormány a  békéscsabai Szlovák Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium épülete 
felújításának befejezéséhez, valamint a  sátoraljaújhelyi Szlovák–Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 
és Kollégium felújításához szükséges pénzügyi fedezet biztosítására 245,0 millió forint 1.  melléklet szerinti 
átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a  fel nem használt rész tekintetében visszatérítési kötelezettséggel 
a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet 
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 56. Nemzetiségi támogatások 
alcím javára, a Kvtv. 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 7. Rendkívüli kormányzati intézkedések cím terhére.
Az átcsoportosítás tekintetében:

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

Az elszámolásért és a visszatérítési kötelezettség tekintetében:
Felelős: az emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2014. június 30.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1482/2013. (VII. 26.) Korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség 
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

Millió forintban, egy tizedessel
ÁHT Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. A módosítás jogcíme MódosításA módosítás

egyedi szám szám szám cím cím csoport előir. név név név cím cím csop. K I A D Á S O K (+/-) következő
azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt előirányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok 

243678 56 Nemzetiségi támogatások 245,0

XI. Miniszterelnökség
297102 7 Rendkívüli kormányzati intézkedések -245,0

Millió forintban, egy tizedessel
ÁHT. Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. B E V É T E L A módosítás jogcíme MódosításA módosítás

egyedi szám szám szám cím cím csoport előir. név név név cím cím csop. (+/-) következő
azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt előirányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

ÁHT. Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. T Á M O G A T Á S A módosítás jogcíme MódosításA módosítás
egyedi szám szám szám cím cím csoport előir. név név név cím cím csop. (+/-) következő

azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok 
243678 56 Nemzetiségi támogatások 245,0

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év
Fejezet időarányos
Állami Számvevőszék teljesítményarányos  
Magyar Államkincstár egyéb: azonnal 245,0 245,0
Nemzetgazdasági Minisztérium

1 példány

2 példány
1 példány

A módosítást 
elrendelő jogszabály/ 

határozat száma

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű   

A módosítást 
elrendelő jogszabály/ 

határozat száma

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű   
Az adatlap 5 példányban töltendő ki

1 példány

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű   

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2013.

A módosítást 
elrendelő jogszabály/ 

határozat száma
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A Kormány 1483/2013. (VII. 26.) Korm. határozata
a geszti Tisza-kastély felújításával kapcsolatos feladatokról

A Kormány fontosnak tartja a  XX. század viszontagságos évtizedei által elfeledett és történeti súlyához képest méltatlanul 
háttérbe szorított gróf Tisza István emlékének és örökségének megőrzését, ennek érdekében
 1. felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon a  Geszt Község megközelítését szolgáló állami 

tulajdonú utak felújításáról;
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal

 2. felhívja az  emberi erőforrások miniszterét, hogy vizsgálja meg, a  geszti Tisza-kastélyban jelenleg működő 
könyvtár, valamint általános iskolai oktatás helyszíne hogyan váltható ki a jogszabályi követelményeknek, továbbá 
az önkormányzat és a helyi lakosság igényeinek megfelelően;

Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: azonnal

 3. felhívja a belügyminisztert, hogy biztosítsa a geszti Tisza kripta megközelítését szolgáló önkormányzati tulajdonú út 
kiépítéséhez szükséges költségvetési forrásokat.

Felelős: belügyminiszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1484/2013. (VII. 26.) Korm. határozata
a közép-európai térségre irányuló oktatási és kutatási tevékenységek támogatásával összefüggésben 
a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium és az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetek közötti 
előirányzat-átcsoportosításról

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 
a  közép-európai térségre irányuló oktatási és kutatási tevékenységek támogatása érdekében a  Magyarország 
2013.  évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1.  melléklet 
X.  Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2. Célelőirányzatok 
alcím, 10. Közép-kelet európai regionális együttműködés 2013 jogcím-csoport terhére, a  Kvtv. 1.  melléklet 
XX. Emberi  Erőforrások Minisztériuma fejezet, 5. Egyetemek, főiskolák cím javára 4000 ezer forint egyszeri 
átcsoportosítását rendeli el az 1. melléklet szerint.

Felelős: közigazgatási és igazságügyi miniszter
 emberi erőforrások minisztere
 nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1484/2013. (VII. 26.) Korm. határozathoz

XX. Emberi  Erőforrások Minisztériuma
X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

ezer forintban
ÁHT Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím csoport előir. név név név cím cím csop. K I A D Á S O K (+/-) következő
azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt előirányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

XX.
227942 5

1
1 Személyi juttatások 1 780
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 433
3 Dologi kiadások 1 787

X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
20

2
296768 10

1
5 Egyéb működési célú kiadások -4 000

ezer forintban
ÁHT. Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. B E V É T E L A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím csoport előir. név név név cím cím csop. (+/-) következő
azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt előirányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

ezer forintban
ÁHT. Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. T Á M O G A T Á S A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím csoport előir. név név név cím cím csop. (+/-) következő
azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt előirányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

XX.
227942 5 4 000

X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
20

2
296768 10 -4 000

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év
Fejezet időarányos
Állami Számvevőszék teljesítményarányos  
Magyar Államkincstár egyéb: azonnali 4 000 4 000
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

 Működési költségvetés

 Működési költségvetés

2 példány

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

Az adatlap 5 példányban töltendő ki
1 példány
1 példány
1 példány

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Egyetemek, főiskolák

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.) költségvetési évben egyszeri jellegű   

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.) költségvetési évben egyszeri jellegű 

Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célelőirányzatok

Közép-kelet európai regionális együttműködés 2013

Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célelőirányzatok

Közép-kelet európai regionális együttműködés 2013

Egyetemek, főiskolák

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2013.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

Emberi Erőforrások Minisztériuma
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A Kormány 1485/2013. (VII. 26.) Korm. határozata
a vallási közösségek jogállásával és működésével kapcsolatos törvénynek az Alaptörvény negyedik 
módosításával összefüggő feladatai ellátásához a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló 
tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

A Kormány az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 21.  § (6)  bekezdésében biztosított jogkörében 
a  vallási közösségek jogállásával és működésével kapcsolatos törvénynek az  Alaptörvény negyedik módosításával 
összefüggő hatósági és egyéb feladatai ellátása érdekében 30,0 millió forint egyszeri átcsoportosítását rendeli 
el elszámolási, a  fel nem használt rész tekintetében visszatérítési kötelezettséggel a  Magyarország 2013.  évi 
központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1.  melléklet XX. Emberi 
Erőforrások Minisztériuma fejezet, 1. Emberi Erőforrások Minisztériuma igazgatása cím javára, a  Kvtv. 1.  melléklet 
XI. Miniszterelnökség fejezet, 7. 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: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2014. június 30.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1485/2013. (VII. 26.) Korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

Millió forintban, egy tizedessel
ÁHT Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím csoport előir. név név név cím cím csop. K I A D Á S O K (+/-) következő
azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt előirányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
005214 1 Emberi Erőforrások Minisztériuma igazgatása

1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 30,0

XI. Miniszterelnökség
297102 7 Rendkívüli kormányzati intézkedések -30,0

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű    
Millió forintban, egy tizedessel

ÁHT. Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. B E V É T E L A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
egyedi szám szám szám cím cím csoport előir. név név név cím cím csop. (+/-) következő

azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű    

Millió forintban, egy tizedessel
ÁHT. Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. T Á M O G A T Á S A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím csoport előir. név név név cím cím csop. (+/-) következő
azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt előirányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
005214 1 Emberi Erőforrások Minisztériuma igazgatása 30,0

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű    

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év
Fejezet időarányos
Állami Számvevőszék teljesítményarányos  
Magyar Államkincstár egyéb: azonnal 30,0 30,0
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

2 példány

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

Az adatlap 5 példányban töltendő ki
1 példány
1 példány
1 példány

Foglalkoztatottak létszáma:

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2013.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma
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A Kormány 1486/2013. (VII. 26.) Korm. határozata
a helyi önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó 
ügyleteihez történő 2013. júliusi előzetes kormányzati hozzájárulásról

A Kormány a  Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10.  § (1)  bekezdése alapján, tekintettel 
az  adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletre, 
a következő határozatot hozza:

A Kormány hozzájárul az 1. melléklet szerinti ügyletek 2013. évben történő megkötéséhez az a)–c) pontban foglalt 
kiegészítő feltételekkel:
a) az önkormányzat az  1.  mellékletben megjelölt ügyletértékek teljes összegétől és az  önkormányzatot 

terhelő fizetési kötelezettségektől lefelé eltérhet, amennyiben ez  nem okozza ezen értékek valamelyikének 
növekedését egyik évben sem;

b) a fejlesztési célú ügyletekkel összefüggésben felvett hitel esetében
ba) a hitelt csak az 1. mellékletben szereplő fejlesztésekre lehet fordítani,
bb) az önkormányzat az  1.  mellékletben meghatározott fejlesztéshez kapcsolódó ügyletértéktől lefelé 

eltérhet;
c) adósságmegújító ügyletek esetén az  önkormányzat az  ügyletből származó bevételét kizárólag a  már 

meglévő adósságának visszafizetésére fordíthatja.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1486/2013. (VII. 26.) Korm. határozathoz

Önkormányzat neve

Ügyletek adatai Fejlesztések adatai

Értéke Deviza
Ügylet 

célja 

Ü
gy

le
t t

íp
us

a

Fu
ta

m
id

ej
e 

(é
v)

D
ev

iz
a 

ár
fo

ly
am

a 
(F

t) Ügyletből eredő fizetési kötelezettség (az ügylet devizanemében) 

esedékesség szerint 

Fe
jle

sz
té

s 
so

rs
zá

m
a

Fejlesztés alcélja
Fejlesztés bruttó 

forrásigénye

Fejlesztési 

célhoz az ügylet 

mekkora értékkel 

járul hozzá
Tárgyévi

Tárgyévet követő 

első évben

Tárgyévet 

követő 

második évben

Tárgyévet követő 

harmadik és azt 

követő években

BUDAPEST FŐVÁROS 

XIX. KERÜLET KISPEST 

ÖNKORMÁNYZAT

300 000 000 HUF fejlesztés Hitel 20 1 0 0 0 352 500 000 1

2.3. Tornaterem, 

tornaszoba, játékszoba, 

tanuszoda, az ezekhez 

kapcsolódó vizesblokk 

építése, felújítása

305 000 000 300 000 000

RÁCKEVE VÁROS 

ÖNKORMÁNYZATA
57 285 950 HUF fejlesztés Hitel 10 1 1 422 601 2 692 439 6 103 124 63 298 803 1

7.7. Önkormányzati 

tulajdonú létesítmények 

felújítása

60 301 000 57 285 950

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS 

ÖNKORMÁNYZATA
1 470 000 000 HUF fejlesztés Hitel 20 1 2 940 000 54 276 000 72 682 000 2 169 402 000 1

2.1. Közoktatási 

intézmények 

műszaki felújítása és 

rekonstrukciója

2 487 882 000 1 470 000 000

ZSÁMBÉK VÁROS 

ÖNKORMÁNYZATA
100 000 000 HUF fejlesztés Hitel 11 1 2 402 222 14 585 438 14 108 910 95 672 215 1

7.1. Közutak, hidak építése, 

felújítása
133 334 000 100 000 000

VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ 

VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
1 264 800 000 HUF

kezesség-, 

illetve 

garancia-

vállalás

Hitel 8 1 – – – – 1
4.1. Kulturális célú 

beruházások
1 264 800 000 1 264 800 000

VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 604 343 299 HUF
adósság-

megújítás
Hitel 10 1 17 374 870 102 134 018 97 964 049 630 466 037 1 – – –
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A Kormány 1487/2013. (VII. 26.) Korm. határozata
a KEOP-2.5.0/C/12-2013-0001 azonosító számú („A forgalomképes közcélú állami tulajdonú, káros vizek 
elvezetését célzó vonalas vízi létesítmény kataszterének elkészítése” című) projekt támogatásának 
jóváhagyásáról

A Kormány
 1. jóváhagyja az 1. melléklet szerint a KEOP-2.5.0/C/12-2013-0001 azonosító számú, „A forgalomképes közcélú állami 

tulajdonú, káros vizek elvezetését célzó vonalas vízi létesítmény kataszterének elkészítése” című, egymilliárd forintot 
meghaladó támogatási igényű projektjavaslatot,

 2. hozzájárul az  1.  pont szerinti projekt támogatási szerződésének – a  Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 
Környezetvédelmi Operatív Programok Irányító Hatósága általi – megkötéséhez.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1487/2013. (VII. 26.) Korm. határozathoz

Projekt azonosító 

száma
Projekt megnevezése Támogatást igénylő neve

Projekt támogatási 

összege

(bruttó Ft)

Projekt 

támogatási 

intenzitása (%)

Projekt rövid bemutatása Támogathatóság feltételei

KEOP-2.5.0/C/12-
2013-0001

A forgalomképes 
közcélú állami 

tulajdonú, káros 
vizek elvezetését 

célzó vonalas 
vízi létesítmény 
kataszterének 

elkészítése

Nemzeti Fejlesztési 
Programiroda Nonprofit 

Korlátolt Felelősségű 
Társulás

4 620 000 000 100 A projekt célja több mint 
24 ezer km forgalomképes, 
közcélú állami tulajdonú 
csatornahálózat felmérése 
és kataszterének elkészítése, 
a tulajdonviszonyok 
kimutatása, 
a tulajdonviszonybeli 
anomáliák feltárása.
A kataszter eredményeként 
létrejött adatok átfogó 
kezeléséhez olyan adatbázis 
szükséges, mely objektív 
képet nyújt az ország 
területén lévő forgalomképes 
közcélú állami tulajdonú, 
káros vizek elvezetését célzó 
vonalas vízilétesítmények 
tulajdonviszonyairól, 
tényleges műszaki 
helyzetéről.

A támogatási szerződés megkötésének feltételei:
1. A kedvezményezett, a felettes hatósága, a külső 
projektmenedzsment, valamint a kivitelező 
közötti kapcsolatok pontos definiálása, azaz 
az irányítás, az adatszolgáltatás, az ellenőrzés, 
az információáramlás módjának bemutatása. 
A fentieknek megfelelő új projektmenedzsment 
szervezeti ábra benyújtása.
2. A projekt feladatok között szereplő „szellemi 
termékek beszerzése” és az „eszközbeszerzés” 
tételekre beállított 450 millió Ft kellő részletezése és 
bemutatása szükséges.
3. Az ütemterv aktualizálása a tényleges 
projektkezdési időpontnak megfelelően. 
A közbeszerzési terv javítása és tisztázása 
(részajánlat/külön beszerzések, eljárások típusai) 
összhangban 2. pontban foglaltakkal.
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A Kormány 1488/2013. (VII. 26.) Korm. határozata
a KEOP-1.4.0/12-2013-0001 azonosító számú („Országos közhiteles víziközmű kataszter elkészítése” című) 
projekt támogatásának jóváhagyásáról

A Kormány
 1. jóváhagyja az  1.  melléklet szerint a  KEOP-1.4.0/12-2013-0001 azonosító számú, „Országos közhiteles víziközmű 

kataszter elkészítése” című, egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslatot,
 2. hozzájárul az  1.  pont szerinti projekt támogatási szerződésének – a  Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 

Környezetvédelmi Operatív Programok Irányító Hatósága általi – megkötéséhez.
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1488/2013. (VII. 26.) Korm. határozathoz

Projekt azonosító száma
Projekt 

megnevezése
Támogatást igénylő neve

Projekt támogatási összege

(bruttó Ft)

Projekt támogatási 

intenzitása
Projekt rövid bemutatása

KEOP-1.4.0./12-
2013-0001

Országos 
közhiteles 
víziközmű 
kataszter 
elkészítése

Nemzeti Fejlesztési Programiroda 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társaság

10 000 000 000 100% A pályázat hozzájárul a víziközmű-
szolgáltatásról szóló 2011. évi  
CCIX. törvény végrehajtásához. 
A törvény értelmében a megvalósult 
közművekre vagyonértékelést kell 
végezni. A vagyonértékelés elkészítéséhez 
elengedhetetlenül fontos a közművekre 
pontos alapadatok és alaptérképek 
rendelkezésre állása. A pályázat 
eredményeként az alapadatok és térképek 
egységes formában készülnek el, azok 
azonos alapelvek és műszaki szempontok 
mentén az ország valamennyi víziközművét 
(ivóvíz és szennyvíz) magukba foglalják.
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A Kormány 1489/2013. (VII. 26.) Korm. határozata
a KEOP-2.5.0/B-09-12-2013-0001 azonosító számú („Árvízi kockázati térképezés és stratégiai kockázati terv 
készítése” című) projekt támogatásának jóváhagyásáról

A Kormány
 1.  jóváhagyja az 1. melléklet szerint a KEOP-2.5.0/B-09-12-2013-0001 azonosító számú, „Árvízi kockázati térképezés és 

stratégiai kockázati terv készítése” című, egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslatot,
 2.  hozzájárul az  1.  pont szerinti projekt támogatási szerződésének – a  Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 

Környezetvédelmi Operatív Programok Irányító Hatósága általi – megkötéséhez.
Felelős:  nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:  azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1489/2013. (VII. 26.) Korm. határozathoz

Projekt 

azonosító száma
Projekt megnevezése

Támogatást

igénylő

neve

Projekt támogatási 

összege

(bruttó Ft)

Projekt támogatási 

intenzitása (%)
Projekt rövid bemutatása Támogathatóság feltételei

KEOP-2.5.0/
B-09-12-
2013-0001

Árvízi kockázati 
térképezés 
és stratégiai 
kockázati terv 
készítése

Országos Vízügyi 
Főigazgatóság

2 990 000 000 100 A projekt célja az árvízi 
kockázatok értékeléséről 
és kezeléséről szóló 2007. 
október 23-ai 2007/60/EK 
európai parlamenti és tanácsi 
irányelvvel összhangban 
az árvízvédelem legjobb 
gyakorlatának megfelelően 
bemutatni az elöntési veszély 
meghatározásának mértékét, 
azt térképen ábrázolni 
a területhasználatokra és 
a veszélyeztetett vagyon 
értékére, előzetesen 
meghatározni az árvízi 
kockázatok mértékét, 
valamint előkészíteni 
az adatokat az országos árvízi 
kockázatkezelési tervezési 
program végrehajtásához.

A támogatási szerződés 
megkötésének feltételei:
1. Az ütemtervekben (kifizetési 
és megvalósítási), valamint 
a Gantt-diagramban szereplő 
dátumok aktualizálása.
2. A támogatási szerződés 
megkötése előtt a közbeszerzési 
tervben szereplő összegek 
nettó értékre javítása, valamint 
a közbeszerzési tervben szereplő 
időpontok aktualizálása a döntés 
időpontjának függvényében.
3. A költségvetési táblázat 
a tisztázó kérdésekre adott 
válaszoknak megfelelő módosítsa
4. A bruttó 40,4 millió Ft értékben 
a tervezett eszközbeszerzés 
pontos műszaki tartalmának és 
az árak piaci megfelelőségének 
bemutatása.
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A miniszterelnök 101/2013. (VII. 26.) ME határozata
Magyarország Kormánya és a Vietnami Szocialista Köztársaság Kormánya között vízügyi együttműködésről 
szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva, 
a vidékfejlesztési miniszter és a külügyminiszter előterjesztése alapján
 1. egyetértek Magyarország Kormánya és a  Vietnami Szocialista Köztársaság Kormánya között vízügyi 

együttműködésről szóló megállapodás (a továbbiakban: megállapodás) létrehozásával;
 2. felhatalmazom a vidékfejlesztési minisztert, hogy a tárgyalásokon részt vevő személyeket kijelölje;
 3. felhatalmazom a  vidékfejlesztési minisztert vagy az  általa kijelölt személyt, hogy a  tárgyalások eredményeként 

előálló szövegtervezetet kézjegyével lássa el;
 4. felhívom a külügyminisztert, hogy a megállapodás létrehozásához szükséges meghatalmazási okiratot adja ki;
 5. felhívom a  vidékfejlesztési minisztert és a  külügyminisztert, hogy a  megállapodás létrehozását követően 

a  megállapodás szövegének végleges megállapítására való felhatalmazásról szóló határozat tervezetét 
haladéktalanul terjesszék a Kormány elé.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Magyar Közlönyt a Szerkesztőbizottság közreműködésével a Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium szerkeszti.
A Szerkesztőbizottság elnöke: dr. Biró Marcell,
a szerkesztésért felelős: dr. Borókainé dr. Vajdovits Éva.
A szerkesztőség címe: Budapest V., Kossuth tér 2–4.
A Határozatok Tára hivatalos lap tartalma a Magyar Közlöny IX. részében jelenik meg.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu 
honlapon érhető el.
A Magyar Közlöny oldalhű másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó.
Felelős kiadó: Majláth Zsolt László ügyvezető.


	A Kormány 285/2013. (VII. 26.) Korm. rendelete
	a Stipendium Hungaricumról

	A Kormány 286/2013. (VII. 26.) Korm. rendelete
	a minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő 
vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól szóló 
218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet, valamint a Rendőrség szerveiről és a Rendőrsé

	A Kormány 287/2013. (VII. 26.) rendelete
	a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról szóló 
309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

	A Kormány 288/2013. (VII. 26.) Korm. rendelete
	az életüktől és szabadságuktól politikai okból megfosztottak kárpótlásáról szóló 
1992. évi XXXII. törvény végrehajtásáról szóló 111/1992. (VII. 1.) Korm. rendelet módosításáról

	A Kormány 289/2013. (VII. 26.) Korm. rendelete
	a Holokauszt Gyermekáldozatainak Emlékhelye – Európai Oktatási Központ létrehozásához szükséges közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

	A Kormány 290/2013. (VII. 26.) Korm. rendelete
	a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 
363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

	A Kormány 291/2013. (VII. 26.) Korm. rendelete
	az ifjúság- és gyermekvédelmi programok, az aktív kikapcsolódás lehetőségeit ötvöző közösségi tér megteremtése és működtetése érdekében megvalósuló Erzsébet téri beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáró

	A Kormány 292/2013. (VII. 26.) Korm. rendelete
	a nem rendszeres hulladékszállítás szabályairól és az ennek során eljáró állami szervek kijelöléséről

	A Kormány 293/2013. (VII. 26.) Korm. rendelete
	az Országos Rendőr-főkapitányság „Folyami határőrizeti rendszer fejlesztése Mohácson” című projektjével, továbbá a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által megvalósítandó, Magyarország és a Szerb Köztársaság közti határforgalom ellenőrzésért, valamint vámellenőrz

	A Kormány 294/2013. (VII. 26.) Korm. rendelete
	a Normafa Park történelmi sportterület megvalósításához szükséges közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

	Az emberi erőforrások minisztere 54/2013. (VII. 26.) EMMI rendelete
	az oktatási esélyegyenlőséget szolgáló támogatásokról

	A köztársasági elnök 342/2013. (VII. 26.) KE határozata
	bírói felmentésről

	A köztársasági elnök 343/2013. (VII. 26.) KE határozata
	bírói felmentésről

	A köztársasági elnök 344/2013. (VII. 26.) KE határozata
	bírói kinevezésről

	A köztársasági elnök 345/2013. (VII. 26.) KE határozata
	bírói kinevezésről

	A köztársasági elnök 346/2013. (VII. 26.) KE határozata
	bírói kinevezésről

	A köztársasági elnök 347/2013. (VII. 26.) KE határozata
	bírói kinevezésről

	A köztársasági elnök 348/2013. (VII. 26.) KE határozata
	bírói kinevezésről

	A köztársasági elnök 349/2013. (VII. 26.) KE határozata
	bírói kinevezésről

	A köztársasági elnök 350/2013. (VII. 26.) KE határozata
	bírói kinevezésről

	A köztársasági elnök 351/2013. (VII. 26.) KE határozata
	bírói kinevezésről

	A köztársasági elnök 352/2013. (VII. 26.) KE határozata
	bírói kinevezésről

	A köztársasági elnök 353/2013. (VII. 26.) KE határozata
	bírói kinevezésről

	A Kormány 1480/2013. (VII. 26.) Korm. határozata
	a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség vezetéséért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

	A Kormány 1481/2013. (VII. 26.) Korm. határozata
	„Életmentő Emlékérem” adományozásáról

	A Kormány 1482/2013. (VII. 26.) Korm. határozata
	a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

	A Kormány 1483/2013. (VII. 26.) Korm. határozata
	a geszti Tisza-kastély felújításával kapcsolatos feladatokról

	A Kormány 1484/2013. (VII. 26.) Korm. határozata
	a közép-európai térségre irányuló oktatási és kutatási tevékenységek támogatásával összefüggésben a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium és az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

	A Kormány 1485/2013. (VII. 26.) Korm. határozata
	a vallási közösségek jogállásával és működésével kapcsolatos törvénynek az Alaptörvény negyedik módosításával összefüggő feladatai ellátásához a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

	A Kormány 1486/2013. (VII. 26.) Korm. határozata
	a helyi önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó ügyleteihez történő 2013. júliusi előzetes kormányzati hozzájárulásról

	A Kormány 1487/2013. (VII. 26.) Korm. határozata
	a KEOP-2.5.0/C/12-2013-0001 azonosító számú („A forgalomképes közcélú állami tulajdonú, káros vizek elvezetését célzó vonalas vízi létesítmény kataszterének elkészítése” című) projekt támogatásának jóváhagyásáról

	A Kormány 1488/2013. (VII. 26.) Korm. határozata
	a KEOP-1.4.0/12-2013-0001 azonosító számú („Országos közhiteles víziközmű kataszter elkészítése” című) projekt támogatásának jóváhagyásáról

	A Kormány 1489/2013. (VII. 26.) Korm. határozata
	a KEOP-2.5.0/B-09-12-2013-0001 azonosító számú („Árvízi kockázati térképezés és stratégiai kockázati terv készítése” című) projekt támogatásának jóváhagyásáról

	A miniszterelnök 101/2013. (VII. 26.) ME határozata
	Magyarország Kormánya és a Vietnami Szocialista Köztársaság Kormánya között vízügyi együttműködésről szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
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