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III. Kormányrendeletek

A Kormány 7/2016. (II. 9.) Korm. rendelete
az Európai Unió tagállamainak a tengeri hajók újrafeldolgozása területén történő együttműködésével 
kapcsolatos rendelkezésekről

A Kormány
az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva
a következőket rendeli el:

1. §  E rendelet hatálya az  500 tonna vagy azt meghaladó bruttó űrtartalmú, tengeri környezetben üzemelő, 
bármilyen típusú hajóval (a  továbbiakban: hajó) kapcsolatban végzett hajó-újrafeldolgozó tevékenységre, a  hajó 
tulajdonosára, valamint az újrafeldolgozó tevékenységet végzőre terjed ki.

2. §  A Kormány az  1257/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a  továbbiakban: ShipR-rendelet) 3.  cikk 
(1) bekezdés
a) 9.  pontja szerinti, hazai lobogó alatt közlekedő, vagy hazai joghatóság alatt üzemelő hajókkal kapcsolatos 

feladatokat ellátó hatóságként a  Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatalát 
(a továbbiakban: hajózási hatóság),

b) 11. pontja szerinti, a hajó-újrafeldolgozással kapcsolatos feladatokat ellátó hatóságként a hajóbontás helye 
szerint illetékes környezetvédelmi hatóságot

jelöli ki.

3. § (1) A  ShipR-rendelet 14.  cikke szerinti hajó-újrafeldolgozó létesítmény engedélyezése iránti kérelem 
a  hulladékgazdálkodási tevékenységek hatósági engedélyezéséről szóló kormányrendeletben meghatározottakon 
kívül tartalmazza
a) az újrafeldolgozó-létesítményben hasznosítható hajó típusát, méretét,
b) a hasznosítandó hajó éves számát, valamint
c) annak bemutatását, hogy a ShipR-rendelet 13. cikke szerinti feltételek teljesülnek.

 (2) A  környezetvédelmi hatóság a  hajó-újrafeldolgozó létesítmény engedélyezése iránti kérelmet a  környezeti 
hatásvizsgálati, egységes környezethasználati, hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárással egyesítve bírálja el.

 (3) A  környezetvédelmi hatóság a  jogerős engedélyt a  környezetvédelemért felelős miniszter részére a  Bizottság 
ShipR-rendelet 14. cikk (5) bekezdése szerinti értesítése érdekében megküldi.

4. §  A ShipR-rendelet 7.  cikke szerinti hajó újrafeldolgozási terv elfogadásáról vagy elutasításáról a  környezetvédelmi 
hatóság határozattal dönt, és arról értesítést küld a  hajó-újrafeldolgozó létesítmény üzemeltetőjének, 
a hajótulajdonosnak és a hajózási hatóságnak.

5. § (1) A  hajó-újrafeldolgozásra vonatkozó előírások megsértése esetén a  környezetvédelmi hatóság felszólítja 
a  hajó-újrafeldolgozó létesítmény üzemeltetőjét, a  hajótulajdonost a  ShipR-rendeletben, valamint az  e  rendelet 
szerint kiadott határozatban foglaltak betartására. A  felszólítás eredménytelensége esetén a  környezetvédelmi 
hatóság a  hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról szóló 
kormányrendelet szerint szab ki bírságot.

 (2) Jogosulatlan hajó-újrafeldolgozás megállapítása esetén a környezetvédelmi hatóság értesíti a hajózási hatóságot és 
a környezetvédelemért felelős minisztert.

6. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
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7. §  Ez a rendelet a hajók újrafeldolgozásáról, valamint az 1013/2006/EK rendelet és a 2009/16/EK irányelv módosításáról 
szóló, 2013. november 20-i 1257/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges 
rendelkezéseket állapít meg.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 8/2016. (II. 9.) Korm. rendelete
az egyes közlekedési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány
a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 7. alpontjában,
a 2. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 13. alpontjában,
a 3. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 15. alpontjában,
a 4. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 30. alpontjában,
az 5. alcím vonatkozásában a  személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012.  évi XLI.  törvény 49.  § (1)  bekezdés h)  pontjában, 
valamint a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 3. és 5. alpontjában,
kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 
rendeli el:

1. A Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet módosítása

1. § (1) A Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 4. § (3) bekezdése 
a következő 16b. és 16c. ponttal egészül ki:
(Közlekedési hatóságként első fokon a Közúti Gépjármű-közlekedési Hivatal jár el:)
„16b. a  menetíró készülék használatát ellenőrző személyek szaktanfolyami képzésével és továbbképzésével, 
valamint vizsgáztatásával és engedélyezésével kapcsolatos feladatok ellátása,
16c. a menetíró készülékkel foglalkozó fórum munkájában hazánkat képviselő személy kijelölése,”
(során.)

 (2) Az R1. 4. § (5) bekezdés 16. és 17. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Közlekedési hatóságként a közúti közlekedéssel, a közúti gépjárművekkel, továbbá a közúti járművezetők képzésével és 
vizsgáztatásával kapcsolatos ügyekben első fokon az illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal jár el:)
„16. Magyarország tekintetében a  közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról, 
a 3821/85/EGK és a 2135/98/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 3820/85/EGK tanácsi rendelet hatályon 
kívül helyezéséről szóló, 2006. március 15-i 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben, valamint 
a  közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről, a  közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről 
szóló 3821/85/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről és a  közúti szállításra vonatkozó egyes szociális 
jogszabályok összehangolásáról szóló 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról 
szóló, 2014. február 4-i 165/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben az  ellenőrzéshez szükséges  
tachográf-kártyákkal (a  gépjárművezetői kártya, az  ellenőri kártya, a  műhelykártya és az  üzemben tartói kártya) 
kapcsolatos feladatok ellátása,
17. a  digitális menetíró készülék beépítését, üzembe helyezését, aktiválását, illesztését, ellenőrzését vagy javítását 
végző műhely gépjárműfenntartó tevékenységére vonatkozó engedélyezési eljárás és a tevékenység ellenőrzése,”
(során.)

 (3) Az R1. 4. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) Magyarország tekintetében a  közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről, a  közúti közlekedésben 
használt menetíró készülékekről szóló 3821/85/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről és a  közúti 
szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról szóló 561/2006/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet módosításáról szóló, 2014. február 4-i 165/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben 
a tagállam hatósága számára meghatározott feladatokat



710 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2016. évi 15. szám 

a) a  menetíró készülék, az  adatrögzítő lap, valamint a  tachográf-kártya jóváhagyása tekintetében a  Közúti  
Gépjármű-közlekedési Hivatal,
b) a  tachográf-kártyák kibocsátásával kapcsolatos feladatokat a  Közúti Gépjármű-közlekedési Hivatal, a   
tachográf-kártyák kiadásával kapcsolatos ügyintézést a fővárosi és megyei kormányhivatal,
c) a menetíró készülékek beépítését, javítását és vizsgálatát, illetve illesztését végző műhelyekre és járműgyártókra 
vonatkozó engedélyezést, ellenőrzést, valamint az  ezzel kapcsolatos adatok Közúti Gépjármű-közlekedési 
Hivatalnak történő megküldését a fővárosi és megyei kormányhivatal, a kormányhivataloktól e tárgyban beérkező 
adatok alapján történő országos adatkezelést és nyilvántartást a Közúti Gépjármű-közlekedési Hivatal,
d) a  menetíró készülékkel szerelt gépjármű üzemeltetőjére és vezetőjére vonatkozó ellenőrzést, adatkezelést 
a fővárosi és megyei kormányhivatal és a Közúti Gépjármű-közlekedési Hivatal, továbbá az ezzel kapcsolatos adatok 
országos gyűjtését és kezelését a Közúti Gépjármű-közlekedési Hivatal,
e) a tachográf-kártya gyártás, nyilvántartás központi adatkezelési és nemzetközi adatcsere feladatait a Központ,
f ) a  menetíró készülék   beépítését, vizsgálatát, javítását végző szakemberekre vonatkozó engedélyezést, 
nyilvántartást, adatkezelést a Közúti Gépjármű-közlekedési Hivatal
látja el.”

2. §  Az R1. 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Ez  a  rendelet a  közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről szóló 3821/85/EGK tanácsi rendelet 
hatályon kívül helyezéséről és a  közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról szóló 
561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló, 2014. február 4-i 165/2014/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.”

2. A közúti szállítást végző egyes járművek személyzete vezetési és pihenőidejének ellenőrzéséről 
szóló 66/2007.  (IV. 4.) Korm. rendelet módosítása

3. §  A közúti szállítást végző egyes járművek személyzete vezetési és pihenőidejének ellenőrzéséről szóló 66/2007.  
(IV. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben, az  AETR Megállapodásban, valamint a  közúti 
közlekedésben használt menetíró készülékekről, a  közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről 
szóló 3821/85/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről és a  közúti szállításra vonatkozó egyes szociális 
jogszabályok összehangolásáról szóló 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló, 
2014. február 4-i 165/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben (a  továbbiakban: 165/2014/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet) meghatározott rendelkezések megtartását:
a) közúti ellenőrzés keretében a közlekedési hatóság, a rendőrség és a vámhatóság,
b) telephelyi ellenőrzés keretében az  üzembentartó telephelyén a  közlekedési hatóság, a  rendőrség, valamint 
a munkaügyi hatóság
ellenőrzi.”

4. §  Az R2. 12. § (1) bekezdés f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az üzembentartónak Magyarország területén lévő telephelyén végzett hatósági ellenőrzés (a  továbbiakban: telephelyi 
ellenőrzés) az  561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben, valamint a  3821/85/EGK tanácsi rendeletben 
foglaltak megtartásának ellenőrzésére terjed ki, így különösen:]
„f ) a 165/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben, valamint a 165/2014/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendelet végrehajtásáról szóló külön jogszabályban meghatározottakra.”

5. §  Az R2. 17. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az  561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 22.  cikk (2)  bekezdésében, valamint a   
165/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 40. cikkében a  tagállamok számára meghatározott kölcsönös 
segítségnyújtást, valamint adatszolgáltatást az  NKH Központja a  tagállammal történt előzetes egyeztetés alapján, 
továbbá külön megkeresés szerint teljesíti.”
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6. §  Az R2. 21. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ez a rendelet
a) a  közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról, a  3821/85/EGK és a   
2135/98/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a  3820/85/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről 
szóló, 2006. március 15-i 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 17.  cikk (1) és (2)  bekezdésének, 
valamint 22. cikkének,
b) a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről, a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről 
szóló 3821/85/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről és a  közúti szállításra vonatkozó egyes szociális 
jogszabályok összehangolásáról szóló 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló, 
2014. február 4-i 165/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.”

7. §  Az R2.
a) 3.  § (2)  bekezdésében, a  4.  § (1)  bekezdés nyitó szövegrészében, a  4.  § (1)  bekezdés b)  pontjában, 

a  11.  §-ában, a  12.  § (1)  bekezdés nyitó szövegrészében a „3821/85/EGK tanácsi rendeletben” szövegrész 
helyébe a „165/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben” szöveg,

b) a  18.  § (1)  bekezdésében a  „3821/85/EGK tanácsi rendelet” szövegrész helyébe a  „165/2014/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet” szöveg,

c) 1.  melléklet A. rész 1.  pontjában a „3821/85/EGK tanácsi rendelet 15.  cikke (7)  bekezdésének” szövegrész 
helyébe a „165/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 36. cikkének” szöveg,

d) 1.  melléklet A. rész 2.  pontjában a „3821/85/EGK tanácsi rendelet 15.  cikke (7)  bekezdésében” szövegrész 
helyébe a „165/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 36. cikkében” szöveg,

e) 1. melléklet A. rész 4. pontjában a „3821/85/EGK tanácsi rendelet 14. cikkének (5) bekezdésében” szövegrész 
helyébe a „165/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 36. cikkében” szöveg

lép.

3. A közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes 
rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő 
hatósági feladatokról szóló 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet módosítása

8. §  A közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a  közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések 
megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról szóló 
156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) 4. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A Kkt. 20.  § (1)  bekezdés c)  pontjához kapcsolódóan – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – a  3.  mellékletben 
meghatározott összegű bírságot köteles fizetni az, aki]
„c) a  közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről, a  közúti közlekedésben használt menetíró 
készülékekről szóló 3821/85/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről és a közúti szállításra vonatkozó egyes 
szociális jogszabályok összehangolásáról szóló 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról 
szóló, 2014. február 4-i 165/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben”
(meghatározott, a  vezetési és pihenőidőre, valamint az  ezekkel összefüggő okmányokra vonatkozó rendelkezést 
megsérti.)

9. § (1) Az R3. 5. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A Kkt. 20.  § (1)  bekezdés d)  pontjához kapcsolódóan – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – a  4.  mellékletben 
meghatározott összegű bírságot köteles fizetni az, aki]
„b) a  közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről, a  közúti közlekedésben használt menetíró 
készülékekről szóló 3821/85/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről és a közúti szállításra vonatkozó egyes 
szociális jogszabályok összehangolásáról szóló 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról 
szóló, 2014. február 4-i 165/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló miniszteri 
rendeletben,”
(meghatározott, a menetíró készülékre, a tachográf-korongra és az ezek használatára vonatkozó rendelkezést megsérti.)
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 (2) Az R3. 5. § e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A Kkt. 20.  § (1)  bekezdés d)  pontjához kapcsolódóan – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – a  4.  mellékletben 
meghatározott összegű bírságot köteles fizetni az, aki]
„e) a  közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről, a  közúti közlekedésben használt menetíró 
készülékekről szóló 3821/85/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről és a közúti szállításra vonatkozó egyes 
szociális jogszabályok összehangolásáról szóló 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról 
szóló, 2014. február 4-i 165/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben”
(meghatározott, a menetíró készülékre, a tachográf-korongra és az ezek használatára vonatkozó rendelkezést megsérti.)

10. §  Az R3. 16. § (8) bekezdése a következő f ) ponttal egészül ki:
(Ez a rendelet)
„f ) a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről, a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről 
szóló 3821/85/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről és a  közúti szállításra vonatkozó egyes szociális 
jogszabályok összehangolásáról szóló 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló, 
2014. február 4-i 165/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek”
(a végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.)

11. §  Az R3. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

12. §  Az R3. 13. § (1) bekezdés a) pontjában az „5. pont a) alpontjában” szövegrész helyébe a „4. pont a) és b) alpontjában, 
az 5. pont b) alpontjában” szöveg lép.

4. A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és 
visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

13. §  A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a  közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 
326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 7. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

5. A személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról szóló 176/2015. (VII. 7.)  
Korm. rendelet módosítása

14. § (1) A  személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról szóló 176/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: R4.) 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Személyszállító szolgáltatás – a  (14)  bekezdésben meghatározott személyszállító szolgáltatást kivéve – csak 
az e rendeletben meghatározott hatósági engedély (a továbbiakban: tevékenységi engedély) birtokában végezhető. 
A tevékenységi engedély személytaxi-szolgáltatásra vagy személygépkocsis személyszállító szolgáltatásra jogosít.”

 (2) Az R4. 4. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A  személytaxi-szolgáltatás sárga alapszínű állandó rendszámtáblával ellátott személygépkocsival végezhető. 
E  rendelkezést nem kell alkalmazni, ha a  személytaxi-szolgáltatást olyan környezetkímélő gépkocsival végzik, 
amelyhez világoszöld alapszínű különleges rendszámtáblát adtak ki.”

 (3) Az R4. 4. §-a a következő (14) bekezdéssel egészül ki:
„(14) Személyszállító szolgáltatásra vonatkozó tevékenységi engedély nélkül végezhet személygépkocsis 
személyszállító szolgáltatást az a vállalkozás, amely rendelkezik autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási 
tevékenységre vonatkozó érvényes közúti személyszállítási engedéllyel, amennyiben kizárólag az autóbusszal általa 
nyújtott közúti közlekedési szolgáltatáshoz közvetlenül kapcsolódóan nyújtja a  személygépkocsis személyszállító 
szolgáltatást. Az  ilyen vállalkozásra, a  tevékenységi engedélyre, továbbá a  tevékenységi engedély kiadásának 
feltételeire, kiadására és visszavonására a  4.  § (2)–(13)  bekezdésében, az  5.  § (1)  bekezdésében, a  6–8.  §-ban, 
a 12. §-ban, a 13. §-ban, a 15. § (1)–(6) bekezdésében, az 1. és a 2. mellékletben meghatározott rendelkezések helyett 
a  díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a  saját számlás áruszállítási, valamint az  autóbusszal díj ellenében 
végzett személyszállítási és a  saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az  ezekkel összefüggő 
jogszabályok módosításáról szóló kormányrendelet rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.”
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15. §  Az R4. 26. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A  3.  melléklet 1.  pont 1.1., 1.4., 1.6., és 1.9.  alpontjában foglaltakat 2017. december 31. napjáig nem kell 
alkalmazni arra a  személygépkocsira, amelyet az  (5)  bekezdésben meghatározott feltételeknek megfelelően 
e  rendelet hatálybalépésekor személytaxi-szolgáltatáshoz vagy személygépkocsis személyszállító szolgáltatáshoz 
használnak.”

16. §  Az R4. 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

 

17. §  Az R4.
a) 17. § (1) bekezdésében az „az 5. §-ban és a 6. §-ban” szövegrész helyébe az „a 6. §-ban és a 7. §-ban” szöveg,
b) 17. § (3) bekezdésében az „a) pontjában” szövegrész helyébe az „a) és b) pontjában” szöveg
lép.

18. §  Hatályát veszti az R4.
a) 5. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében az „a tevékenységi engedély megszerzéséhez” szövegrész,
b) 16. § (4) bekezdése,
c) 17. § (7) bekezdése.

6. Záró rendelkezések

19. § (1) Ez  a  rendelet – a  (2) és (3)  bekezdésben meghatározott kivétellel – a  kihirdetését követő nyolcadik napon lép 
hatályba.

 (2) A 11–12. § és az 1. melléklet a kihirdetést követő 31. napon lép hatályba.
 (3) Az 1–10. § 2016. március 2-án lép hatályba.

20. § (1) Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvnek való megfelelést szolgálja.

 (2) Ez  a  rendelet a  közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről, a  közúti közlekedésben használt menetíró 
készülékekről szóló 3821/85/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről és a közúti szállításra vonatkozó egyes 
szociális jogszabályok összehangolásáról szóló 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról 
szóló, 2014. február 4-i 165/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges 
rendelkezéseket állapít meg.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 8/2016. (II. 9.) Korm. rendelethez

Az R3. 1. mellékletében foglalt táblázat 4–5. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„

Sorszám  Bírságolással érintett cselekmények, mulasztások  A bírság összege, 

forintban

 A bírságolással érintett 

cselekmény elkövetéséért 

felelőssé tehető

4. a) Személyszállító vezetői igazolvány vagy azonosító lap 
nincs a járművön

200 000 gépjárművezető

b) Személyszállító engedély kivonat nincs a járművön 50 000 gépjárművezető

c) Diszpécserszolgálati engedély hiánya 300 000 diszpécserszolgálat

5. Nemzetközi közúti áruszállítási engedély, CEMT engedély és 
a hozzá szükséges igazolás, autóbuszos járati engedély

 

  a) hiánya, érvénytelensége 800 000 szállító
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b) nincs a járművön, szabálytalan használata, illetve eltérés 
az engedélyben foglaltaktól

500 000 gépjárművezető

c) a KR. 4/A. §-ában meghatározott engedélykezelési, 
bemutatási, ellenőrzési, fénymásolat-készítési, bejelentési 
és megőrzési kötelezettség teljesítésének elmulasztása vagy 
megakadályozása

300 000 feladó, címzett, 
gépjárművezető

 ”

2. melléklet a 8/2016. (II. 9.) Korm. rendelethez

A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a  közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról 
szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 7.  melléklet I. Életkori feltételek pont 10.  alpontja helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„10. A  „C” , a  „CE”, a  „D1” és a  „D1E” kategóriába tartozó gépjármű vezetésére jogosító engedély a  18. életév 
betöltésétől, a „D” és a „DE” kategóriába tartozó gépjármű vezetésére jogosító engedély a  21. életév betöltésétől 
is kiadható, azonban ezen gépjármű vezetésére jogosító  engedélyek  – a 8. és a 9. pontban meghatározott életév 
betöltéséig – kizárólag Magyarország területén jogosítanak vezetésre.”

3. melléklet a 8/2016. (II. 9.) Korm. rendelethez

Az R4. 3. melléklet 1. pont 1.8. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A személyszállító-szolgáltatáshoz használt személygépkocsira vonatkozó általános követelmények:)
„1.8. a  személygépkocsi vezetőjén kívül négynél több utas szállítására nem alkalmas személygépkocsi a  jobb- és 
a baloldalán legalább 2-2 utastérbe nyíló ajtóval rendelkezik,”

A Kormány 9/2016. (II. 9.) Korm. rendelete
a büntetés-végrehajtási szervezet részéről a központi államigazgatási szervek és a rendvédelmi szervek 
irányában fennálló egyes ellátási kötelezettségekről, a termékek és szolgáltatások átadás-átvételének 
és azok ellentételezésének rendjéről szóló 44/2011. (III. 23.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a  büntetés-végrehajtási szervezetről szóló 1995.  évi CVII.  törvény 35.  § (1)  bekezdés b)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A büntetés-végrehajtási szervezet részéről a  központi államigazgatási szervek és a  rendvédelmi szervek 
irányában fennálló egyes ellátási kötelezettségekről, a  termékek és szolgáltatások átadás-átvételének és azok 
ellentételezésének rendjéről szóló 44/2011. (III. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (3a) bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„(3a) E  rendelet hatálya nem terjed ki azokra az európai uniós támogatással megvalósuló beszerzésekre, amelyek 
értéke meghaladja a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott közbeszerzési értékhatárt.”
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2. §  Az R. 9. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Központi Ellátó Szerv és a Kedvezményezett között létrejött ellátási megállapodás tartalmazza különösen:)
„c) a  megállapított mennyiségeket, műszaki tartalmat és paramétereket, minőséget, egységárakat, teljes 
ellenértéket, vagy a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) szerinti becsült értéket 
és a teljesítés helyét, idejét;”

3. §  Az R. 5. § (2) bekezdése hatályát veszti.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 10/2016. (II. 9.) Korm. rendelete
az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet, 
valamint a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 5. és 6. pontjában,
a 2. alcím tekintetében a  környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110.  § (7)  bekezdés 
24. pontjában
kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 
módosítása

1. § (1) Az  országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: R.) 42. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A  10 gépjárműnél nagyobb befogadóképességű felszíni várakozó- (parkoló) helyet fásítani kell. A  parkoló 
felületek árnyékolását biztosító fásítást − helyi építési szabályzat eltérő rendelkezésének hiányában − minden 
megkezdett 6 db várakozó- (parkoló) hely után 1 db, nagy lombkoronát nevelő, környezettűrő, túlkoros, allergén 
pollent nem termelő lombos fa telepítésével kell megoldani, minimum 1 m2 szabad földterület biztosításával, amely 
1 m2 alatti területei a telek zöldfelületébe nem számíthatók be.”

 (2) Az R. 42. §-a a következő (14)–(17) bekezdésekkel egészül ki:
„(14) A  (10)  bekezdés a)  pontjában meghatározott újonnan létesített várakozó- (parkoló) helyeket úgy kell 
kialakítani, hogy 100 várakozó- (parkoló) hely után legalább 10 várakozó- (parkoló) hely vonatkozásában elektromos 
gépjármű töltőállomás kiépíthető legyen a burkolat megbontása nélkül.
(15) A  meglévő, (10)  bekezdés a)  pontjában meghatározott minden megkezdett 100 várakozó- (parkoló) helyből 
legalább kettőt elektromos gépjármű töltőállomással kell ellátni
a) 1500 m2 nettó árusítóteret meghaladó árusítótér felett 2019. január 1-jéig,
b) 300–1500 m2 közötti nettó árusítótér esetében
ba) ha az 50 000 lakosnál nagyobb településen található 2019. január 1-jéig,
bb) 20 001–50 000 lakosú településen 2020. január 1-jéig,
bc) 20 000 lakosnál kisebb településen 2026. január 1-jéig.
(16) Az ellenérték fejében várakozó- (parkoló) hely értékesítésére szolgáló építmények létesítése esetén a várakozó- 
(parkoló) helyeket úgy kell kialakítani, hogy 100 várakozó- (parkoló) hely után legalább 10 várakozó- (parkoló) hely 
vonatkozásában elektromos gépjármű töltőállomás kiépíthető legyen a burkolat megbontása nélkül.
(17) Az  ellenérték fejében várakozó- (parkoló) hely értékesítését szolgáló, meglévő építmények esetén minden 
megkezdett 100 várakozó- (parkoló) helyből 2017. január 1-jéig legalább egyet, 2019. január 1-jéig legalább kettőt 
elektromos gépjármű töltőállomással kell ellátni.”
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2. A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

2. §  A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

3. Záró rendelkezések

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 10/2016. (II. 9.) Korm. rendelethez

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. melléklet B) fejezet 7.3. pontja helyébe a következő 
rendelkezés lép:
(7. Közlekedést érintő intézkedések:)
„7.3. a  gépjárműforgalom korlátozása a  megkülönböztető jelzést használó egészségügyi és rendvédelmi szervek 
gépjárművei, továbbá az  ügyeletet ellátó orvosok, háziorvosok, házigyermekorvosok, sürgősségi vérkészítmény-
szállítók, sürgősségi gyógyszerszállítók, a  betegszállítók és a  bentlakásos szociális intézmények működésének 
érdekében sürgős szállítási feladatokat ellátók gépjárművei és a  közúti járművek forgalomba helyezésének és 
forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV.12.) KÖHÉM rendelet szerinti környezetkímélő 
gépkocsik kivételével;”

A Kormány 11/2016. (II. 9.) Korm. rendelete
a 2014–2020 közötti programozási időszakban a Belső Biztonsági Alapból és a Menekültügyi, Migrációs 
és Integrációs Alapból származó támogatások felhasználásáról szóló 135/2015. (VI. 2.) Korm. rendelet 
módosításáról

A Kormány az  Alaptörvény 15.  cikk (3)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az  Alaptörvény 15.  cikk 
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A 2014–2020 közötti programozási időszakban a  Belső Biztonsági Alapból és a  Menekültügyi, Migrációs és 
Integrációs Alapból származó támogatások felhasználásáról szóló 135/2015. (VI. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 
Korm. rendelet) a következő 6/A. alcímmel egészül ki:
„6/A. Sürgősségi segítségnyújtás
8/A. § (1) Az 513/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 10. cikkében, az 515/2014/EU európai parlamenti 
és tanácsi rendelet 14.  cikkében és az  516/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 21.  cikkében 
foglaltak alapján elkészítendő sürgősségi támogatás iránti kérelmet a  Európai Bizottságnak való benyújtás előtt 
véleményezés céljából a  pályázat előkészítését követően haladéktalanul meg kell küldeni a  miniszter részére, aki 
véleményét soron kívül megküldi a pályázó részére, aki köteles azt figyelembe venni.
(2) A  pályázó a  pályázat Európai Unió részére történő benyújtására az  (1)  bekezdésben foglaltakat követően, 
a Kormány egyedi döntésében foglalt támogatásával jogosult. Ha a pályázó nem a Belügyminisztérium irányítása alá 
tartozó költségvetési szerv, a miniszterrel közös előterjesztést kell készíteni.
(3) A pályázati szakaszban a pályázót, a projekt végrehajtása során a kedvezményezettet a Belügyminisztérium felé 
adatszolgáltatási kötelezettség terheli.”



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2016. évi 15. szám 717

2. §  A Korm. rendelet 13. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  jogorvoslati kérelmet a  szabálytalansági döntés közlésétől számított 5 munkanapon belül az  indokok 
megjelölésével írásban kell előterjeszteni a  Felelős Személynél, aki megvizsgálja azt és amennyiben nincs helye 
az (5) bekezdésben foglaltaknak, 30 napon belül továbbítja a miniszter részére véleményével és a szabálytalansági 
eljárás irataival együtt.”

3. §  A Korm. rendelet 13. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A Felelős Személy érdemi vizsgálat nélkül elutasítja a jogorvoslati kérelmet, ha
a) a kérelem elkésett,
b) a kérelem nyilvánvalóan nem az arra jogosulttól származik,
c) a kérelem a szabálytalansági döntés ellen azonos tényállás mellett, ismételten előterjesztett,
d) a kérelem nem tartalmazza a (4) bekezdésben foglaltakat.”

4. §  A Korm. rendelet 13. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A jogorvoslati kérelemről az (5) bekezdés kivételével a miniszter 15 napon belül dönt.”

5. §  A Korm. rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 11/2016. (II. 9.) Korm. rendelethez
„1. melléklet a 135/2015. (VI. 2.) Korm. rendelethez

ÚTMUTATÓ AZ ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEKRŐL
2014–2020-as programozási időszak – Belügyi Alapok

Bevezetés
Jelen útmutató (a továbbiakban: Útmutató) a rendelet 1. §-a hatálya alá tartozó európai uniós források felhasználása 
kapcsán felmerülő költségek elszámolhatóságának szabályait határozza meg a 2014–2020 programozási időszakban 
az  egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) 
Korm.  rendelettel összhangban. A  költségek a  Belügyi Alapokra vonatkozóan meghatározott el nem számolható 
költségek kivételével a  tagállam döntésétől függően számolhatók el, ezáltal az  Európai Bizottság a  tagállamok 
számára nagy mozgásteret biztosít a  költségek elszámolhatósága kapcsán. Ugyanakkor ez  nem jelenti azt, hogy 
minden, a „negatív listába” nem tartozó költség elszámolható lenne. Az  Útmutató célja az  elszámolhatósági elvek 
rögzítése, konkrétan meghatározva az  el nem számolható költségek körét, valamint azt, hogy egyes költségek 
milyen feltételek mellett számolhatóak el. Az elszámolható költségek meghatározásakor a cél az, hogy az Útmutató 
azonos támogatási terület tekintetében azonos elszámolhatósági kritériumokat adjon meg.

1. Az elszámolhatóság általános szabályai
1.1. Fogalom-meghatározások
1. Beruházási jellegű projekt: azon projekt, amelynek fő célja eszközbeszerzés, ingatlan-beruházás vagy informatikai 
fejlesztés.
2. Bevétel: a projekt által a projekt támogathatósági időszaka során elért jövedelem.
3. Célcsoport: azon személyek, akik a projekt megvalósítása során létrejött terméket vagy szolgáltatást közvetlenül 
használják (közvetlen célcsoport), továbbá akik a  projekt megvalósítása során létrejött termékből vagy 
szolgáltatásból közvetlenül nem részesülnek, azonban a  projekt eredményei és hatásai helyzetüket befolyásolják 
(közvetett célcsoport).
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4. Egyéb közreműködő: a  kedvezményezett alkalmazásában nem álló szakmai megvalósításban közreműködők, 
önkéntesek.
5. Egyszerűsített elszámolási módok: a  horizontális rendelet 18.  cikk (1)  bekezdés b)–d)  pontjai szerinti támogatási 
formák (egységköltség-alapú térítés, egyösszegű átalány, százalékban meghatározott átalányalapú finanszírozás).
6. Elszámolható költség: az Útmutató által elszámolhatónak minősített költség, amely
a) a támogatási szerződésben rögzítésre került és közvetlenül a támogatás céljával összefüggésben merült fel;
b) az Útmutató 1.2.  pontja szerinti elszámolhatósági időszakban ténylegesen felmerült és elszámoló bizonylattal 
alátámasztott;
c) megfelel az Útmutatóban rögzített feltételeknek és a pályázati kiírás elszámolható költségként nevesíti;
d) nem kerül nevesítésre, mint nem elszámolható költség.
7. Költség: az Útmutató értelmezésében minden olyan tétel, ami a projekt költségvetésében megjelenik, beleértve 
a projektvégrehajtás során felmerült változásokat is.
8. Mérföldkő: a projekt megvalósítása szempontjából jelentős időpont, esemény vagy a projekt megvalósítása révén 
elért szakmai vagy műszaki eredmény.
9. Működési célú támogatás: a  Belső Biztonsági Alap részét képező, a  külső határok és a  vízumügy pénzügyi 
támogatására szolgáló eszköz létrehozásáról és az  574/2007/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 
az  Európai Parlament és a  Tanács 515/2014/EU Rendeletének III.  mellékletében meghatározott célkitűzésekre 
irányuló tevékenységek.
10. Összköltség: a  támogatott projekt összes felmerülő, a Felelős Hatóság felé elszámolható és el nem számolható 
költsége.
11. Technikai Segítségnyújtás: a  Felelős Hatóság vagy az  audit hatóság által az  intézményrendszer működtetése 
érdekében felhasznált forráskeret.
12. Tételes, dokumentum alapú elszámolás: a  kedvezményezetteknél ténylegesen felmerült, teljesített, tehát valós 
munkára alapozott költségek esetén alkalmazott elszámolás, amelynek során a  teljesítés elszámoló bizonylattal, 
míg jogalapja szerződéssel, írásbeli megrendelővel, közigazgatási határozattal vagy ezekkel azonos bizonyító erejű 
dokumentummal igazolható.
13. Üzemeltetési kötelezettség időtartama: a  projektmegvalósítási és a  projektfenntartási időszak együttes 
időtartama.
14. Valós költségek: magukban foglalják a  tételes költségelszámolással és az  egyszerűsített elszámolási módok 
valamelyikével (elszámoló bizonylatok nélkül) elszámolt költségeket is.
1.2. Elszámolhatósági időszak
A horizontális rendelet 17.  cikk (3)  bekezdése értelmében a  projekttel kapcsolatos költségeknek 2014. január 
1. és 2022. december 31. között kell felmerülniük. A  fenti hivatkozás alapján a  költségek csakis abban az  esetben 
finanszírozhatók az  alapokból, ha a  Felelős Hatóság 2014. január 1. és 2023. június 30. között meg is téríti azokat 
a  kedvezményezettek felé. Megkezdett projekt abban az  esetben részesülhet támogatásban, ha a  támogatási 
kérelem benyújtásakor nem minősül fizikailag befejezettnek, továbbá a jelen jogszabályban és a pályázati kiírásban 
meghatározott feltételeknek megfelel.
A támogatott projektek esetében a  pályázati kiírások a  jelen pont szerinti általános elszámolhatósági időszakon 
belül szűkebb időtartamot is meghatározhatnak.
1.3. Az elszámolhatóság alapelvei és feltételei
1.3.1. Alapelvek
A pályázati kiírásokban az Útmutatóban foglaltakat kell alkalmazni. Ha a hatékony forrásfelhasználás megköveteli, 
a  Felelős Hatóság az  elszámolhatósági szabályokat az  adott pályázati kiírás céljához testre szabva szűkítheti, 
a  fejlesztés céljától függően részletezheti, specifikálhatja a  keret jellegű szabályozáshoz képest (pl. a  fejlesztés 
jellegéhez igazodva kizárhat egyes költségtételeket, vagy feltételhez kötheti azok elszámolását). Az Útmutató egyes 
költségtípusok tekintetében meghatározza azoknak a  projektek keretében maximálisan elszámolható arányát 
az  összes elszámolható közvetlen költséghez viszonyítva. Ezen arányokat növelni nem lehet, kivéve, ahol azt 
az Útmutató kifejezetten megengedi. Ezen túlmenően a pályázati kiírás határozhat meg további korlátozásokat.
Az egyszerűsített elszámolási módok alapján történő elszámolás alkalmazásának lehetőségét a Felelős Hatóság eseti 
jelleggel, pályázati kiírásonként állapítja meg. Így előfordulhat, hogy az Útmutatóban felsorolt költség adott projekt 
esetében egyáltalán nem számolható el vagy csak bizonyos felső korlátig számolható el. Kötelező az egyszerűsített 
költségelszámolási módok alkalmazása azon költségtípusoknál, amelyeknél a  pályázati kiírás erre vonatkozó 
szabályozást tartalmaz.
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Az értékcsökkenés és az  önköltség alapú elszámolás kivételével a  kifizetést banki átutalással, kivételes esetben 
készpénzben kell lebonyolítani.
Közbeszerzés útján beszerzett eszközök és szolgáltatások költségei csak tételes, dokumentumon alapuló 
elszámolással finanszírozhatóak.
Az uniós támogatásból beszerzett tárgyi eszközök után, valamint a  beruházások esetében értékcsökkenés nem 
számolható el a projekt keretében.
1.3.2. Az elszámolhatóság általános feltételei
A kedvezményezett köteles a projekt megvalósítása során az Európai Unió Alapjogi Chartájában rögzített jogokat és 
alapvető elveket, továbbá az Európai Unió horizontális politikáinak szempontjait, különösen a fenntartható fejlődés, 
az esélyegyenlőség, a környezetvédelem, közbeszerzési és versenyjogi szabályokat érvényesítve eljárni.
Csak olyan költségek számolhatóak el és csak olyan költségekre fizethető ki támogatás, amelyek megfelelnek 
a következő feltételeknek:
a) a Nemzeti Program keretében rögzített egyedi és nemzeti célkitűzések megvalósítása érdekében merülnek fel;
b) az alapok specifikus rendeleteiben felsorolt támogatható intézkedések1 megvalósítása érdekében merülnek fel;
c) főszabály szerint a kedvezményezetteknél ténylegesen felmerültek, teljesítettek, tehát valós munkára alapozottak 
és teljesülésük elszámoló bizonylattal, míg jogalapjuk szerződéssel, írásbeli megrendelővel, közigazgatási 
határozattal vagy ezekkel azonos bizonyító erejű dokumentummal igazolhatók (tételes, dokumentum alapú 
elszámolás). Előlegek esetében nincs szükség a teljesítés igazolására. Az egyszerűsített elszámolási módok alapján 
történő támogatás kifizetése teljesíthető, ha az  így elszámolt költségek az  Európai Bizottság által – vagy Felelős 
Hatóság szintjén – elfogadott módszertannal összhangban merültek fel;
d) teljes összegben az  1.2.  pontban rögzített elszámolhatósági időszak során merültek fel. Kifizetett költségnek 
minősül a  2.2.5.  alpontja szerinti értékcsökkenési leírás, valamint az  állammal vagy önkormányzattal szemben 
adó- vagy járulék-elszámolás keretében beszámításra került kötelezettség. Kifizetett költségnek minősül továbbá 
a szállítói finanszírozású számlának a projekt megvalósításához igénybe vett harmadik személlyel kötött szerződés 
alapján a megrendelőnek járó kötbér vagy késedelmi kamat beszámítása miatt pénzügyileg nem rendezett része. 
A  Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a  továbbiakban: Ptk.) szerinti beszámítás alapján történő 
kompenzáció kizárólag e nevesített esetekben fogadható el;
e) a támogatott projekt kapcsán merültek fel, a projekt céljainak eléréséhez, illetve végrehajtásához szükséges, és 
a projekt elfogadott költségvetésében, valamint annak hatályos módosításában betervezésre kerültek. A költségek 
csak olyan mértékben számolhatók el, amilyen mértékben a  támogatott projekthez kapcsolódnak, illetve amilyen 
mértékben annak célját szolgálják, ennek alátámasztása a kedvezményezett kötelezettsége;
f ) ésszerűek és megfelelnek a  hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elvének, különös tekintettel az  ár-érték 
arányra és a költséghatékonyságra;
g) a költségszámítás alapjául szolgáló egységárak nem haladják meg a szokásos piaci árat (például a közbeszerzési 
eljárás alapján megkötött szerződésben rögzített árat, több potenciális ajánlattevőtől történő ajánlatkérés 
keretében beérkezett ajánlatok alapján kialakult árat vagy a Felelős Hatóság által előzetesen meghatározott egység 
árat). A projekt költségvetésének megfelelően részletezettnek és ily módon ellenőrizhetőnek kell lennie ahhoz, hogy 
meghatározható legyen az  elszámolható költség beazonosítása. Az  egyes költségek elszámolása alkalmával nem 
kerülhet sor kettős finanszírozásra;
h) a projekt előkészítése, végrehajtása érdekében merültek fel;
i) az adott projektben elszámolható költségek körét a pályázati kiírás tartalmazza és a költségek nem szerepelnek 
az Útmutató, valamint a pályázati kiírás által nem elszámolhatónak minősített költségek között;
j) az elszámolhatóság időszakában, ezen belül a  támogatási szerződésben rögzített projekt fizikai befejezés 
határidejéig merültek fel;
k) a kiadás az alapok specifikus rendeleteiben meghatározott célcsoporthoz kapcsolódik;
l) a pályázati kiírásban meghatározott földrajzi területen a projekt előkészítése, végrehajtása érdekében merültek fel.

1 Jogszabályi hivatkozások: 513/2014/EU rendelet (BBA rendőri együttműködés) 4. cikke, 515/2014/EU (BBA külső határok és vízumügy) 4. cikke, 
516/2014/EU (MMIA) II., III. és IV. fejezete cikkei.
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1.3.3. A projektek finanszírozási forrásai
A támogatott projektek finanszírozása az uniós hozzájárulás, a nemzeti költségvetési forrásból nyújtott támogatás 
(együtt: nyújtott támogatás), a  kedvezményezett elszámolható és nem elszámolható hozzájárulásai, valamint 
a projekt keretében keletkezett – tervezett és nem tervezett – bevételek által történik.
1.3.4. A bevétel és a nonprofit elv
A projekt jóváhagyásának időpontjában figyelembe nem vett, a projekt végrehajtása során közvetlenül keletkezett 
nettó jövedelmet legkésőbb a kedvezményezett által benyújtott végső kifizetési kérelemben le kell vonni a projekt 
támogatható kiadásaiból.
1.3.5. A piaci ár igazolása
Az elszámolásra kerülő egységárak nem haladhatják meg a  szokásos piaci árat. A  piaci ár bizonyítása 
a kedvezményezett feladata és felelőssége.
Közbeszerzési eljárásban, valamint a  hatályos közbeszerzésekről szóló törvény felhatalmazása alapján kiadott 
jogszabályban meghatározott eljárás keretében történő beszerzés esetén a  piaci ár igazolására főszabály szerint 
maga az eljárás dokumentumai szolgálnak.
Közbeszerzési kötelezettség hiányában a  nettó 1 000 000 Ft feletti értékű beszerzés esetén a  piaci árnak való 
megfelelés biztosításához a  kedvezményezettnek a  beszerzés tárgyának értékére vonatkozó piackutatást kell 
elvégeznie vagy legalább három, azonos tárgyú és azonos igényeket/feltételeket megszabó, független gazdasági 
szereplőktől származó írásos ajánlatot kell bekérnie. Az  ajánlatok nem lehetnek a  szerződéskötés időpontjához 
képest hat hónapnál régebbiek. A  beérkezett ajánlatok alapján azt a  gazdasági szereplőt kell nyertesnek 
nyilvánítani, aki az eljárást megindító felhívásban feltüntetett értékelési szempont szerint a legkedvezőbb érvényes 
ajánlatot nyújtotta be.
A nyertes ajánlattevő kiválasztása során a kedvezményezettnek a versenyt és a költséghatékonysági szempontokat 
megfelelően biztosítania kell.
A nettó 1 000 000 Ft alatti beszerzés esetén elegendő csupán egy ajánlat bekérése, amelyet a  Felelős Hatóság 
részére be kell mutatni. A  nyílt kereskedelmi forgalomban kapható eszközök beszerzése esetén az  írásos ajánlat 
kiváltható a beszerzés időpontjában fél évnél nem régebbi árlista bemutatásával (pl. forgalmazó cégek honlapja).
A piaci ár alátámasztásaként nem fogadható el nem valódi verseny eredményeként született ajánlat, amely 
esetében pl. az  ajánlattevő és a  kedvezményezett, valamint azok tagjai között függőségi viszony áll fent (például 
rokoni kapcsolat mutatható ki az  ajánlatkérő és az  ajánlattevő között, tulajdonosi viszonyok összefonódása) vagy 
nem potenciális ajánlattevőktől kér a kedvezményezett ajánlatot.
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet előírásaival összhangban 
a  kedvezményezettnek nem szükséges írásbeli ajánlatot bekérnie a  100 000 Ft értéket el nem érő értékű 
beszerzéseit illetően. Ettől a kivételtől eltekintve azonban az ajánlatok benyújtásától eltérni csak a Felelős Hatóság 
egyedi engedélye alapján, a beszerzendő eszköz vagy szolgáltatás egyedi jellegének alátámasztásával lehet (például 
hatósági monopólium, közüzemi szolgáltatás).
A kedvezményezett a beszerzés értékének – így az alkalmazandó kiválasztási eljárás – meghatározása során minden 
esetben köteles a részekre bontás tilalmára tekintettel eljárni.
Az elszámolható személyi jellegű költség mértéke nem haladhatja meg az  adott intézményben 
–  a  kedvezményezett nyilatkozata alapján – szokásos mértéket, valamint igazodnia kell az  alkalmazásban állók 
esetén a szokásos jövedelmi viszonyokhoz.
1.3.6. Elkülönített nyilvántartások vezetése
A számviteli nyilvántartásokat zárt informatikai rendszerben, kettős könyveléssel kell vezetni. A  kedvezményezett 
köteles olyan számviteli nyilvántartást vezetni, amely elkülönített módon (pl. elkülönített ügyletkódon) tartalmazza 
a  projekt keretében felmerült valamennyi, tételes, dokumentum alapú elszámolással érintett költséget és 
keletkezett bevételt, beleértve a Felelős Hatóság által biztosított támogatási összegeket is.
A kiadásnak azonosíthatónak és ellenőrizhetőnek kell lennie. Különösen
a) meg kell felelnie a hatályos számviteli, adó és társadalombiztosítási szabályoknak, továbbá
b) a kedvezményezett szokásos költségszámítási módszereivel összhangban kell lennie.
Ha az egyszerűsített elszámolásra a Felelős Hatóság lehetőséget biztosít, azt a kedvezményezett a saját számviteli 
szabályozásának megfelelően köteles könyvelni, azonban elkülönített számviteli nyilvántartás vezetése ezen tételek 
esetén nem előírás.
Ha a  projekt során tárgyi eszköz, immateriális javak vagy készlet beszerzése történik, azok kapcsán nyilvántartás 
vezetése szükséges.
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Devizában megvalósuló kifizetések esetében devizaanalitika vezetése szükséges az  elszámolás és az  ellenőrzés 
megkönnyítése érdekében.
1.4. Tartalék, előre nem tervezett többletköltségek
1.4.1. Általános tartalék képzése
A működési célú támogatások és a közös műveletek vonatkozásában a projektben általános tartalék képezhető.
A tervezett általános tartalék az  előre nem látható, elvárható gondos tervezés mellett nem tervezhető, de 
elszámolható költséget jelentő kiadások fedezetére szolgál.
A tartaléknak a  projekt összes elszámolható közvetlen költségéhez viszonyított maximális arányát – amely nem 
lehet több mint 10% – a pályázati kiírásban kell meghatározni.
A tartalék csak a  Felelős Hatóság előzetes engedélyével a  projekt költségvetésén belül átcsoportosítással 
használható fel, a  felhasználásra vonatkozó igényt a  költségvetés módosítására vonatkozó bejelentéssel kell 
kezdeményezni.
A tartalék felhasználása során figyelembe kell venni a  vonatkozó jogszabályokat (pl. a  közbeszerzésekről szóló 
törvény, illetve a  Ptk. szerződésmódosításra vonatkozó előírásait), továbbá az  Útmutatóban vagy a  pályázati 
kiírásban rögzített százalékos vagy összegszerű korlátokat.
A módosítás következtében a  támogatási szerződésben rögzített támogatási összeg, valamint jogszabály eltérő 
rendelkezése hiányában a támogatási intenzitás nem növekedhet.
1.4.2. Előre nem tervezett többletköltségek finanszírozása
Az előre nem látható és a  kedvezményezettnek fel nem róható okból szükséges többletköltségek csak előzetes 
bejelentéssel (a  kedvezményezett kérelmére) az  államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. 
(XII.  31.) Korm. rendeletben rögzített feltételek teljesülése mellett számolhatók el (többlettámogatás), ha  
– a  tervezés, pályáztatás vagy a  támogatási szerződés megkötésének időpontjában előre nem látható ok miatt 
bekövetkező – változásból fakad, továbbá ha a projekt keretében lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeként 
válik szükségessé.
Többlettámogatás nyújtásáról, valamint annak összegéről – az  esélyegyenlőség biztosítása mellett – a  Felelős 
Hatóság ellenőrzését követően a  Felelős Személy dönt. Az  így megítélt többlettámogatás nem haladhatja meg 
a projekt teljes támogatási összegének 25%-át.
Nem nyújtható többlettámogatás az  adott projekt végrehajtásához, amennyiben a  költségvetési törvényben, 
illetve a  nemzeti programban rögzített források kimerülése alapján már nincs lehetőség, kivételt képez ez  alól 
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben meghatározott felhatalmazás.

2. Az elszámolható közvetlen költségek részletes ismertetése
2.1. Előkészítés költségei
Előkészítés jogcímén a  pályázati kiírásban meghatározott elszámolhatósági időszakban felmerülő, a  projekt 
megvalósítása érdekében tervezett tevékenységek előkészítéséhez kapcsolódó költségek számolhatók el. Így 
különösen:
a) jogszabály, hatóság, pályázati kiírás által előírt kötelező előzetes tanulmányok elkészítése,
b) megvalósíthatósági tanulmány,
c) környezeti hatásvizsgálat, előzetes vizsgálat, egységes környezethasználati engedélyhez kapcsolódó vizsgálat,
d) egyéb szükséges háttértanulmányok, szakvélemények,
e) szükséges engedélyezési dokumentumok, műszaki tervek, kiviteli és tendertervek és ezek hatósági díjának 
(illeték, igazgatási szolgáltatási díj, egyéb eljárási költség) költségei (ideértve a művelési ág váltását, művelési ágból 
való kivétel adminisztratív költségét is),
f ) tervellenőr költsége, ha alkalmazása jogszabály alapján kötelező,
g) közbeszerzési költségek (ideértve a  közbeszerzési szakértő díját is), mely nem lehet több a  projekt összes 
közvetlen elszámolható költségének 1%-ánál,
h) előzetes igényfelmérés, célcsoport elemzése, piackutatás, szakértői hálózatépítés, szakértői műhelymunkák,
i) szükségletfelmérés, helyzetfeltárás,
j) társadalmi partnerek, érintettek bevonásával kapcsolatos költségek (ha a  beruházás problémamentes 
megkezdéséhez indokolt, pl. helyi népszavazás, közmeghallgatás),
k) előkészítéshez kapcsolódó egyéb szakértői tanácsadás.
Az előkészítés közbeszerzési költségeken kívüli összes elszámolható költsége nem haladhatja meg a projekt összes 
elszámolható közvetlen költségének 5%-át.
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2.2. Beruházások
Az Útmutató értelmezésében beruházás a  számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben (a  továbbiakban: Sztv.) 
meghatározottaknak megfelelő tevékenység.
Beruházás költségei alatt az  Útmutató a  Sztv. hatálya alá tartozó kedvezményezettek esetében az  Sztv. 47., 48. és 
51.  §-a által meghatározottakat, a  személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a  továbbiakban: Szja. 
törvény) hatálya alá tartozó kedvezményezettek esetében az  Szja. törvény 3.  § 54.  pontjában meghatározottakat, 
az  államháztartási számvitel hatálya alá tartozó kedvezményezettek esetén az  államháztartás számviteléről szóló 
4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Áhsz.) 15. és 16. §-a által meghatározottakat érti, azzal az eltéréssel, 
hogy az  Útmutató 6. címében a  nem elszámolható költségek között felsorolt, egyébként a  jogszabályok szerint 
a beruházás bekerülési értékébe, illetve a beruházási költségbe beletartozó költségek nem elszámolhatóak.
Beruházási költség idegen tulajdonban lévő tárgyi eszközön (ideértve a  földterületet, ingatlant) is elszámolható 
lehet, ha a  kedvezményezett az  idegen tulajdon használatára vonatkozóan jogalappal rendelkezik, és megfelel 
a pályázati kiírásban megfogalmazott feltételeknek.
A projekt fenntartási kötelezettséget bérelt vagy idegen tulajdonban lévő eszközön, földterületen, ingatlanon vagy 
ingatlanban megvalósított beruházások esetében is teljesíteni kell.
A beruházáshoz (beszerzett eszközhöz stb.) kapcsolódó képzés, betanítás költsége a  beruházás bekerülési 
értékeként számolandó el.
A lízing, a  bérlet és a  vásárlás közül mindig az  adott Alapot létrehozó specifikus rendelet céljainak leginkább 
megfelelő és költséghatékony megoldást kell választani.
2.2.1. Ingatlannal kapcsolatos költségek
Az ingatlan vásárlása, építése, felújítása vagy bérlése is elszámolható abban az esetben, ha az ingatlan rendelkezik 
a projekthez szükséges műszaki tulajdonságokkal, és megfelel a hatályos jogszabályoknak és előírásoknak.
2.2.1.1. Ingatlanvásárlás
Ingatlanvásárlás alatt jelen Útmutatóban az  Sztv. szerinti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 
számlacsoportba tartozó tételek értendőek2.
Ha a  projekt megvalósítása olyan ingatlanokat érint, amelyekhez vagyoni értékű jogok kapcsolódnak 
(a  földhasználat, az  ingatlanon fennálló haszonélvezet és használat, a  telki szolgalom, valamint az  ingatlan bérleti 
joga3) és a projekt nem megvalósítható a vagyoni értékű jogok megváltása nélkül, ezen költségek elszámolhatóak.
Az ingatlan értéke, valamint az  ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok megváltásának költsége kizárólag 
független árszakértői vagy értékbecslői határozat/szakvélemény vagy jogszabályban meghatalmazott hivatalos 
szerv által megállapított összeg erejéig lehet elszámolható. Az  adásvétellel kapcsolatos valamennyi költség  
– pl. ügyvédi díjak, értékbecslés, kisajátítási terv, kártalanítási költségek – elszámolható.
Ha az  ingatlanszerzés elengedhetetlen a projekt végrehajtása szempontjából, és egyértelműen kapcsolódik annak 
célkitűzéseihez, a  már megépített épületek vásárlása vagy ingatlan építése az  alább meghatározott feltételekkel 
támogatható:
a) Az ingatlant nem a projekt végrehajtását megelőzően nyújtott uniós támogatásból vásárolták/építették.
b) Az ingatlant kizárólag a  projektben megnevezett célra használják. Ha ez  csak részben teljesül, a  felmerülő 
költségek csak a projektcélú használat arányában támogathatóak.
Értékcsökkenés alapján történő társfinanszírozás esetén e  vagyontárgyak értékcsökkenésének csak a  projekt 
számára történő felhasználás időtartamának és a  tényleges felhasználás arányának megfelelő része jogosult 
támogatásra. Az értékcsökkenési leírást a nemzeti számviteli szabályokat4 betartva kell kiszámítani.
Az ingatlanvásárlás összes elszámolható költsége nem haladhatja meg a  projekt összes elszámolható közvetlen 
költségének 10%-át.
2.2.1.2. Ingatlanbérlet
Akkor támogatható, ha közvetlen kapcsolat áll fenn a bérlet és az érintett projekt célkitűzései között:
a) Az ingatlant nem uniós támogatásból vásárolták/építették.
b) Az ingatlant csak a projekt végrehajtására használják. Ha ez nem teljesül, a költségek csak a projekt céljára történő 
felhasználás arányában támogathatók.

2 Az Sztv. 26. § (2) és (3) bekezdése.
3 Az Sztv. 26. § (3) bekezdése alapján.
4 Sztv. 52–53. §-a alapján.
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2.2.1.3. Építés (kivitelezés, átalakítás, bővítés, felújítás)
Építési költség akkor számolható el, ha a projekt végrehajtásához szükséges.
Az építési költségek alatt kell érteni az új építésen túl minden, az építmény rendeltetésszerű hasznosítását lehetővé 
tevő átalakítást, felújítást, bővítést.
Az akadálymentes hozzáférést biztosító átalakítási költségek elszámolhatóak, ha az akadálymentesítés végrehajtása 
nélkül az  épület nem lenne alkalmas a  feladat ellátására. Az  akadálymentesítés szükségességét és az  átalakítási 
terv megfelelőségét szakvéleménnyel kell alátámasztani. A  projekt nem irányulhat kizárólag akadálymentesítési 
tevékenységre.
2.2.1.4. Terület-előkészítés
Elszámolhatók a  projekt célkitűzéseihez illeszkedő terület-beruházásra alkalmassá tétele érdekében végzett 
előkészítő munkák költségei.
A terület-előkészítés összes elszámolható költsége nem haladhatja meg a  projekt összes elszámolható közvetlen 
költségének 2%-át.
2.2.2. Eszközbeszerzések
A beszerzett eszközt a  projekt fizikai befejezéséig fizikailag használatba kell venni és számvitelileg aktiválni 
kell. Tárgyi eszközkartont kell vezetni róla, amiről egyértelműen megállapíthatóak a  használatbavétel adatai 
és az  eszközre elszámolt értékcsökkenési leírás összege. Az  eszköz használatbavételét követően felmerült, 
a megvalósítási időszakon belüli eszköz-biztosítási díj elszámolható az Sztv.-ben és az Áhsz.-ben foglaltak szerint.
A projekt céljához kapcsolódó, a piacon elérhető, a projektcélok megvalósításához szükséges technológiát használó 
eszközök beszerzése elszámolható. Az eszköznek meg kell felelnie a hatályos szabványoknak és normáknak.
Főszabály szerint új, kereskedelmi forgalomban vagy gyártótól beszerezhető, első üzembehelyezésű gépek, 
berendezések, eszközök, anyagok beszerzése és beépítése támogatható. Az  új jelző csak olyan beruházási jellegű 
termékeket illet meg, amelyeknél a  kedvezményezett rendelkezik a  vétel (a  számlakiállítás dátuma) időpontjában 
kezdődő termékfelelősségi, garanciális és szavatossági jogainak érvényesíthetőségéhez szükséges, a  gyártó és 
a forgalmazó által kibocsátott, hiteles dokumentumokkal.
Az üzemeltetési kötelezettség időtartama alatt használatból kivont tárgyi eszközt azonos rendeltetésű, azonos vagy 
jobb paraméterekkel rendelkező tárgyi eszközzel a kedvezményezett saját költségen, a Felelős Hatóságnak történő 
bejelentéssel kicserélheti. Ha a  tárgyi eszköz az  üzemeltetési kötelezettség időtartama alatt megrongálódik vagy 
megsemmisül, a  kedvezményezett köteles azt saját forrásból pótolni vagy a  célhoz kötött üzemeltetést a  tárgyi 
eszközt helyettesítő más eszközzel biztosítani.
2.2.2.1. Használt eszköz beszerzése
A főszabálytól eltérően az alábbi feltételek teljesülése esetén elszámolható a használt eszköz beszerzése:
a) Adott eszközt a megelőző hét évben nem EU támogatásból szerezték be vagy állították elő, amit az eladó igazolni 
tud és más megoldás (új eszköz beszerzése, lízing stb.) igénybevétele nem indokolt.
b) Az eszköz eladója igazolja az eszköz eredetét.
c) Értéke nem érheti el a hasonló rendeltetésű, azzal azonos vagy közel azonos műszaki paraméterekkel rendelkező 
új eszköz piaci értékét, kivéve, ha a pályázati kiírás alapján kifejezetten cél a használt (korhű) eszközök beszerzése. 
A használt eszköz ára nem haladhatja meg a piaci árat.
d) A használt eszköznek is meg kell felelnie a hatályos szabványoknak, normáknak, technológiai és egyéb műszaki 
feltételeknek.
2.2.3. Immateriális javak beszerzése
A projekt megvalósításához szükséges immateriális javak (pl. szellemi termékek felhasználásának joga, 
licencek) bekerülési értéke elszámolható.
Az üzemeltetési kötelezettség időszakában érvényesülő, a  2.2.2.  alpontban rögzített kicserélési és pótlási 
kötelezettség az immateriális javak tekintetében megfelelően alkalmazandó.
2.2.4. Lízing
Kizárólag az Sztv. 3. § (8) bekezdés 13. pontja szerinti pénzügyi lízing számolható el. Támogatott lízingügylet esetén 
kizárólag a  lízingbe vevőnek nyújtható támogatás, a  támogatás kedvezményezettje tehát közvetlenül a  lízingbe 
vevő.
A számlával vagy egyéb, azonos bizonyító erejű számviteli bizonylattal igazolt lízingdíj tőkerésze elszámolható, 
ha a  lízing az  eszköz használatának legkedvezőbb módja, ellenkező esetben a  többletköltségeket le kell vonni 
az elszámolható költségekből.
Zártvégű pénzügyi lízing esetén, ha a  legrövidebb lízingelési időszak egyenlő az  eszköz hasznos élettartamával, 
a támogatás alapjául szolgáló elszámolható költség nem haladhatja meg az eszköz piaci értékét.
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Nyíltvégű pénzügyi lízing esetén, ha a  legrövidebb lízingelési időszak nem egyenlő az  eszköz hasznos 
élettartamával, a  lízingdíjakra a  támogatható projekt megvalósítási időszakának arányában nyújtható uniós 
társfinanszírozásával támogatás. Ebben az  esetben a  lízingbe vevőnek bizonyítania kell, hogy a  lízing volt 
a  legköltséghatékonyabb módszer a  berendezés használatának megszerzésére. Ha a  költségek egyéb módszer 
alkalmazása (például a berendezés bérbevétele) esetén alacsonyabbak lettek volna, a többletköltséget le kell vonni 
a támogatható kiadásokból.
A lízingszerződéssel összefüggő egyéb költségek nem elszámolhatók (pl. kamat, árfolyam-különbözet). 
Az  elszámolás alapját kizárólag a  projekt megvalósítás során ténylegesen kifizetett lízingköltségek jelentik, tehát 
a megvalósítási időszakon túlnyúlóan felmerülő lízingdíjak nem elszámolhatók.
A lízing futamidő azzal a  feltétellel áthúzódhat a  projekt-fenntartási időszakra, ha a  lízingdíj támogatásból 
finanszírozott hányada a projekt megvalósítás időszakában teljes egészében (mintegy előtörlesztésként) kifizetésre 
kerül, a tulajdonjog átszállása a lízingbe vevőre pedig a fenntartási időszak során megtörténik.
2.2.5. Értékcsökkenés
Értékcsökkenés a  számviteli szabályozásnak megfelelően, a  használatba vett tárgyi eszköz után elszámolható, 
ha az  eszköz beszerzése a  projekt keretében nem indokolt, vagy nem minősül elszámolható költségnek. 
Értékcsökkenést kizárólag a  nem uniós támogatásból beszerzett, de a  projekt megvalósításához közvetlenül 
igénybe vett eszközökre lehet elszámolni. Értékcsökkenés kizárólag az eszköznek a projekt megvalósítási időszakára 
eső tényleges használatának arányában, és a projektre fordított idő arányában számolható el.
Az eszköz hasznos élettartamát, az  értékcsökkenés számítási módszerét és az  éves értékcsökkenés mértékét 
az elszámolás során jelezni kell. Az elszámolható értékcsökkenési leírás nem haladhatja meg a  társasági adóról és 
az osztalékadóról szóló törvényben meghatározott mértéket.
2.3. Fogyóeszközök, készletek
A fogyóeszközök, készletek költségei elszámolhatóak, feltéve, hogy azonosíthatóak, és a  projekt végrehajtása 
szempontjából közvetlenül szükségesek, valamint a projekt során a raktárból kiadásra, felhasználásra kerültek.
2.4. Szolgáltatásvásárlások költsége
Harmadik féltől megrendelt, a  támogatott tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó, Sztv. 3.  § (7)  bekezdés 
1–2.  pontja szerinti igénybe vett szolgáltatások és egyéb szolgáltatások költsége számolható el. Szolgáltatás 
költségei alatt az  Útmutató az  Sztv. 51.  § (2) és (3)  bekezdése által meghatározottakat érti a  következő eltéréssel: 
az  Útmutató 6. címében a  nem elszámolható költségek között felsorolt, egyébként az  Sztv. szerint a  szolgáltatás 
bekerülési értékébe beletartozó költségek nem elszámolhatóak.
Különösen a következő szolgáltatási tevékenységek számolhatók el:
a) Felmérések, kimutatások, adatbázisok, kutatások, tanulmányok készítésének költsége.
b) Műszaki ellenőri szolgáltatás, melynek az összes elszámolható közvetlen költséghez viszonyított aránya nem lehet 
több mint 1%.
c) Egyéb, a  célcsoport számára közvetlenül nyújtott speciális szolgáltatások megvásárlásának költségei, mérnöki, 
szakértői díjak, tanácsadás (pl. fordítás, tolmácsolás, lektorálás, szociális munka, pszichológiai segítségnyújtás).
d) Képzéshez kapcsolódó költségek (részletesen lásd a 2.4.1. alpont alatt).
e) Projekttevékenységek hatékonyságának és eredményeinek vizsgálata.
f ) Marketingeszközök fejlesztése.
g) Piackutatás.
h) K+F+I szolgáltatások díja.
i) Minőség-, környezet- és egyéb irányítási rendszerekhez kapcsolódó költségek (pl. minőség-ellenőrzéssel és 
tanúsítással kapcsolatos szolgáltatások költsége, minőséget tanúsító címkék használatával kapcsolatos költségek).
j) Rendezvényszervezés, kapcsolódó ellátási, ún. catering költségek, reprezentációs költségek kapcsolódó 
járulékokkal együtt.
k) A projekttevékenységhez kapcsolódó, nem a  pályázati kiírás keretében kötelezőként meghatározott 
kommunikációs tevékenységek (pl. kiadványok, információs füzetek készítése, elektronikus megjelenés, képzések 
meghirdetése, tudatosság növelése, tájékoztatás, kommunikációs kampányok).
l) A megvalósításhoz kötődő és indokolt bérleti díjak.
m) Biztosítékok jogi, közjegyzői, bankköltségei, ha a  támogatás folyósításához a  biztosítéknyújtás kötelező  
(pl. bankgarancia költsége, ingatlan jelzáloghoz kötődő értékbecslés díja).
n) A fejlesztés tárgyára vonatkozó, az  üzembe helyezést követően felmerülő vagyonbiztosítás díja (pl. a  projekt 
keretében beszerzett és használt nagy értékű eszközök külön biztosítása). A  biztosítás díja a  megvalósítási 
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időszak végéig számolható el. Az üzembe helyezést megelőzően felmerülő, a beszerzett tárgyi eszközhöz kötődő, 
a bekerülési érték részét képező biztosítási díj az eszközbeszerzések között elszámolandó.
o) A javítás, karbantartás költségei, ha az nem minősül felújítási költségnek.
p) A projekt megvalósításával kapcsolatban közvetve felmerülő, általános szolgáltatások:
pa) A  pályázati kiírás által előírt nyilvánosság biztosításának költségei, melynek az  összes elszámolható közvetlen 
költséghez viszonyított aránya nem lehet több, mint 0,5%.
pb) A  projekt vonatkozásában végzett könyvvizsgálói szolgáltatás, az  összes elszámolható közvetlen költséghez 
viszonyított aránya nem lehet több, mint 0,5%. A pályázati kiírásban projektszintű könyvvizsgálat előírása kizárólag 
az arra vonatkozó elvárás-rendszer jogszabályokkal összhangban történő meghatározása esetén lehetséges.
pc) Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek.
pd) Jogi, közjegyzői szolgáltatások költségei.
2.4.1. Képzés és képzési anyagok elszámolható költségeire vonatkozó részletes szabályok
A képzési tevékenységek vonatkozásában az elszámolható költségek a következők lehetnek:
a) Az oktatók költségei (szakértői díj, az előadói, illetve szerzői díj).
b) Az oktatók és a képzésben résztvevők utazási és szállásköltségei (tekintettel a 2.7. pontban foglalt feltételekre).
c) A képzési projekttel kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások költségei.
d) Képzés megszervezése, lebonyolítása.
e) Tananyag fejlesztése, kivitelezése, így különösen tankönyv, munkafüzet, CD, segédanyagok bérlése, beszerzése.
f ) A projekt keretében végrehajtott (tananyag) fejlesztéshez és képzéshez kapcsolódó minősítési, értékelési, 
regisztrációs díjak.
g) A résztvevők (célcsoport) alkalmassági vizsgálata.
h) A résztvevők (célcsoport) biztosításának díja a projekt megvalósítás időszakában.
i) A célcsoport tagjainak fizetett képzési támogatás, illetve egyéb, a  képzésük idejére fizetett díjazás (például 
megélhetési támogatás), képzés ideje alatti munkaidőre fizetendő munkabére vagy keresetkiegészítés, legfeljebb 
a  képzést megelőzően és az  alatt elért átlagkereset különbözete mértékéig, a  vonatkozó hazai jogszabályok 
alapján ezen kifizetések után fizetendő adókkal, járulékokkal együtt elszámolható. A  vonatkozó számításoknak 
tartalmazniuk kell a  résztvevők létszámát, a  juttatás egy főre és egy képzési időegységre vonatkozó összegét és 
az időtartamot (órákban).
j) Képzési, oktatási, kutatás-fejlesztési projektek esetén a  résztvevők, illetve a  kutatás-fejlesztésben közreműködő 
hallgatók, doktorandusok számára ösztöndíj is elszámolható. Az  ösztöndíjra való jogosultság feltételeit, így 
különösen meghatározott tanulmányi eredmény elérése, a pályázati kiírás vagy a támogatási kérelem tartalmazza. 
Ösztöndíj a képzés eredményességét nem befolyásoló, igazolt betegség idejére is kifizethető és elszámolható.
k) A célcsoport tagjai közül a képzésben részt vevők körében a képzés ideje alatt jelentkező azon költségek, amelyek 
gyermekeik vagy más, tőlük függő hozzátartozó gondozása miatt merülnek fel.
Egyéb kiadások
a) a képzés céljára használt helyiségek, illetve eszközök bérleti díja,
b) képzés részvételi díja,
c) vizsgadíj, kivéve a pótvizsga díja,
d) bizonyítvány kiállításának díja,
e) képzés eredményességének nyomon-követéséhez kapcsolódó költségek,
f ) képzők kiválasztásához kapcsolódó költségek,
g) képzéshez kapcsolódó egyéb költségek.
Csak a  ténylegesen képzésben eltöltött idő vehető számításba. A  költségeket résztvevőnként és alkalmanként 
vagy időszakonként (óránként, naponként, hetenként) az  adott időszakban, adott helyen szokásos díjtételek 
figyelembevételével kell tervezni és elszámolni.
A beruházáshoz (beszerzett eszközhöz stb.) kapcsolódó képzés, betanítás költsége a  beruházás bekerülési 
értékeként számolandó el.
2.5. Saját teljesítés
Saját teljesítés alatt értendő, ha a kedvezményezett bizonyos beruházásokat vagy szolgáltatásokat nem harmadik 
személyektől szerez be, hanem saját maga végez. Nem számít saját teljesítésnek a  kedvezményezett kapcsolt 
vállalkozása által vagy nem gazdasági társaság kedvezményezett esetén a  részben vagy egészben tulajdonában 
lévő gazdasági társaság által végzett teljesítés (lásd. 2.6 pont).
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E tevékenység elszámolható értéke nem haladhatja meg a  szokásos piaci értéket, nem haladhatja meg 
a  pénzügyileg rendezett tételek alapján kimutatott közvetlen önköltséget. Az  alátámasztás a  kedvezményezett 
kötelezettsége.
Saját teljesítés esetében a  támogatási kérelem keretében benyújtott költségvetésnek olyan részletezettségűnek 
kell lenni, amelyből az önköltség egyértelműen megállapítható, és ami összhangban van az önköltségre vonatkozó 
jogszabályokkal, szabályzatokkal.
2.5.1. Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak személyi jellegű ráfordításai
A projekt céljának megvalósításában, illetve szakmai felügyeletében közvetlenül közreműködő személyzet
a) bruttó munkabére,
b) személyi jellegű egyéb kifizetései, ilyenek különösen a bérjellegű juttatások, az utazási költségtérítés, cafeteria,
c) munkaköri alkalmassági vizsgálat díja5 és
d) bérjárulékai
elszámolhatók.
Bérként, bérjellegű juttatásként kizárólag a  projekt céljainak megvalósításával összefüggésben, a  munkaviszony, 
kinevezés alapján közvetlenül vagy közvetve nyújtott pénzbeli vagy természetbeni juttatások számolhatók 
el. A  személyi jellegű egyéb kifizetések és bérjárulékok olyan mértékben elszámolhatóak, amilyen mértékben 
a támogatott projekthez kapcsolódnak.
A bérköltség csak a  ténylegesen kifizetett munkabér alapján a  projekt keretében való foglalkoztatás arányában 
számolható el munkaidő-kimutatás alapján.
Ha a  projekt végrehajtásához szükséges, többletfeladat, túlóra, túlszolgálat elrendelése célfeladatok kiírásával, 
többletfeladatot elrendelő megállapodás vagy megbízási szerződés keretében elszámolható.
Munkaviszony megszűnése vagy megszüntetése esetében a  munkaviszonyra, közalkalmazotti jogviszonyra 
és a  közszolgálati tisztviselői jogviszony megszűnésére/megszüntetésére vonatkozó jogszabályok által előírt, 
kötelezően fizetendő juttatások költsége olyan mértékben elszámolható, amilyen mértékben az  a  támogatott 
projekthez kapcsolódik függetlenül attól, hogy a munkavégzésre vonatkozó szerződés, illetve a kollektív szerződés 
az elszámolás arányára vonatkozóan eltérő rendelkezéseket tartalmaz.
Nem elszámolható a jutalom, illetve az olyan jutalom jellegű kifizetés, amely mögött a teljesítés nem igazolható.
2.6. In-house beszerzések
A közbeszerzésekről szóló törvényben meghatározott in-house beszerzések eredményeként kötött szerződések 
alapján felmerült költségek elszámolhatóak, ha azok nem haladják meg a  szokásos piaci értéket, valamint 
a pénzügyileg rendezett tételek alapján kimutatott közvetlen és közvetett önköltségértékét.
Ezen beszerzéseket olyan részletes, tételes egységárakat is tartalmazó kalkulációval kell alátámasztani, amelyből 
a beszerzés költsége egyértelműen megállapítható, és amely kétséget kizáróan igazolja, hogy e teljesítés szolgálja 
legjobban a költséghatékonyságot.
2.7. Útiköltség, kiküldetési költség
A projektben részt vevő célcsoportnak, illetve a projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársaknak 
a  projekt megvalósításához közvetlenül köthető, a  támogatott tevékenységekhez kapcsolódó, külső helyszínen 
történő munkavégzése, a projekt megvalósításával összefüggő képzése miatt felmerülő utazási és szállásköltségei 
elszámolhatóak. Az utazási és napidíj költségek a magyar jogszabályok szerint járulékokkal együtt számolhatóak el.
A napi utazási idő és a  bekerülési költségek alapján kell dönteni a  naponta való utaztatás, az  egyszeri (több 
hetes távollét esetén, hetente egyszeri) utaztatás és a  helyszínen való elszállásolás között. Ha a  napi utazási idő 
meghaladja a három órát, akkor célszerű az utóbbit választani, egyéb esetekben a költségek felmérését követően 
az  alacsonyabb költséggel járó megoldást kell választani. A  fogyatékkal élők utazása ez  alól kivételt képezhet, 
a számukra legalkalmasabb (például külön busz) és megfelelően kialakított eszközöket kell igénybe venni.
A következő költségek számolhatóak el:
a) Utazás költségei
A költségtérítések alapja a  tömegközlekedés legolcsóbb formája, a  repülőutak főszabályként csak az  oda-vissza  
800 km-nél hosszabb utaknál engedélyezettek vagy amikor a  földrajzi rendeltetési hely légi úton történő 
közlekedést indokol.
Az útiköltségek (utazás és helybiztosítás költsége) a 2. osztályú tömegközlekedési eszközök, külföldre repülőgéppel 
történő utazás esetén turista osztályú repülőjegy igénybevétele alapján számolható el.

5 A 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet alapján.
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Ettől eltérő költség elszámolását – különösen biztonsági szempontból – a  Felelős Hatóság egyedileg 
engedélyezheti, ha az  adott projekt sajátosságaira vagy a  projektmegvalósítás egyedi körülményeire tekintettel 
indokolt.
Útiköltségek elszámolása tekintetében a  kedvezményezettnek a  külön jogszabályokban6, közjogi 
szervezetszabályozó eszközökben7 szereplő, valamint saját belső szabályzatában rögzített vonatkozó előírásokra is 
tekintettel kell lennie.
Hivatali vagy saját gépjármű (ideértve a  közeli hozzátartozó tulajdonában álló gépjárművet is) használata esetén 
a  megtett kilométerek alapján a  tényleges üzemanyag-költség vagy az  adóhatóság által közzétett elszámolható 
üzemanyag-költség és a kilométerenkénti adómentes térítés figyelembevételével számolhatók el. Hivatali vagy saját 
gépkocsi használata esetén elszámolható a parkolási díj és a kiküldetés időtartamára eső autópálya használati díj.
Repülőgéppel történő utazás esetén elszámolható a reptéri illeték. Az utasbiztosítás költsége elszámolható. Utazási 
bérlet költségét olyan arányban lehet figyelembe venni, amilyen arányban az  a  projekt tevékenységet szolgálja, 
például amennyiben a képzés két hétig tart, akkor a havi bérlet árának felét.
b) Szállásköltségek
A szállásköltségek elszámolása esetén vendég-éjszakánként, belföldi szállás esetében legfeljebb – áfa nélkül 
számított – 15 000 Ft/fő/éj, külföldi szállás esetében bruttó 150 euró/fő/éj mértékű költség számolható el.
c) Helyi közlekedés költségei
A kiküldetés helyszínén igénybe vett tömegközlekedési eszközökön történő közlekedés költsége bizonylat alapján 
elszámolható. Indokolt taxi költség (pl. a  szálláshely és a  projekt megvalósításának helye, a  konferencia helye 
vagy a  projekttel közvetlenül összefüggésbe hozható helyszínek közötti út taxiköltsége) – ha tömegközlekedési 
eszköz igénybevétele nem lehetséges vagy csak indokolatlanul nagyobb időráfordítással – szintén elszámolható. 
Az indokoltság alátámasztása a kedvezményezett kötelezettsége.
d) Napidíj
A napidíj a pályázati kiírásban meghatározott mértékben számolható el.
A b), c) és d) pontok szerinti költségek elszámolása egységköltségek alkalmazásával történhet a pályázati kiírásban.
2.8. Célcsoportot érintő speciális költségek
A Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alapra vonatkozó speciális rendeletekben rögzített személyi kör 
tekintetében az alábbi költségek számolhatóak el:
a) Kisösszegű ösztönző.
b) Képzés:
ba) A  célcsoport tagjai közül a  képzésben részt vevők körében a  képzés ideje alatt jelentkező azon költségek, 
amelyek a tőlük függő, a Ptk. szerinti hozzátartozó gondozása miatt merülnek fel.
bb) A  célcsoport tagjainak fizetett képzési támogatás – célcsoporthoz kapcsolódó speciális költségekhez, illetve 
egyéb a képzésük idejére fizetett díjazás –, így különösen megélhetési támogatás, a képzés ideje alatti munkaidőre 
fizetendő munkabér vagy kereset-kiegészítés (legfeljebb a  képzést megelőzően és az  alatt elért átlagkereset 
különbözete), a vonatkozó hazai jogszabályok alapján ezen kifizetések után fizetendő adókkal, járulékokkal együtt 
elszámolható. A  vonatkozó számításoknak tartalmazniuk kell a  résztvevők létszámát, a  juttatás egy főre és egy 
képzési időegységre vonatkozó összegét és az időtartamot (órákban).
c) Beszerzés: a célcsoport számára a projekt keretében célzottan beszerzett és kiosztott, illetve a célcsoport számára 
megtartott foglalkozásokon felhasznált termékek.
d) A célcsoport számára a projekt keretében célzottan beszerzett egyéb termékek és szolgáltatások, így különösen 
belépőjegyek, kirándulások költsége és az  ahhoz kapcsolódó szállás- és ellátási költségek, lakhatási célú projekt 
esetében a bérleti díj és a kapcsolódó rezsiköltség.
2.9. Projektmenedzsment költségek
A projektmenedzsment költségek mértéke, elszámolható költségek
A projektmenedzsment költségek mértéke együttesen nem haladhatja meg:
a) beruházási jellegű projekt esetében a projekt összes elszámolható közvetlen költségének 2,5%-át,
b) nem beruházási jellegű projekt esetében a projekt összes elszámolható közvetlen költségének 8%-át.

6 Például: 60/1992. (IV. 1.) Korm. rendelet.
7 Például: 20/2015. (VII. 31.) BM utasítás.
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A projektmenedzsment költségeken belül kizárólag a következő tételek számolhatóak el:
a) bármely kedvezményezett esetén
aa) a projektjavaslat kidolgozása és a projekt fizikai befejezéséig a projektmenedzsment személyi jellegű ráfordításai,
ab) a kiküldetéshez kapcsolódó utazási költség a 2.7. pontban foglaltaknak megfelelően;
b) a %-os korláttól, illetve a  közszféra szervezetekre vonatkozó szűkített elszámolhatósági költségkörtől kizárólag 
technikai segítségnyújtás keretében támogatott azon projektek esetén lehet eltérni, amelyeknél a  projekt fő 
tevékenysége a személyi jellegű ráfordítások támogatása.
A projektmenedzsment költségek tekintetében a százalékban meghatározott átalány alapú elszámolásra a pályázati 
kiírásban foglaltak alapján van lehetőség.
2.10. Adók és közterhek, le nem vonható általános forgalmi adó
Ha a kedvezményezettnek lenne rá lehetősége, azonban nem él a visszaigénylés lehetőségével, a visszaigényelhető 
adók, közterhek nem számolhatóak el.
A le nem vonható áfa elszámolható a projekt keretében, kivéve, ha a kedvezményezett az egyszerűsített vállalkozói 
adó hatálya alá tartozik, ekkor az áfa nem elszámolható költség.
2.11. Kutatás-fejlesztés és innováció
A kutatás-fejlesztési és innovációs támogatás csak abban az  esetben nyújtható, ha az  a  normál működésen 
túlmutató kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységre ösztönöz.
Elszámolható költség a  programban részt vevő kutatók, fejlesztők, mérnökök, technikusok és egyéb kisegítő 
személyzet személyi jellegű ráfordításai, a kutatás-fejlesztési és innovációs célra használt eszközök és immateriális 
javak bekerülési értéke, a kizárólag az adott kutatás-fejlesztéshez, innovációhoz igénybe vett anyagfelhasználás és 
szolgáltatások költségei, illetve megbízási díj.
A K+F+I tevékenységekkel kapcsolatban felmerülő speciális elszámolható költségek az alábbiak:
a) Eljárási és szervezési innovációhoz nyújtott támogatás esetében a szervezési innováció tekintetében a költségek 
kizárólag az infokommunikációs technológia eszközei és felszerelése beszerzési költségeit jelenthetik.
b) A magasan képzett munkaerő kölcsönzéséhez nyújtott támogatás alkalmazása esetén az elszámolható költségek 
körébe tartozik minden, a  magasan képzett munkaerő kölcsönzésével és foglalkoztatásával járó, a  KKV-knál 
felmerülő költség, ideértve a  közvetítő ügynökség igénybevételének költségeit, a  munkaerő-kölcsönzés díját, 
valamint a kölcsönzött munkaerő mobilitási juttatásaként jelentkező ráfordításokat az Sztv. szerint, ha e költségek 
nem haladják meg a piaci árat. A tanácsadás költségei nem számolhatóak el.

3. Általános (közvetett) költségek
Az általános (közvetett) költségek nem kapcsolhatók teljes mértékben egy adott folyamathoz vagy tevékenységhez, 
azonban elengedhetetlenek a projekt keretében támogatott tevékenység végzéséhez.
Ilyen költségek a következők:
a) közüzemi díjak és szolgáltatások (például víz, gáz, elektromos áram, távhő, hulladékkezelési közszolgáltatás, 
telefon, fax, internet, telekommunikációs költségek),
b) postaköltségek, ideértve az  elektronikus kommunikáció működtetéséhez kapcsolódó költségeket is (például 
e-aláírás alkalmazásához kapcsolódó tanúsítvány, kriptográfiai eszközök, időbélyegzés költségei),
c) takarítás,
d) őrzés,
e) állagmegóvás/karbantartás, ideértve az  irodatechnikai és informatikai eszközök karbantartását is, kivéve 
a működési célú támogatások esetében,
f ) biztosítási költség, így különösen a kedvezményezett irodájának biztosítása,
g) bankszámlanyitás költsége (ha a  pályázati kiírás értelmében kötelező önálló bankszámlát nyitni a  projektre), 
rendes havi adminisztratív (kezelési) költség és tranzakciós költségek,
h) dokumentációs, irattárazási, archiválási költségek,
i) a vállalatirányítási tevékenységek így különösen jogi, adminisztratív, igazgatási, könyvelési, bérszámfejtési, 
ellenőrzési, kontrolling és egyéb, a projekt megvalósítását közvetetten szolgáló tevékenységek ráfordításai,
j) a kapcsolódó anyag – és az Sztv. 80. § (2) bekezdésében, illetve az Áhsz. hatálya alá tartozó szervezetek esetén 
az Áhsz. 1. § (1) bekezdés 4. pontja alapján meghatározott értékhatár alatti, egy összegben leírható tárgyi eszközök – 
költsége, így különösen nyomtató, számológép, papír, írószer,
k) kifejezetten a projektmenedzsment tevékenységhez kötődő irodabérlet.
A közvetett költségek mértéke együttesen nem haladhatja meg
a) beruházási jellegű projekt esetében a projekt összes elszámolható közvetlen költségének 1%-át,
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b) nem beruházási jellegű projekt esetében a projekt összes elszámolható közvetlen költségének 7%-át.
Ezek a  költségek csak a  közvetett költségeken belül számolhatóak el, más költségkategóriákban nincs erre 
lehetőség.
Közvetett költség a  kizárólag működési célú támogatásra irányuló projektek keretében nem számolható el. 
A  közvetett költség további korlátozására a  pályázati kiírásban a  Felelős Hatóság jogosult. A  saját teljesítésben 
megvalósuló tevékenység esetén az  önköltségi ár kalkulálásakor figyelembe vett, az  útmutató által közvetett 
költségként definiált kiadások esetében az  önköltségi áras költségtételekre vonatkozóan közvetett költség 
– a kettős finanszírozás elkerülése érdekében – a projekt keretében már nem tervezhető.

4. Elszámolható költségekre vonatkozó százalékos korlátok
A jelen Útmutató hatálya alá tartozó projektek vonatkozásában egyes költségeknek a projekt összes elszámolható 
közvetlen költségére vetített százalékos arányára a  következő táblázatban összefoglalt korlátozásokat szükséges 
betartani.
A Felelős Hatóság a pályázati kiírás keretében további korlátokat határozhat meg, vagy a táblázatban meghatározott 
százalékos mértékeket szűkítheti a kiírás céljának figyelembevételével.

A B

1.  Költségtípus Mértéke %-ban

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

 5%

3. Közbeszerzési eljárások lefolytatása  1%

4. Ingatlanvásárlás (föld, épület stb.)  10%

5. Terület-előkészítés (régészeti feltárás, lőszermentesítés, földmunkák stb.)  2%

6. Műszaki ellenőri szolgáltatás  1%

7. Projektmenedzsment beruházási jellegű projekt esetében  2,5%

8.  nem beruházási jellegű projekt esetében  8%

9. Tájékoztatás, nyilvánosság biztosítás  0,5%

10. Könyvvizsgálat  0,5%

11. Közvetett költség beruházási jellegű projekt esetében  1%

12.  nem beruházási jellegű projekt esetében  7%

A táblázatban szereplő százalékos korlát a  projekt megvalósításakor – projektszintű megtakarítás eredményeként – 
sem léphető át. A kiírásban meghatározott, de uniós jogszabályban vagy az Útmutatóban nem szabályozott százalékos 
korlát túllépésének engedélyezése, így különösen projektszintű megtakarítás esetén a Felelős Hatóság hatásköre.
A táblázatban szereplő, százalékos korláttal korlátozott elszámolható költségek százalékban meghatározott 
átalányalapú módszerrel számolhatók el, ha a pályázati kiírás azt előírja vagy lehetővé teszi.
Kizárólag technikai segítségnyújtás keretében támogatott projektek esetén, ha a  projekt fő tevékenysége a  fenti 
táblázatban foglalt költségek elszámolása, a  táblázatban foglalt, illetve az  egyes címeknél is jelzett százalékos 
korlátoktól a Felelős Hatóság eltérhet.

5. Bevételek
Bevétel a projekt megvalósítása során, a projekttevékenységgel összefüggésben keletkezett – különösen az alábbi – tételek:
a) különböző tagdíjak, regisztrációs díjak befizetéseiből származó bevétel,
b) támogatott képzési díjak megfizetéséből származó bevétel,
c) tanulmányi szerződés keretében támogatott tanulmányok képzési díjának visszafizetéséből származó bevétel,
d) támogatott rendezvény belépődíjaiból származó bevétel,
e) egyéb támogatott tevékenységből származó bevételek, kivéve a 2.11. pontban jelzett kategóriák.
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Levonásra nem kerülő tételek
Az alábbi, számviteli szempontból bevételként könyvelendő tételek, a  jelen szabályozás értelmében nem képezik 
a bevétel részét, így nem kerülnek levonásra:
a) kötbér;
b) a támogatási előlegen realizált kamat;
c) foglalkoztatást célzó programok esetében a  támogatott célcsoport foglalkoztatása során előállított termék, 
szolgáltatás értékesítéséből származó bevétel, ha a kedvezményezett e bevételeket a projekt céljaival összhangban 
a  projekt megvalósítási időszakában a  projekt megvalósításával szoros összefüggésben felmerült, a  projekt 
költségvetésén kívüli kiadások finanszírozására fordítja és a projekt céljainak megfelelő felhasználást igazolja.
5.1. Bevételek levonása
A bevételeket teljes összegükben vagy arányosan kell levonni a  projekt elszámolható költségéből, attól függően, 
hogy
a) a bevétel teljes egészében vagy csak részben származott a támogatott projektből, illetve
b) a támogatott projekt összes költsége vagy csak egy része kerül-e a projekt keretében elszámolásra.
A keletkezett bevétel miatti levonás mértéke az alábbi módon kerül meghatározásra:
1. A bevétel teljes egészében vagy csak részben származott a támogatott projektből:
a) ha a  teljes bevétel a  támogatott projektből származik, a  teljes bevétel figyelembevételre kerül, a  2.  pontban 
foglaltak szerint;
b) ha csak a  bevétel egy része származik a  támogatott projektből, akkor az  a  támogatott projekthez és az  egyéb 
releváns tevékenységekhez kapcsolódó összes – beruházási és működési – költség alapján kerül arányosításra.
2. A támogatott tevékenység összes költsége vagy csak egy része kerül a projekt keretében elszámolásra:
a) ha a támogatott tevékenység összes költsége elszámolásra kerül a projekt keretében (tehát a projekt összköltsége 
azonos a projekt keretében elszámolható költségek összegével), akkor az 1. pont szerint a bevétel teljes összegében 
beszámításra kerül;
b) ha a  támogatott tevékenység költségeinek csak egy része kerül a  projekt keretében elszámolásra 
(a  kedvezményezett által biztosított nem elszámolható hozzájárulás következtében, osztott finanszírozás esetén), 
akkor az 1. pont szerinti bevétel a projekt elszámolható költsége és az összes – beruházási és működési – költsége 
alapján kerül arányosításra.
A bevételek kezelésekor is biztosítani kell a kettős finanszírozás elkerülését.
5.2. Bevételek figyelembevételének időtartama
Bevételként legkésőbb a  projekt fizikai befejezéséig számlázott bevételeket kell figyelembe venni. Az  üzembe 
helyezésnek a  fizikai befejezés időpontjáig meg kell történnie. Ha a  projekt projektelemekre bontható, amelyek 
üzembe helyezési időpontja egymástól független, akkor a  projektelemek által termelt bevétel csak az  adott 
projektelem üzembe helyezéséig felmerülten kerül figyelembevételre.

6. Nem elszámolható költségek
Bármely alap keretében támogatott projekt esetén nem elszámolható költség:
a) levonható áfa, adó és közterhek;
b) hitelkamat;
c) pénzügyi, finanszírozási tranzakciókon realizált árfolyamveszteség;
d) bírságok és perköltségek8;
e) beépített föld vásárlása a projekt összes elszámolható közvetlen költségének 10%-át meghaladó mértékben;
f ) beépítetlen földterület vásárlása;
g) személyi költségek keretében a jutalom és a sikerdíj összege;
h) szakképzési hozzájárulás9;
i) olyan alvállalkozásba adott tevékenységek, amelyek anélkül emelik a  végrehajtás költségeit, hogy hozzáadott 
értékkel rendelkeznének a projekt szempontjából;
j) kormánytisztviselők, közalkalmazottak, a  kedvezményezettnél alkalmazásban álló egyéb személyek elszámolt 
béren felüli díjazása, ha szokásos napi közigazgatási feladataikhoz és munkakörükhöz kapcsolódik;
k) projektszemélyzetre költött ajándék és reprezentációs költségek, harmadik félnek továbbszámlázott költség;

8 A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 75. § (1) bekezdése szerinti perköltség fogalom alapján, függetlenül attól, hogy bíróság által 
megítélésre került-e.
9 a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáró1 szóló 2011. évi CLV. törvény szerinti
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l) a számviteli nyilvántartásban nem aktivált, valamint a fel nem használt tárgyi eszköz és készlet beszerzési költsége;
m) az eszközbeszerzésekhez kapcsolódó, a projekt fizikai befejezését követően felmerült support költségek;
n) a valuta átváltásokból származó árfolyamveszteségek, illetve díjak, valamint a  kamattartozás kiegyenlítése, 
hitelkeret-túllépés költsége, egyéb pénzügyforgalmi költségek stb.;
o) rendelkezésre állási díj szolgáltatásvásárlás keretében;
p) a projektmegvalósítási időszakot meghaladó garanciális időszak esetében, a  jólteljesítési és visszatartási 
garanciával érintett, visszatartott összeg.

7. Egyszerűsített elszámolási mód
A horizontális rendelet 18. cikke értelmében a 2014–2020-as időszakban felértékelődik az egyszerűsített elszámolási 
eszközök szerepe.
A tételes, dokumentum alapú elszámoláson túl alkalmazható – átalány alapú – elszámolási módok a következők:
a) százalékban meghatározott átalány (flat rate),
b) átalányalapú egységköltség (standard scale of unit cost),
c) egyösszegű átalány (lump sum).
A felsorolt elszámolási módok lehetőséget adnak a  költségek elszámolására anélkül, hogy a  kedvezményezett 
a  felmerült költségeket a  kifizetési igénylésében részletesen bemutatná, alátámasztó dokumentumok 
bemutatásával igazolná. A  támogatást nyújtó és ellenőrző szervezetek nem kérik sem a  dokumentum alapú, 
sem a  helyszíni ellenőrzés során a  felmerülést igazoló dokumentumokat, elszámoló bizonylatokat, könyvelési 
nyilvántartást.
Az alkalmazható elszámolási módok kombinálhatók, de egy elszámolható költségre, illetve egy tevékenységre 
egyféle elszámolási mód alkalmazható.
Az egyszerűsített elszámolási módok bevezetése módszertani megalapozáshoz kötött, kivéve, ahol a  horizontális 
rendelet az  ettől való eltekintésre lehetőséget ad. A  javasolt elszámolási módok bevezetését megalapozó 
módszertant, alkalmazási feltételeit, korlátait előzetesen, tisztességes, méltányos és ellenőrizhető számítás alapján 
kell megállapítani.
Ha egyszerűsített elszámolási módszertan valamely költségtípus esetén biztosított és az  Útmutató az  adott 
költségtípus elszámolása során átalány alapú elszámolást ír elő, úgy kötelező a  pályázati kiírásban, illetve 
a  projektmegvalósítás során – a  pályázati kiírásban érintett valamennyi kedvezményezettre vonatkozóan – 
az átalány alapú elszámolás használata.
A közvetlen költségek esetében egyszerűsített elszámolási módon történő elszámolás akkor alkalmazható, ha 
az adott költség nem közbeszerzés-köteles tevékenységhez kapcsolódik és ha azt a pályázati kiírás előírja.
7.1. Százalékban meghatározott átalány
7.1.1. Elszámolható költségek maximalizált költségkorlátja – módszertani megalapozással
A Felelős Hatóság a  pályázati kiírás keretében bizonyos elszámolható költségekre meghatározhat átalány alapon 
elszámolható százalékos korlátokat, ez esetben a módszertani megalapozás a Felelős Hatóság felelőssége.
7.1.2. Az Európai Bizottság által előírt százalékos átalány mértékek alkalmazása – módszertani megalapozás nélkül
A Felelős Hatóság a  pályázati kiírás keretében alkalmazhatja az  Európai Bizottság által előírt százalékos 
átalánymértékeket anélkül, hogy módszertani előkészítést kellene készítenie.
7.2. Átalány alapú egységköltség
Az átalány alapú elszámolás olyan változata, amellyel az eddigi input-orientált rendszer helyett egy output-, illetve 
folyamatelem-orientált rendszer felé lehet elmozdulni. A  módszer szerint a  mérhető outputhoz, folyamatelemhez 
egységköltségeket kell meghatározni, és az  elszámolható költség a  teljesített output darabszámának és 
a kapcsolódó egységköltségnek a szorzatával egyenlő.
Az átalány alapú egységköltség szerinti elszámolás során kizárólag a  mennyiséget kell igazolni és nem 
az egységköltség ténylegesen felmerült költségösszegének alátámasztottságát.
7.2.1. Átalány alapú egységköltség megállapítása – módszertani megalapozással
Az egységköltség megállapításnak lehetséges módszerei:
a) korábbi pénzügyi adatok, kimutatások, statisztikai analízis, tanulmány stb.,
b) nemzeti hatóságok által alkalmazott egységárak (pl. üzemanyag norma),
c) piaci ár.
Az átalány alapú egységköltség értékét a Felelős Hatóság adott pályázati kiírás keretében határozza meg, ez esetben 
a módszertani megalapozás a Felelős Hatóság felelőssége.
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7.2.2. Az Európai Bizottság által előírt átalány alapú egységköltség – módszertani megalapozás nélkül
A projekt szakmai megvalósításában közvetlenül közreműködő munkatársak személyi jellegű ráfordításainak 
egységköltségére az  európai bizottsági ajánlás szerint az  éves bruttó személy jellegű ráfordítást osztani kell  
1720 órával.
7.3. Egyösszegű átalány
Az átalány alapú elszámolás egy változata, amikor a projekt támogatási összege vagy annak egy része előre rögzített 
egy összegben és előre rögzített feltételek teljesülése esetén kerül folyósításra a kedvezményezett számára.
Olyan projekteknél érdemes alkalmazni, ahol az  output kevésbé számszerűsíthető vagy kevésbé részekre 
bontható, azaz output helyett inkább eredmény-orientált megközelítést hordoz magában (teljesült/nem teljesült 
megközelítés).
A módszer szerint az előre pontosan definiált eredmény egy előzetes valós költségbecslésen alapszik. Az ellenőrzés 
a  támogatás igazolásához a  projekt előrehaladását/teljesülését fogja vizsgálni, és nem a  valós költségeket. 
Az  egyösszegű átalány alapú elszámolás lefedheti a  projekt egészét, illetve annak egy részét (egy vagy több 
tevékenységét).
Az egyösszegű átalány alapú támogatás kifizetése során nincs lehetőség arányosításra. Ha a  teljesítés nem 
100%-os, nincs lehetőség támogatás kifizetésére, kivéve ha a támogatási szerződésben a közbenső lépések arányos 
kifizetéssel rögzítésre kerültek.
7.3.1. Egyösszegű átalány megállapítása – módszertani megalapozással
Az egyösszegű átalány összegét a  Felelős Hatóság az  adott pályázati kiírás keretében határozza meg, ez  esetben 
a módszertani megalapozás a Felelős Hatóság felelőssége.”

A Kormány 12/2016. (II. 9.) Korm. rendelete
a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 367/2010. (XII. 30.)  
Korm. rendelet, valamint a nemzetpolitikai tevékenységgel kapcsolatos közigazgatási ösztöndíjakról szóló 
98/2015. (IV. 20.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény 18. § (1) bekezdés d) pontjában,
a 2. alcím tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. § (1) bekezdés 2. pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 
rendeli el:

1. A Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 367/2010. (XII. 30.) 
Korm. rendelet módosítása

1. §  Hatályát veszti a  Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 367/2010. (XII. 30.) 
Korm. rendelet 8. § (4) bekezdés n) pontja.

2. A nemzetpolitikai tevékenységgel kapcsolatos közigazgatási ösztöndíjakról szóló 98/2015. (IV. 20.) 
Korm. rendelet módosítása

2. §  A nemzetpolitikai tevékenységgel kapcsolatos közigazgatási ösztöndíjakról szóló 98/2015. (IV. 20.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: Korm. rendelet) 4. § c) pont cb) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A befogadó intézmény
ellenőrzi az ösztöndíjas által)
„cb) a befogadó intézmény részére megküldött szakmai beszámolót,”

3. §  A Korm. rendelet 10. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) E rendeletnek a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 367/2010. (XII. 30.) 
Korm. rendelet, valamint a nemzetpolitikai tevékenységgel kapcsolatos közigazgatási ösztöndíjakról szóló 98/2015. 
(IV. 20.) Korm. rendelet módosításáról szóló 12/2016. (II. 9.) Korm. rendelettel végrehajtott módosításait a  Kőrösi 
Csoma Sándor Program és a Petőfi Sándor Program keretében 2015-ben kiírt pályázatokra nem kell alkalmazni.”
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4. §  Hatályát veszti a Korm. rendelet
a) 3. § d) pont db) alpontjában az „és az elszámolható havi költségkeretet” szövegrész,
b) 8. § (4) bekezdés c) pontjában az „és az elszámolható költségkeret” szövegrész,
c) 8. § (4) bekezdés d) pontja, valamint
d) 9. § g) pontja.

3. Záró rendelkezések

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 13/2016. (II. 9.) Korm. rendelete
a HELL cégcsoport Szikszó területén megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 
nemzetgazdasági szempontból 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), d) és e) pontjában,
a 4. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 16.2., 17. és 
24. pontjában
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 azokat az 1. mellékletben felsorolt 
közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek a  Szikszó közigazgatási területén elhelyezkedő, az  ingatlan-nyilvántartás 
szerint Szikszó 049/1, 049/3, 049/4 és 051/1 helyrajzi szám alatt nyilvántartott földrészleteken, illetve az  ezekből 
a  földrészletekből telekalakítási eljárások jogerős befejezését követően kialakított földrészleteken megvalósításra 
kerülő üzem és az  ahhoz kapcsolódó építmények, infrastrukturális fejlesztések megvalósítására irányuló 
beruházással függenek össze.

 (2) Az  (1)  bekezdés alkalmazásában a  beruházással összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a  közigazgatási 
hatósági eljárásokat, amelyek az  (1)  bekezdés szerinti beruházás megvalósításához, használatbavételéhez és 
üzemeltetésének beindításához szükségesek.

2. §  A Kormány az  1.  § (1)  bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó 
kormánymegbízottként a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat jelöli ki.

3. § (1) Az  ügyfélnek az  eljárás megindítása előtt benyújtott kérelmére az  1.  § (1)  bekezdése szerinti közigazgatási 
hatósági eljárásokban a  szakhatóság – a  hatóság határozatának meghozataláig felhasználható – előzetes 
szakhatósági állásfoglalást 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) Az  1.  § (1)  bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben hozott döntés fellebbezésre tekintet nélkül 
végrehajtható.

4. §  Az 1. § (1) bekezdése szerinti beruházással összefüggésben
a) építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt nem kell beszerezni,
b) településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.
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5. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

6. §  E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 13/2016. (II. 9.) Korm. rendelethez

A HELL cégcsoport Szikszó területén megvalósuló beruházásával összefüggő, nemzetgazdasági 
szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított közigazgatási hatósági eljárások

 1. építésügyi és építésfelügyeleti hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,
 2. örökségvédelmi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,
 3. környezetvédelmi hatósági eljárások,
 4. természetvédelmi hatósági eljárások,
 5. útügyi hatósági eljárások,
 6. vasúti és szalagpálya hatósági engedélyezési eljárás,
 7. vízügyi és vízvédelmi hatósági engedélyezési eljárások,
 8. mérésügyi és műszaki biztonsági hatósági engedélyezési eljárások,
 9. műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági 

engedélyezési eljárások,
10. ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,
11. telekalakításra irányuló hatósági eljárások,
12. területrendezési hatósági eljárások,
13. földmérési hatósági eljárások,
14. talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,
15. hírközlési hatósági eljárások,
16. bányahatósági engedélyezési eljárások,
17. tűzvédelmi hatósági eljárások,
18. élelmiszerlánc-felügyeleti eljárás,
19. közegészségügyi hatósági eljárások,
20. erdővédelmi hatósági eljárások,
21. földvédelmi hatósági eljárások,
22. veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésre vonatkozó katasztrófavédelmi 

engedélyezési eljárások,
23. azok az  1–22.  pontban nem szereplő hatósági engedélyezési eljárások, amelyek az  1.  § (1)  bekezdése 

szerinti beruházás megvalósításához és használatbavételéhez, üzembe helyezéséhez, üzemeltetéséhez, 
működtetéséhez szükségesek,

24. az 1–23. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.
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A Kormány 14/2016. (II. 9.) Korm. rendelete
a Foncière Polygone Hungária Korlátolt Felelősségű Társaság 99,9934169% társasági részesedésének állam 
javára történő megszerzésére irányuló ügylet nemzetstratégiai jelentőségűnek minősítéséről

A Kormány a  tisztességtelen piaci magatartás és a  versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 97.  §-ában kapott 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A Kormány a  tisztességtelen piaci magatartás és a  versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 
24/A.  §-a alapján a  Foncière Polygone Hungária Kft. (székhely: 1101 Budapest, Albertirsai út 10., cégjegyzékszám: 
01-09-734453, a  továbbiakban: Társaság) 99,9934169% társasági részesedésének az  állam nevében eljáró Magyar 
Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság általi megszerzését – a  Társaság tulajdonában 
álló Hungexpo Budapesti Vásárváros ingatlan feletti állami kontroll biztosítása érdekében – közérdekből 
nemzetstratégiai jelentőségű összefonódásnak minősíti.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 15/2016. (II. 9.) Korm. rendelete
a Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében megvalósítandó egyes labdarúgó sportlétesítmény-
fejlesztési beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű 
üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 15/2014. (I. 30.) Korm. rendelet 
módosításáról

A Kormány
a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (1) bekezdés b), h) és k) pontjában,
a 2.  §, a  3.  §, valamint az  1. és a  2.  melléklet tekintetében a  nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások 
megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 
rendeli el:

1. §  A Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében megvalósítandó egyes labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztési 
beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról 
és az  eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 15/2014. (I. 30.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: Rendelet) a  következő 
2/A. §-sal egészül ki:
„2/A. § (1) Az 1. mellékletben felsorolt beruházásokkal összefüggésben előzetes régészeti dokumentáció készítése 
nem szükséges, ha a  kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 23/C.  § (2)  bekezdésében foglalt 
feltételeknek megfelelő örökségvédelmi hatástanulmány az adott beruházáshoz köthetően már rendelkezésre áll.
(2) Ha az  (1)  bekezdés szerinti dokumentumok egyike sem áll rendelkezésre, egyszerűsített előzetes régészeti 
dokumentációt kell készíteni.”

2. §  A Rendelet a következő 8. §-sal egészül ki:
„8.  § (1) E  rendelet rendelkezéseit az  1.  mellékletben foglalt táblázatnak – a  Nemzeti Stadionfejlesztési Program 
keretében megvalósítandó egyes labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztési beruházások megvalósításával összefüggő 
közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az  eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 
15/2014. (I. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 15/2016. (II. 9.) Korm. rendelettel (a  továbbiakban: Módr3.) 
megállapított – 14. és 15. sorában felsorolt beruházásokkal összefüggő, a  Módr3. hatálybalépésekor folyamatban 
lévő ügyekben is alkalmazni kell.
(2) A  2.  melléklet Módr3. 2.  mellékletével megállapított 20a.  pontját a  Módr3. hatálybalépését követően indult 
eljárásokra kell alkalmazni.”
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3. § (1) A Rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
 (2) A Rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 15/2016. (II. 9.) Korm. rendelethez

A Rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 14–15. sorral egészül ki:

(A B C

1. A beruházás megnevezése Kedvezményezett neve A beruházás azonosító adatai)

„

14. Budapest Illovszky Rudolf 
Stadion labdarúgó 
sportlétesítmény-fejlesztése

Vasas Sport Club Budapest XIII. kerület 
közigazgatási területén fekvő, 
26085/1123 helyrajzi számú 
ingatlan

15. Paks labdarúgó 
sportlétesítmény-fejlesztése

Paks Város Önkormányzata Paks közigazgatási területén 
fekvő, 2132 és 2133 helyrajzi 
számú ingatlanok

”

2. melléklet a 15/2016. (II. 9.) Korm. rendelethez

A Rendelet 2. melléklete a következő 20a. ponttal egészül ki:
(Az 1.  mellékletben foglalt beruházásokkal összefüggő kiemelt jelentőségű üggyé minősített közigazgatási hatósági 
ügyek:)
„20a. azok az  1–20.  pontban nem szereplő hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások, amelyek az  1.  § 
(1)  bekezdése szerinti beruházások megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához 
szükségesek,”
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

A földművelésügyi miniszter 6/2016. (II. 9.) FM rendelete
az illegális bevándorlók által okozott mezőgazdasági károk kompenzálására igénybe vehető mezőgazdasági 
csekély összegű támogatásról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes 
kérdéseiről szóló 2007.  évi XVII.  törvény 81.  § (5)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és 
hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65.  § 1.  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a  Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró 
Miniszterelnökséget vezető miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. Értelmező rendelkezések

1. §  E rendelet alkalmazásában:
1. egy és ugyanazon vállalkozás: az  európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal 

kapcsolatos eljárásról és a  regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 
[a továbbiakban: 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet] 2. § 5a. pontja szerinti vállalkozás;

2. jövedelempótló támogatás: a  mezőgazdasági kár kompenzálására szolgáló, egyszeri, vissza nem térítendő 
mezőgazdasági csekély összegű támogatás;

3. mezőgazdasági csekély összegű támogatás: az  Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 
108. cikkének a mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 
2013. december 18-i 1408/2013/EU bizottsági rendelet (a  továbbiakban: 1408/2013/EU bizottsági rendelet) 
alapján nyújtott támogatás;

4. mezőgazdasági kár: a  mezőgazdasági termelő által 2015.  évben elszenvedett, terméscsökkenésben 
megnyilvánuló, az  időjárási és más természeti események által okozott károktól eltérő mezőgazdasági 
veszteség;

5. mezőgazdasági kárral érintett termőföldterület: a  2015.  évi egységes kérelemben 2015. június 16. napjáig 
bejelentett, az  1.  melléklet szerinti település közigazgatási határán belül elhelyezkedő szántóföldi 
növénykultúrák, valamint ültetvények vagy szántóföldi és egyéb zöldségfélék – ideértve ezen növénykultúrák 
fóliás vagy üvegházi termesztését is – termőföldterületének azon része, amelyen mezőgazdasági kár 
keletkezett;

6. mezőgazdasági termelő: mezőgazdasági kárral érintett termőföldterületen gazdálkodó, mezőgazdasági 
termékek elsődleges előállításával foglalkozó természetes személy, jogi személy, vagy jogi személyiséggel 
nem rendelkező gazdálkodó szervezet;

7. mezőgazdasági termék: az  Európai Unió működéséről szóló szerződés I.  mellékletében felsorolt 
termékek, a  halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről, az  1184/2006/EK és az  
1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a  104/2000/EK tanácsi rendelet hatályon 
kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-ei 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 
I. mellékletében felsorolt halászati és akvakultúra-termékek kivételével.

2. A jövedelempótló támogatás jellege

2. § (1) E  rendelet alapján a  mezőgazdasági termelő a  mezőgazdasági kár kompenzálása céljából vissza nem térítendő 
mezőgazdasági csekély összegű támogatásnak minősülő jövedelempótló támogatás igénybevételére jogosult.

 (2) A  csekély összegű támogatás odaítélése során az  adott üzleti évben, valamint az  azt megelőző két üzleti évben 
odaítélt csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalmának összegét kell figyelembe venni.

 (3) Az 1408/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatás esetén, a mezőgazdasági termékek elsődleges 
előállításával foglalkozó ágazatban, valamint az  Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108.  cikkének 
a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet 
(a  továbbiakban: 1407/2013/EU bizottsági rendelet) hatálya alá tartozó egy vagy több ágazatban egyaránt 
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tevékenységet folytató vállalkozások esetében a  mezőgazdasági termelőágazatra tekintettel az  1408/2013/EU 
bizottsági rendelet alapján nyújtott támogatások az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (2) bekezdésében 
rögzített felső határig halmozhatók az  utóbbi tevékenységre vagy tevékenységekre tekintettel nyújtott 
támogatással, feltéve, hogy a tevékenységek szétválasztása vagy a költségek megkülönböztetése révén biztosított, 
hogy az elsődleges mezőgazdasági termelőtevékenység ne részesüljön az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján 
nyújtott támogatásban.

 (4) A  mezőgazdasági termékek elsődleges előállításával foglalkozó ágazatban, valamint a  halászati és akvakultúra-
ágazatban egyaránt tevékenységet folytató vállalkozások esetében a  mezőgazdasági termelőágazatra tekintettel 
az  1408/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott támogatások az  Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 107. és 108.  cikkének a  halászati és akvakultúra-ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra 
való alkalmazásáról szóló, 2014. június 27-i 717/2014/EU bizottsági rendelet (a  továbbiakban: 717/2014/EU 
bizottsági rendelet) 3.  cikk (2)  bekezdésében rögzített felső határig halmozhatók az  utóbbi tevékenységre vagy 
tevékenységekre tekintettel az 1408/2013/EU bizottsági rendelettel összhangban nyújtott támogatásokkal, feltéve, 
hogy a  tevékenységek szétválasztása vagy a  költségek megkülönböztetése révén biztosított, hogy az  elsődleges 
mezőgazdasági termelőtevékenység ne részesüljön a  717/2014/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott 
támogatásban.

 (5) A  csekély összegű támogatás nem halmozható azonos támogatható költségek kapcsán vagy azonos 
kockázatfinanszírozási célú intézkedés kapcsán nyújtott állami támogatással, ha a  támogatások halmozása 
túllépi az  Európai Bizottság által elfogadott határozatban vagy csoportmentességi rendeletben az  egyes 
esetek meghatározott körülményeire vonatkozóan rögzített maximális támogatási intenzitást vagy összeget. 
A  nem konkrét elszámolható költségekre nyújtott vagy azokhoz hozzá nem rendelhető támogatás halmozható 
más, az  Európai Bizottság által elfogadott csoportmentességi rendelet vagy határozat alapján nyújtott állami 
támogatással.

 (6) A  forintban meghatározott összegek euróra történő átszámításánál a  támogatási kérelem benyújtási hónapja 
utolsó napján érvényes, az  Európai Központi Bank által közzétett, két tizedes jegy pontossággal meghatározott 
devizaárfolyam alkalmazandó.

 (7) Nem nyújtható mezőgazdasági csekély összegű támogatásként
a) olyan támogatás, amelynek összege a  piacon forgalmazott termékek ára vagy mennyisége alapján kerül 

rögzítésre,
b) a  harmadik országokba vagy tagállamokba irányuló exporttal kapcsolatos tevékenységekhez 

nyújtott támogatás, különösen az  exportált mennyiségekhez, az  értékesítési hálózat kialakításához és 
működtetéséhez vagy az  exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz 
közvetlenül kapcsolódó támogatás, valamint

c) az importáruval szemben belföldi áru használatához kötött támogatás.
 (8) Az egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások részére az 1408/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá 

tartozó, a folyó üzleti évben, valamint az azt megelőző két üzleti év során Magyarországon odaítélt mezőgazdasági 
csekély összegű támogatás bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg a  15  000 eurónak megfelelő 
forintösszeget, figyelembe véve az 1408/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (3) bekezdésében foglalt felső határt.

3. A jövedelempótló támogatás igénybevételének feltételei

3. § (1) A  jövedelempótló támogatás igénybevételére az  a  mezőgazdasági kárt szenvedett mezőgazdasági termelő 
jogosult, aki vagy amely
a) nyilatkozik

aa) arról, hogy a mezőgazdasági kárát illegális bevándorló okozta,
ab) a mezőgazdasági kárral érintett termőföldterület nagyságáról és hasznosítási módjáról,

b) rendelkezik a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara által foglalkoztatott falugazdász 
3. melléklet szerinti igazolásával,

c) az  e  rendelet szerinti jövedelempótló támogatás iránti kérelme (a  továbbiakban: támogatási kérelem) 
benyújtásának időpontjában
ca) a  mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb 

intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: 
Eljárási törvény) szerinti nyilvántartásba vételi kötelezettségének eleget tett, vagy legkésőbb 
a  jövedelempótló támogatás iránti kérelem benyújtásával egyidejűleg kérelmezi nyilvántartásba 
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vételét az  Eljárási törvény alapján vezetett Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási 
Rendszerben,

cb) megfelel az  államháztartásról szóló 2011.  évi CXCV.  törvény 50.  § (1)  bekezdés a) és c)  pontjában 
meghatározott feltételeknek, és

cc) nem áll felszámolási, végelszámolási vagy adósságrendezési eljárás alatt, valamint
d) a  támogatási kérelméhez csatolja a  37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 11/A.  §-ában meghatározott 

nyilatkozatot.
 (2) A  falugazdász az  (1)  bekezdés b)  pontja szerinti igazolást a  mezőgazdasági termelő által rendelkezésre bocsátott, 

a  mezőgazdasági kár bekövetkezését alátámasztó dokumentum, képi bizonyíték, vagy két tanú egybehangzó 
– a 4. melléklet szerinti nyomtatványnak megfelelő – írásbeli nyilatkozata alapján állítja ki.

4. A jövedelempótló támogatás iránti kérelem

4. § (1) A  mezőgazdasági termelő a  támogatási kérelmét 2016. március 1. és március 30. között nyújthatja be 
a  Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz (a  továbbiakban: MVH) a  2.  melléklet szerinti adattartalmú, 
az MVH által rendszeresített és honlapján közzétett nyomtatványon.

 (2) A támogatási kérelemhez mellékelni kell a falugazdász 3. § (1) bekezdés b) pontja szerinti igazolását.
 (3) Hiányosan benyújtott támogatási kérelem esetén az  MVH egyszeri alkalommal, tíz napos határidő tűzésével 

hiánypótlásra szólítja fel a mezőgazdasági termelőt.

5. A jövedelempótló támogatás mértéke és keretösszege

5. § (1) A jövedelempótló támogatás mértéke – figyelemmel a (2) bekezdésben foglaltakra – szántóföld esetében legfeljebb 
15  000  Ft/ha, ültetvények vagy szántóföldi és egyéb zöldségfélék – ideértve ezen növénykultúrák fóliás vagy 
üvegházi termesztését is – esetében legfeljebb 30 000 Ft/ha.

 (2) Az MVH a támogatási jogosultságot, valamint a jövedelempótló támogatás összegét a 3. és 4. §-ban meghatározott 
feltételek fennállása és a mezőgazdasági termelő vagy az egy és ugyanazon vállalkozás rendelkezésére álló szabad 
csekély összegű támogatási keret figyelembevételével állapítja meg.

 (3) Ha a támogatási kérelemben igényelt támogatás összege a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 11. § (8) bekezdésében 
meghatározott összeget túllépi, akkor a támogatási kérelemben feltüntetett igénynek a csekély összegű támogatási 
keretet meghaladó része elutasításra kerül.

 (4) Ha a  benyújtott támogatási kérelmekben foglalt összes jogos igény meghaladja a  6.  § (1)  bekezdése szerinti 
keretösszeget, akkor a  mezőgazdasági termelő részére legfeljebb megállapítható támogatás összege a  túllépés 
mértékével arányosan csökken.

 (5) Az MVH a forrás rendelkezésre állását követően intézkedik a támogatás folyósításáról.
 (6) A támogatáshoz kapcsolódó iratokat a mezőgazdasági termelő köteles a támogatás odaítélésétől számított tíz évig 

megőrizni.

6. § (1) Az  e  rendeletben foglalt jövedelempótló támogatás finanszírozására a  2016.  évben 100 millió Ft keretösszeg áll 
rendelkezésre.

 (2) A  jövedelempótló támogatás forrása az  agrárpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium 10032000-
01220191-51200002 számú, Folyó kiadások és jövedelemtámogatások fejezeti kezelésű előirányzat-felhasználási 
keretszámla.

6. Záró rendelkezések

7. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő ötödik napon lép hatályba.

8. §  Ez a  rendelet az  Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108.  cikkének a  mezőgazdasági ágazatban 
nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1408/2013/EU bizottsági 
rendelet hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

  Dr. Fazekas Sándor s. k.,
  földművelésügyi miniszter
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1. melléklet a 6/2016. (II. 9.) FM rendelethez

Az 1. § 5. pontja szerinti mezőgazdasági kárral érintett termőföldterület elhelyezkedése szerinti 
települések

Alsószentmárton (az 5709. sz. úttól délre eső terület)
Ásotthalom (az 55. sz. főúttól délre eső területei)
Bácsborsód
Bácsszentgyörgy
Barcs (a 6. sz. úttól délre eső terület)
Beremend (az 5706. sz. út/57121. sz. út/országhatár közti terület)
Berzence (a 6801. sz. út/országhatár közti terület)
Bezedek
Csikéria
Drávaszabolcs (az 5712. sz. út/58118. sz. út/országhatár közti terület)
Gara
Hercegszántó (a Ferenc tápcsatorna, a Klágya Holt-Duna és az országhatár által bezárt területei)
Ilocska
Ivándárda
Kásád
Katymár
Kelebia (az 55. sz. főúttól délre eső területei)
Kölked (a Bédai-holtág/5117 sz. út/56.sz. út/országhatár közti terület)
Kunbaja
Letenye (az M70/M7/ a 6838. sz. út/országhatár közti terület)
Madaras
Majs (az 5702. sz. út/országhatár közti terület)
Mórahalom (az 55. sz. főúttól délre eső területei)
Murakeresztúr (a 6835. sz. út/országhatár közti terület)
Old
Röszke
Sárok
Somogyudvarhely (a 6801. sz. út/országhatár közti terület)
Szeged (a Tisza, a 43. sz. főút és az országhatár által bezárt területei)
Tiszasziget
Tompa
Udvar
Újszentiván
Zákány

2. melléklet a 6/2016. (II. 9.) FM rendelethez

A támogatási kérelem adattartalma

 1. A mezőgazdasági termelő azonosító adatai:
1.1. név
1.2. ügyfél-azonosító

 2. Az igényelt támogatás összege
 3. A mezőgazdasági kárral érintett szántó termőföldterület mérete (hektárban két tizedes jegyig)
 4. A mezőgazdasági kárral érintett szántóföldi vagy egyéb zöldségfélék – ideértve ezen növénykultúrák fóliás vagy 

üvegházi termesztését is – termőterületének mérete (hektárban két tizedes jegyig)
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 5. Nyilatkozatok
 6. A mezőgazdasági termelő felelősségvállalása a támogatási kérelemben feltüntetett adatok valódiságáért
 7. Melléklet: A 3. § (1) bekezdés b) pontja szerinti igazolás egy eredeti példánya
 8. Keltezés, a mezőgazdasági termelő (cégszerű) aláírása

3. melléklet a 6/2016. (II. 9.) FM rendelethez

A mezőgazdasági kárról szóló, 3. § (1) bekezdés b) pontja szerinti igazolás adattartalma

 1. A mezőgazdasági termelő azonosító adatai:
1.1. név
1.2. ügyfél-azonosító

 2. A mezőgazdasági kárral érintett szántó termőföldterület mérete (hektárban két tizedes jegyig)
 3. A mezőgazdasági kárral érintett ültetvények vagy szántóföldi és egyéb zöldségfélék – ideértve ezen növénykultúrák 

fóliás vagy üvegházi termesztését is – termőterületének mérete (hektárban két tizedes jegyig)
 4. Az igazolás kiadásának alapját képező bizonyíték formája:

4.1. dokumentum
4.2. képi bizonyíték
4.3. tanúk általi bizonyítás

 5. A falugazdász nyilatkozata arról, hogy a mezőgazdasági kárral érintett termőföldterület a 6/2016. (II. 9.) FM rendelet 
1. melléklete szerinti településen található

 6. Keltezés, a falugazdász (cégszerű) aláírása

4. melléklet a 6/2016. (II. 9.) FM rendelethez

Nyilatkozat

Alulírott
1. ……………………… (tanú neve, lakhelye, személyazonosító igazolvány száma) és
2. ……………………… (tanú neve, lakhelye, személyazonosító igazolvány száma)
kijelentjük, hogy ……………………… (mezőgazdasági termelő neve, ügyfél-azonosítója)-nak/nek 
a  ……………………… településen található szántóföldjén, ültetvényén vagy szántóföldi és egyéb zöldségfélék 
– ideértve ezen növénykultúrák fóliás vagy üvegházi termesztését is – termőföldterületén (a megfelelő aláhúzandó) 
……………………… időszakban a 6/2016. (II. 9.) FM rendelet szerinti mezőgazdasági kára keletkezett.

Keltezés

 tanú 1 tanú 2 
 
 aláírás aláírás
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A földművelésügyi miniszter 7/2016. (II. 9.) FM rendelete
az európai közösségi jog hatálya alá tartozó állatorvosi oklevelek elismeréséről szóló 37/2008. (III. 27.) 
FVM rendelet és a sertések jelöléséről, valamint Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló 
83/2015. (XII. 16.) FM rendelet módosításáról

Az 1. alcím tekintetében a  külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény 67.  § (3)  bekezdés 
b) pontjában,
a 2. alcím tekintetében az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény 49. § (1) bekezdés a) pontjának 9. alpontjában, valamint 
az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 18. pontjában
kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65.  § 1. és 
2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Az európai közösségi jog hatálya alá tartozó állatorvosi oklevelek elismeréséről szóló  
37/2008. (III. 27.) FVM rendelet módosítása

1. § (1) Az európai közösségi jog hatálya alá tartozó állatorvosi oklevelek elismeréséről szóló 37/2008. (III. 27.) FVM rendelet 
(a továbbiakban: R.) 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az  állatorvosi képzés összesen legalább ötéves, teljes idejű, elméleti és gyakorlati – legalább a  2. számú 
mellékletben leírt tanulmányi programot tartalmazó, az  ezzel egyenértékű ECTS-kreditek számával is 
meghatározható – tanulmányokból áll. Az  állatorvosi képzésre egyetemen vagy egyetemivel egyenértékű 
szintűként elismert képzést adó, illetve egyetem felügyelete alatt álló felsőoktatási intézményben kerül sor.”

 (2) Az R. 5. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az  állatorvosi képzésnek biztosítania kell, hogy az  érintett személy megszerezte a  következő ismereteket és 
készségeket:
a) az  állatorvosi tevékenység alapját képező tudományok, valamint az  e  tevékenységre vonatkozó uniós jog 
megfelelő ismerete;
b) megfelelő ismeretek az állatok felépítéséről és életfunkcióiról, viselkedéséről és élettani szükségleteiről, valamint 
a  tenyésztésükhöz, takarmányozásukhoz, jólétükhöz, szaporodásukhoz és higiéniájukhoz általában szükséges 
készségekről és képességekről;
c) az állatok betegségeinek – akár egyedi, akár csoportos – megelőzéséhez, diagnózisához és kezeléséhez szükséges 
klinikai, epidemiológiai és analitikai készségek és képességek, ideértve az anesztéziát, az aszeptikus sebészetet és 
a fájdalommentes leölést, valamint az emberekre átterjedő betegségekre vonatkozó speciális ismereteket is;
d) a preventív gyógyászathoz szükséges megfelelő ismeretek, készségek és képességek, ideértve a vizsgálatokhoz 
és az igazolások kiállításához szükséges képességeket is;
e) megfelelő ismeretek az  állati takarmányok és az  emberi fogyasztásra szánt, állati eredetű élelmiszerek 
előállításával, gyártásával és forgalomba hozatalával kapcsolatos higiéniáról és technológiákról, ideértve az  ezzel 
kapcsolatos jó gyakorlatok megértéséhez és elmagyarázásához szükséges készségeket és képességeket is;
f ) az  állatgyógyászati készítmények felelős és körültekintő használatához szükséges ismeretek, készségek és 
képességek az  állatok kezelése, az  élelmiszerlánc biztonságának biztosítása, valamint a  környezet védelme 
érdekében.”

2. §  Az R. 2. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

3. §  Az R.
a) 2. § (1) bekezdésében az „A Magyar Köztársaság területén” szövegrész helyébe a „Magyarországon” szöveg,
b) 6. § (1) bekezdésében a „nappali tagozatos” szövegrész helyébe a „teljes idejű” szöveg
lép.

2. A sertések jelöléséről, valamint Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló  
83/2015. (XII. 16.) FM rendelet módosítása

4. §  A sertések jelöléséről, valamint Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló 83/2015. (XII. 16.)  
FM rendelet 28. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A 2. § (2) bekezdése 2016. február 15-én lép hatályba.”
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3. Záró rendelkezések

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

6. §  Ez a  rendelet a  szakmai képesítések elismeréséről szóló 2005/36/EK irányelv és a  belső piaci információs rendszer 
keretében történő igazgatási együttműködésről szóló 1024/2012/EU rendelet (az IMI-rendelet) módosításáról szóló, 
2013. november 20-i 2013/55/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

  Dr. Fazekas Sándor s. k.,
  földművelésügyi miniszter

1. melléklet a 7/2016. (II. 9.) FM rendelethez
„2. számú melléklet a 37/2008. (III. 27.) FVM rendelethez

Az elismerési hatóság által az elismerési eljárás során feltételként vizsgált képzési 
minimumkövetelmények

A.   Alaptantárgyak:
 1.  Fizika
 2.  Kémia
 3.  Állatélettan
 4.  Növényélettan
 5.  Biomatematika
B.   Szaktantárgyak:
 1.  Alaptudományok:

1.1.  anatómia (beleértve a szövettant és a fejlődéstant)
1.2.  élettan
1.3.  biokémia
1.4.  genetika
1.5.  gyógyszertan
1.6.  gyógyszerészet
1.7.  toxikológia
1.8.  mikrobiológia
1.9.  immunológia
1.10.  járványtan
1.11.  szakmai etika

 2.  Klinikai tudományok:
2.1.  szülészet
2.2.  kórbonctan
2.3.  parazitológia
2.4.  belgyógyászat és sebészet (beleértve az aneszteziológiát is)
2.5.  klinikai előadások a különböző háziállatokról, és más állatfajokról
2.6.  megelőző gyógyászat
2.7.  radiológia
2.8.  szaporodásbiológia és szaporodásbiológiai rendellenességek
2.9.  állatorvosi járványtan és közegészségügy
2.10.  állatorvosi igazgatástan és igazságügyi állatorvostan
2.11.  terapeutika
2.12.  propaedeutika
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 3.  Állattartás:
3.1.  állattartás
3.2.  takarmányozástan
3.3.  mezőgazdaságtan
3.4.  agrárgazdaságtan
3.5.  állattenyésztés
3.6.  állatorvosi higiénia (állathigiénia)
3.7.  állatetológia és -védelem

 4.  Élelmiszerhigiénia:
4.1.  állati takarmányok vagy állati eredetű élelmiszerek vizsgálata és ellenőrzése
4.2.  élelmiszerhigiénia és -technológia
4.3.  gyakorlati munka (beleértve a vágóhidakon és az élelmiszer-feldolgozó helyeken végzett gyakorlati munkát)”

Az igazságügyi miniszter 1/2016. (II. 9.) IM rendelete
a bírósági ügyvitel szabályairól szóló 14/2002. (VIII. 1.) IM rendelet módosításáról

A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 395.  § (4)  bekezdés n)  pontjában és a  büntetőeljárásról szóló 1998. évi 
XIX. törvény 604. § (2) bekezdés q) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 
152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az Országos Bírósági Hivatal elnöke 
véleményének kikérésével – a következőket rendelem el:

1. §  A bírósági ügyvitel szabályairól szóló 14/2002. (VIII. 1.) IM rendelet (a továbbiakban: Büsz.) 29. § b) pontja az alábbiak 
szerint módosul:
(A bírósági eljárásokban az  alkalmazandó anyagi és eljárásjogi szabályok alapján – a  Harmadik Részben és 
a  külön jogszabályokban foglaltakon kívül – az  e  §-ban meghatározott ügyszakok szerinti ügycsoportok különösen 
a következők:)
„b) szabálysértési ügyek
1. szabálysértési hatóság határozata ellen benyújtott kifogás (panasz),
2. szabálysértési elzárással is sújtható szabálysértés miatti ügy,
3. szabálysértési elzárással is sújtható szabálysértés miatti fellebbezett ügy,
4. szabálysértési ügyben emelt ügyészi óvás,
5. a pénzbírság, a helyszíni bírság szabálysértési elzárásra történő átváltoztatása iránti ügy,
6. a közérdekű munka szabálysértési elzárásra történő átváltoztatása iránti ügy,
7. szabálysértési egyéb (vegyes) ügy,
8. szabálysértési perújítási ügy,
9. szabálysértési perújítási fellebbezett ügy,
10. bíróság kijelölése szabálysértési ügyben;”

2. §  A Büsz. 75/C. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Ha a beadványt több, – a Pp. 394/M. § (1) bekezdése alapján az OBH által a honlapon közzétett – a kézbesítési 
rendszer által befogadható méretű részletben nyújtották be, a  beadványhoz tartozó részleteket iratkezelési 
szempontból egységes beadványnak kell tekinteni.”

3. §  A Büsz. 75/C. §-a a következő (5a) és (5b) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) A  bíróság a  kézbesítési rendszer útján megküldött beadványt – ha a  beadvány munkaidőben érkezik meg 
a bírósághoz – munkaidőben lajstromozza. Ha a kézbesítési rendszer útján megküldött beadvány munkaidőn kívül 
érkezik meg, a  beadvány lajstromozására a  következő munkanapon, a  munkaidő kezdetét követően kerül sor. Ha 
a  beadvány előterjesztésére az  OBH elnöke űrlapot rendszeresít, az  űrlap kitöltési útmutatójában a  figyelmet erre 
külön is fel kell hívni.
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(5b) Ha a beadványt több – a Pp. 394/M. § (1) bekezdése alapján az OBH által a honlapon közzétett –, a kézbesítési 
rendszer által befogadható méretű részletben nyújtották be, a beadvány lajstromozásának időpontjára – a beadvány 
valamennyi részletének feltöltése esetén – a beadványhoz tartozó utolsó részlet feltöltésének időpontja irányadó.”

4. §  Hatályát veszti a Büsz. 75/E. § (2) bekezdésében a „Ha a bírósághoz jogorvoslati kérelmet nyújtanak be elektronikus 
úton, akkor a bíróság a  jogorvoslati kérelemről e bekezdés szerinti papír alapú másolatot készít, és azt terjeszti fel 
a másodfokú bíróság számára.” szövegrész.

5. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 4. § 2016. július 1-jén lép hatályba.

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

A Kormány 1023/2016. (II. 9.) Korm. határozata
a Világélelmezési Program Szolgáltató Központjának lehetséges budapesti elhelyezéséről

A Kormány
 1. jóváhagyja a  Világélelmezési Program (a továbbiakban: WFP) Szolgáltató Központjának Budapestre történő 

telepítése érdekében készült részletes pályázati anyagot és egyetért annak a  WFP ügyvezető igazgatója részére 
a Külgazdasági és Külügyminisztérium útján történő benyújtásával;

Felelős: külgazdasági és külügyminiszter
 földművelésügyi miniszter
Határidő: 2016. február 15.

 2. felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy sikeres pályázat esetén gondoskodjon a  WFP-vel megkötésre 
kerülő megállapodás tartalma és időbeli hatálya szerint a  WFP Szolgáltató Központ budapesti elhelyezéséhez és 
működéséhez szükséges források költségvetési tervezéséről.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: a WFP-vel megkötésre kerülő megállapodás szerint, a központi költségvetés tervezése 

keretében a 2017. évtől folyamatosan

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1024/2016. (II. 9.) Korm. határozata
az ENSZ Nemzetközi Mezőgazdasági Fejlesztési Alapnál (IFAD) Magyarországot képviselő  
kormányzótanácsi tagok kinevezéséről

 1. A Kormány
a) az ENSZ Nemzetközi Mezőgazdasági Fejlesztési Alap Kormányzótanácsában
 Tóth Katalin helyettes államtitkárt a Magyarországot képviselő kormányzóvá,
 Kálmán Zoltán állandó képviselőt a Magyarországot képviselő helyettes kormányzóvá
 2016. február 1-jei hatállyal kinevezi;
b) felhívja a  külgazdasági és külügyminisztert, hogy az  a)  pontban foglaltakról az  ENSZ Nemzetközi 

Mezőgazdasági Fejlesztési Alapját tájékoztassa.
Felelős: külgazdasági és külügyminiszter
Határidő: azonnal

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1025/2016. (II. 9.) Korm. határozata
a nagy tüzelőberendezések légszennyezőanyag kibocsátásának csökkentésére szolgáló Átmeneti Nemzeti 
Terv elfogadásáról

A Kormány
 1. az ipari kibocsátásokról szóló, 2010. november 24-i 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv és 

az 50 MWth és annál nagyobb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről 
és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről szóló 110/2013. (XII. 4.) VM rendelet 8. alcímében, valamint 
6.  mellékletében foglaltak végrehajtása érdekében elfogadja a  nagy tüzelőberendezések légszennyezőanyag 
kibocsátásának csökkentésére szolgáló Átmeneti Nemzeti Tervet (a  továbbiakban: Átmeneti Nemzeti Terv) és 
a hozzá tartozó környezeti értékelést;

 2. felhívja a földművelésügyi minisztert, hogy gondoskodjon az Átmeneti Nemzeti Terv és a hozzá tartozó környezeti 
értékelés Kormány honlapján történő közzétételéről.

Felelős: földművelésügyi miniszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1026/2016. (II. 9.) Korm. határozata
az illegális bevándorlók által okozott mezőgazdasági károk kompenzálásáról

A Kormány felhívja a földművelésügyi minisztert, hogy
 1. az  Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108.  cikkének a  mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély 

összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2013. december 18-i 1408/2013/EU bizottsági rendelet 
alapján 100 millió forint keretösszeggel dolgozza ki az  illegális bevándorlók által 2015.  évben Magyarország déli 
országhatáránál okozott mezőgazdasági károk kompenzálására irányuló támogatási konstrukciót;

Felelős: földművelésügyi miniszter
Határidő: azonnal

 2. az  1.  pontban megjelölt támogatási konstrukció költségvetési fedezetét tervezze be a  Magyarország 2016.  évi 
központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 1. melléklet XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezet, 20. cím, 
5. alcím, 8. Folyó kiadások és jövedelemtámogatások jogcímcsoport kiadási előirányzatán.

Felelős: földművelésügyi miniszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1027/2016. (II. 9.) Korm. határozata
az elektromobilitás elterjesztését szolgáló további intézkedésekről

A Kormány
 1. fontosnak tartja az  elektromos járművek terjedésének elősegítését, ezért egyetért azzal, hogy a  torlódások 

megakadályozása céljából esetlegesen bevezetésre kerülő útdíj hatálya alól mentesek legyenek a környezetkímélő 
gépkocsik;

 2. felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy a  Miniszterelnökséget vezető miniszter és a  nemzeti fejlesztési 
miniszter bevonásával készítsen előterjesztést arra vonatkozóan, hogy miként növelhető a  központi költségvetési 
szervek, valamint az  állami tulajdonban lévő gazdasági társaságok nem gazdasági alaptevékenységhez használt 
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személygépjármű-parkjában a  környezetkímélő – és ezen belül az  elektromos – járművek részesedése úgy, hogy 
folyamatosan növekedve ezen járművek aránya 2030-ra elérje a 30%-ot;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 Miniszterelnökséget vezető miniszter
 nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2016. május 31.

 3. felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a  nemzetgazdasági miniszter bevonásával vizsgálja meg a  két- és 
háromkerekű elektromos járművek (pedelec, e-bike) nemzetgazdasági lehetőségekre épített, szélesebb körű hazai 
elterjedését segítő lehetséges kormányzati intézkedéseket és készítsen azokról előterjesztést a Kormány számára.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
 nemzetgazdasági miniszter
Határidő: 2016. május 31.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1028/2016. (II. 9.) Korm. határozata
a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala elhelyezéséhez és működéséhez szükséges eszközbeszerzések során 
alkalmazandó eljárási mentességről

 1. A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala elhelyezéséhez és működéséhez szükséges eszközbeszerzések lefolytatása 
során a  Kormány irányítása alá tartozó fejezetek költségvetési szerveinek eszközbeszerzéseiről szóló 1982/2013. 
(XII. 29.) Korm. határozat rendelkezéseit nem kell alkalmazni.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1029/2016. (II. 9.) Korm. határozata
a Lendvai Főkonzulátus megnyitásához kapcsolódó feladatokról

A Kormány
 1. egyetért azzal, hogy a  Szlovén Köztársaságban, Lendván főkonzulátus nyíljon 2016-ban, amelynek konzuli 

illetékességi területe kiterjed a  Pomurska statisztikai régióra, a  Mura és Dráva folyók közötti területre és Maribor 
városára;

 2. tudomásul veszi, hogy Magyarország Ljubljanai Nagykövetségének konzuli kerülete a  pomurskai statisztikai 
régióval, a Mura és Dráva folyók közötti területtel, illetve Maribor városával csökken;

 3. felhatalmazza a  külgazdasági és külügyminisztert a  főkonzulátus nyitásához szükséges diplomácia lépések 
megtételére és az  érintett ország külügyminisztériumának tájékoztatására, továbbá megbízza a  külképviselet 
megnyitásával összefüggő feladatok végrehajtásával;

Felelős: külgazdasági és külügyminiszter
Határidő: azonnal

 4. felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjon a  Lendva székhellyel létesítendő főkonzulátus 
megnyitásához szükséges 359,7 millió forint összegű többletforrás biztosításáról a Magyarország 2016. évi központi 
költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 1. melléklet XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezetében;

Felelős: külgazdasági és külügyminiszter 
nemzetgazdasági miniszter

Határidő: felmerülés ütemében
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 5. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy az 1. pontban meghatározott cél eléréséhez szükséges megfelelő 
ingatlant keressen – legfeljebb 250 millió forint értékben – és a vásárlási szándékot a Kormány elé tárja;

Felelős: külgazdasági és külügyminiszter
Határidő: 2016. június 30.

 6. felhívja a  külgazdasági és külügyminisztert az  1.  pontban meghatározott célhoz szükséges beszerzések 
lefolytatására azzal, hogy a  beszerzések mentesülnek a  Kormány irányítása alá tartozó fejezetek költségvetési 
szerveinek eszközbeszerzéseiről szóló 1982/2013. (XII. 29.) Korm. határozatban elrendelt beszerzési tilalom alól;

Felelős: külgazdasági és külügyminiszter
Határidő: azonnal

 7. visszavonja a Lendvai Konzuli Iroda nyitásához kapcsolódó feladatokról szóló 1945/2013. (XII. 17.) Korm. határozatot.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1030/2016. (II. 9.) Korm. határozata
a magyarországi légimentés biztosításáról szóló 1607/2015. (IX. 8.) Korm. határozat módosításáról

 1. A  magyarországi légimentés biztosításáról szóló 1607/2015. (IX. 8.) Korm. határozat (a továbbiakban: 
Korm. határozat) 1. és 2. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A Kormány a  magyarországi légimentésben használt mentőhelikopterek 2016 márciusában lejáró bérleti szerződésére 
tekintettel, a hazai légimentés zavartalan biztosítása érdekében)
„1. egyetért 7 darab mentőhelikopter 2 évre és további háromszor 1 évre vételi joggal történő bérlésére irányuló 
közbeszerzési eljárás megindításával és a nemzeti helikopter képesség kialakításával;
2. felhívja az  emberi erőforrások miniszterét, hogy az  Országos Mentőszolgálat vagy a  Magyar Légimentő 
Nonprofit Kft. közreműködésével gondoskodjon az  1.  pont szerinti közbeszerzési eljárás lefolytatásáról azzal, 
hogy a  közbeszerzési eljárás alapján létrejövő új bérleti szerződés szerinti helikopterek használatbavételéig 
nemzetbiztonsági érdek miatt biztosítsa a folyamatos, zavartalan légimentést;
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: azonnal (a közbeszerzési eljárás kiírására)”

 2. A Kormány tudomásul veszi a Korm. határozat e határozat közzétételét megelőzően irányadó rendelkezései alapján 
megindított közbeszerzési eljárás visszavonását.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1031/2016. (II. 9.) Korm. határozata
a 2015. július 1-én megtartott magyar–szerb közös Kormányülésen a Budai Szerb Ortodox Egyházmegye és 
a magyarországi szerb nemzetiség vonatkozásában hozott egyes döntések végrehajtásáról

A Kormány a  2015. július 1-én megtartott magyar–szerb közös Kormányülésen a  Budai Szerb Ortodox Egyházmegye és 
a magyarországi szerb nemzetiség vonatkozásában hozott döntések végrehajtása érdekében:
 1. felhívja a  Miniszterelnökséget vezető minisztert, az  emberi erőforrások miniszterét és a  nemzeti fejlesztési 

minisztert, hogy a 2014–2020 közötti, a Budai Szerb Ortodox Egyházmegye által a részben európai uniós forrásból 
tervezett fejlesztések, beruházások megvalósítása érdekében a finanszírozás lehetséges forrásait tekintsék át;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
 emberi erőforrások minisztere
 nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2016. június 30.



750 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2016. évi 15. szám 

 2. egyetért a  Budapest, V. kerület, 23960 helyrajzi számú, természetben a  Budapest, V. kerület Váci utca 66. szám 
alatt található ingatlanban a  Budai Szerb Ortodox Egyházmegye Budapesten állandó tradicionális központ méltó 
elhelyezésével, és ha a Budai Szerb Ortodox Egyházmegye él a társasházi külön tulajdonok eladási szándéka esetén 
vételi vagy elővásárlási jogával, úgy az  egyes lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek tulajdonjogának 
megszerzése érdekében – vásárlás esetén – a mindenkori átlagos piaci árnak megfelelő forrást is biztosít;

Felelős: emberi erőforrások minisztere
 nemzetgazdasági miniszter
Határidő: a felmerülés ütemében

 3. felhívja az  emberi erőforrások miniszterét, hogy – az  érintett helyi önkormányzat bevonásával – tegye meg 
a  szükséges intézkedéseket a  budapesti Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és 
Kollégium óvodája megfelelő elhelyezése érdekében;

Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2017. június 30.

 4. felhívja
4.1. az emberi erőforrások miniszterét, hogy a fenntartói joga alá tartozó felsőoktatási intézmények bevonásával 

a szerb–magyar, magyar–szerb nagyszótár tartalmi és szakmai elkészítése érdekében tegye meg a szükséges 
lépéseket, valamint

4.2. az  emberi erőforrások miniszterét, hogy biztosítson évente 10,0 millió forint forrást a  magyar–szerb,  
szerb–magyar nagyszótár előkészítésével és kiadásával kapcsolatos feladatok ellátásához;
Felelős: emberi erőforrások minisztere
 nemzetgazdasági miniszter
Határidő: a 4. pont 4.1. alpont tekintetében: azonnal
 a 4. pont 4.2. alpont tekintetében: 2016. év vonatkozásában a felmerülés üteméhez igazodóan
 a 2017–2020 évek tekintetében a központi költségvetés tervezése során

 5. felhívja az  emberi erőforrások miniszterét, hogy vizsgálja meg Szegeden a  szerb nemzetiségi óvoda és általános 
iskola kialakításának lehetséges feltételeit és az  intézmény létrehozása érdekében tegye meg a  szükséges 
intézkedéseket.

Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2016. október 31.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1032/2016. (II. 9.) Korm. határozata
a zalaegerszegi Mindszenty József Múzeum és Zarándokközpont, valamint a kapcsolódó komplex kulturális 
és vallási turisztikai fejlesztések megvalósításához szükséges egyes intézkedésekről

A Kormány
 1. egyetért azzal, hogy Zalaegerszegen – Mindszenty József emlékére és tiszteletére – a  2016. és 2017. év folyamán 

Múzeum és Zarándokközpont jöjjön létre, valamint ehhez kapcsolódóan komplex kulturális és vallási turisztikai 
fejlesztés valósuljon meg;

 2. felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy – a  Miniszterelnökséget vezető miniszter és az  emberi erőforrások 
minisztere bevonásával –
a) készítsen előterjesztést az  1.  pont szerinti feladatok megvalósításához a  2016. évben szükséges 685 millió 

forint biztosításáról, valamint
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b) gondoskodjon az  1.  pont szerinti feladatok megvalósításához a  2017. évben legfeljebb 4825 millió forint 
biztosításáról;
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 Miniszterelnökséget vezető miniszter
 emberi erőforrások minisztere
Határidő: az a) alpont tekintetében 2016. március 31.
 a b) alpont tekintetében a 2017. évi központi költségvetés tervezésekor, figyelemmel a 3. pont 

a) alpontjában foglaltakra
 3. az 1. pont szerinti fejlesztéssel összefüggésben

a) felhívja a  Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy az  emberi erőforrások minisztere bevonásával 
dolgozza ki az  1.  pontban megjelölt intézmény jogállásának, működtetésének, megvalósításának és 
fenntarthatóságának további részleteit, különös tekintettel a  2014–2020-as programozási időszak során 
rendelkezésre álló lehetséges európai uniós források bevonásának vizsgálatára;

b) felkéri Zalaegerszeg Megyei Jogú Város polgármesterét az a) alpont végrehajtásában való közreműködésre.
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
 emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2016. február 29.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1033/2016. (II. 9.) Korm. határozata
a kéményseprő-ipari ellátás folyamatos biztosítása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre 
szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

A Kormány
 1.  az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 21.  § (6)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 

a kéményseprő-ipari ellátás folyamatos biztosítása érdekében
a) 2311,7 millió forint egyszeri jellegű átcsoportosítását rendeli el az 1. melléklet, és
b) 2965,6 millió forint tartós jellegű átcsoportosítását rendeli el a 2. melléklet
szerint, elszámolási, a  fel nem használt rész tekintetében visszatérítési kötelezettséggel a  Magyarország  
2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény (a  továbbiakban: Kvtv.) 1.  melléklet  
XI. Miniszterelnökség fejezet, 32. Rendkívüli kormányzati intézkedések cím terhére, a  Kvtv. 1.  melléklet  
XIV. Belügyminisztérium fejezet, 12. BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság cím javára.
Az átcsoportosítás tekintetében

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

Az elszámolás és a visszatérítési kötelezettség tekintetében
Felelős: belügyminiszter
Határidő: 2017. január 31.

 2.  visszavonja a  kéményseprő-ipari ellátás folyamatos biztosítása érdekében szükséges intézkedésekről szóló 
1152/2015. (III. 17.) Korm. határozatot.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1033/2016. (II. 9.) Korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség
XIV Belügyminisztérium

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

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

szám név neve áthúzódó
hatása

XI. Miniszterelnökség
297102 32 Rendkívüli kormányzati intézkedések 

K5 Egyéb működési célú kiadások -2 311,7
XIV. Belügyminisztérium

001711 12 BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
K3 Dologi kiadások 816,6
K6 Beruházások 1 376,0
K7 Felújítások 119,1

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

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

szám név neve áthúzódó
hatása

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

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

szám név neve áthúzódó
hatása

XIV. Belügyminisztérium
001711 12 BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 2 311,7

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

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 2 311,7 2 311,7
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2016.

K I A D Á S O K A módosítást 
elrendelő jogszabály/ 

határozat száma

1 példány
1 példány

2 példány

Az előirányzatmódosítás érvényessége:   a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Az adatlap 5 példányban töltendő ki

A módosítást 
elrendelő jogszabály/ 

határozat száma

T Á M O G A T Á S A módosítást 
elrendelő jogszabály/ 

határozat száma

Az előirányzatmódosítás érvényessége:   a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

B E V É T E L

1 példány
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2. melléklet az 1033/2016. (II. 9.) Korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség
XIV Belügyminisztérium

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

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

szám név neve áthúzódó
hatása

XI. Miniszterelnökség
297102 32 Rendkívüli kormányzati intézkedések 

K5 Egyéb működési célú kiadások -2 965,6
XIV. Belügyminisztérium

001711 12 BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
K1 Személyi juttatások 2 082,8 2 711,7
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 474,7 637,7
K3 Dologi kiadások 408,1 251,7

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

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

szám név neve áthúzódó
hatása

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

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

szám név neve áthúzódó
hatása

XIV. Belügyminisztérium
001711 12 BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 2 965,6 3 601,1

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra 1 350

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: 2 965,6 167,5 30,0 1 157,7 1 610,4
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2016.

K I A D Á S O K A módosítást 
elrendelő jogszabály/ 

határozat száma

Az előirányzatmódosítás érvényessége:   b) a következő évi költségvetésbe beépülő

1 példány
1 példány

B E V É T E L A módosítást 
elrendelő jogszabály/ 

határozat száma

T Á M O G A T Á S A módosítást 
elrendelő jogszabály/ 

határozat száma

1 példány
2 példány

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    b) a következő évi költségvetésbe beépülő

Az adatlap 5 példányban töltendő ki
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A Kormány 1034/2016. (II. 9.) Korm. határozata
a Modern Városok Program keretében a kulturális intézmények működtetése érdekében Pécs Megyei Jogú 
Város részére történő többlettámogatás biztosításáról

A Kormány
 1. egyetért azzal, hogy Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által ellátott kulturális feladatokhoz, elsősorban 

a  Zsolnay Kulturális Negyed, a  Kodály Központ és a  Pannon Filharmonikusok működéséhez további támogatást 
biztosítson;

 2. felhívja a nemzetgazdasági minisztert és a belügyminisztert, hogy az 1. pontban foglaltak érvényesítése érdekében 
készítsenek előterjesztést az emberi erőforrások minisztere bevonásával a Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 
által ellátott, az 1. pont szerinti feladatok 2016. évi többlettámogatásának biztosítására 1170 millió forint összegben;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 belügyminiszter
 emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2016. február 15.

 3. felhívja az  emberi erőforrások miniszterét, hogy a  Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által ellátott kulturális 
feladatok finanszírozásában 2016. évtől megvalósuló kiszámítható állami és önkormányzati szerepvállalás 
rögzítése érdekében – a  nemzetgazdasági miniszter egyetértése mellett – kössön 10 évre szóló együttműködési 
megállapodást Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatával.

Felelős: emberi erőforrások minisztere
 nemzetgazdasági miniszter
Határidő: 2016. április 30.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1035/2016. (II. 9.) Korm. határozata
a Modern Városok Program részeként megvalósuló Pécsi Tudományegyetem idegen nyelvű képzései 
bővítéséhez kapcsolódó kapacitás fejlesztéséhez, valamint a kutatási-fejlesztési potenciáljának 
fejlesztéséhez szükséges források biztosításáról

A Kormány
 1. egyetért a  Pécsi Tudományegyetem idegen nyelvű képzések bővítését célzó kapacitásfejlesztési tervének 

megvalósításához szükséges beruházás (a továbbiakban: Beruházás) állami támogatásával;
 2. egyetért azzal, hogy a Beruházás építtetője a Pécsi Tudományegyetem;
 3. felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy a  Beruházás megvalósítása érdekében – az  emberi erőforrások 

minisztere és a Miniszterelnökséget vezető miniszter bevonásával – gondoskodjon a Beruházás megvalósításához 
szükséges összesen 24 000 millió forint költségvetési forrásnak a biztosításáról és ütemezett rendelkezésre állásáról 
az egyes költségvetési években a következő bontásban:
a) a 2016. évben 4550 millió forint a  Magyarország központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 

1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 5. Egyetem, főiskolák címen,
b) a 2017. évben 12 300 millió forint,
c) a 2018. évben 4750 millió forint,
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d) a 2019. évben 2400 millió forint;
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 emberi erőforrások minisztere
 Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: az a) alpont tekintetében a felmerülés ütemében,
 a b)–d) alpont tekintetében az adott évi központi költségvetés tervezése során

 4. felhívja az  emberi erőforrások miniszterét, hogy pályázati források rendelkezésre állása esetén gondoskodjon 
arról, hogy a Beruházás költségei a pályázatok terhére elszámolásra, és a 3. pontban biztosított források a központi 
költségvetés javára visszatérítésre kerüljenek.

Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: a pályázati források rendelkezésre állását követően

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1036/2016. (II. 9.) Korm. határozata
a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

A Kormány
 1. az államháztartásról szóló 2011.  évi CXCV.  törvény (a  továbbiakban: Áht.) 33.  § (1)  bekezdésében biztosított 

jogkörében eljárva elrendeli a  Magyarország 2016.  évi központi költségvetéséről szóló 2015.  évi C.  törvény 
(a  továbbiakban: Kvtv.) 1.  melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet címrendjének a  20. Fejezeti 
kezelésű előirányzatok cím, 47. 2024. évi olimpiai pályázat finanszírozása alcímmel történő kiegészítését;

 2. az Áht. 21.  § (6)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 3300,0 millió forint egyszeri átcsoportosítását 
rendeli el elszámolási, a  fel nem használt rész tekintetében visszatérítési kötelezettséggel a  Kvtv. 1.  melléklet 
XI. Miniszterelnökség fejezet, 32. Rendkívüli kormányzati intézkedések cím terhére az 1. melléklet szerint.
Az átcsoportosítás tekintetében

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

Az elszámolás és a visszatérítési kötelezettség tekintetében
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2016. november 30.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1036/2016. (II. 9.) Korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség
XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Millió forintban, egy tizedessel
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím K I A D Á S O K (+/-) következő

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

hatása
XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
353695 45 Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja működési támogatása

K3 Dologi kiadások 1,0
K5 Egyéb működési célú kiadások 299,0

358462 47 2024. évi olimpiai pályázat finanszírozása
K3 Dologi kiadások 10,5
K5 Egyéb működési célú kiadások 2 989,5

XI. Miniszterelnökség
297102 32 Rendkívüli kormányzati intézkedések

K5 Egyéb működési célú kiadások -3 300,0

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

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

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

hatása

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

Millió forintban, egy tizedessel
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- T Á M O G A T Á S A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

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

hatása
XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
353695 45 Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja működési támogatása 300,0
358462 47 2024. évi olimpiai pályázat finanszírozása 3 000,0

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 3 300,0 3 300,0
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2016.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

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

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

Államház-
tartási egyedi 

azonosító
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A Kormány 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozata
az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

 1. A Kormány
a) megállapítja az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: EFOP) éves fejlesztési keretét 

az 1. melléklet szerint,
b) elfogadja a 2. melléklet szerint az ott felsorolt projektek kiemelt projektként történő nevesítését,
c) jóváhagyja, hogy az EFOP éves fejlesztési keretének pénzügyi kerete meghaladja az EFOP pénzügyi keretét 

azzal, hogy ezen alpontban meghatározott pénzügyi keretek közötti különbözetre kötelezettség nem 
vállalható,

d) felhívja az  emberi erőforrások miniszterét, hogy gondoskodjon arról, hogy az  EFOP egyes prioritásai 
keretének 90%-át meghaladó összegre vonatkozó kötelezettség vállalására csak annak a  Kormány egyedi 
ügyben hozott nyilvános határozatával történő jóváhagyása alapján kerüljön sor.
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: azonnal

 2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
 3. Hatályát veszti az  Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési keretének 

megállapításáról szóló 1210/2015. (IV. 24.) Korm. határozat.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozathoz

Az EFOP éves fejlesztési kerete 
 

1. Az együttműködő társadalomról szóló 1. prioritás 
 

 A B C D E 

1. Felhívás azonosító 
jele 

Felhívás neve Felhívás keretösszege 
(Mrd Ft) 

Felhívás 
meghirdetésének 

módja 

Felhívás 
meghirdetésének 

tervezett ideje  

2. EFOP-1.1.1 Megváltozott munkaképességű emberek támogatása 10,00 kiemelt 
Meghirdetve 

2015. októberben 
3. EFOP-1.1.2 Nő az esély – képzés és foglalkoztatás 4,05 kiemelt 2016. február 
4. EFOP-1.1.3 Nő az esély – foglalkoztatás 3,15 egyszerűsített 2016. február 
5. EFOP-1.1.4 Elsőként lakhatás 1,40 standard 2016. június 
6.  EFOP-1.2.1 Védőháló a családokért 6,20 standard 2016. február  
7.  EFOP-1.2.2 Ifjúsági programok támogatása 1,00 standard 2016. február  

8. EFOP-1.2.3 Komplex ifjúsági fejlesztések – új nemzedék újratöltve 

5,00 
[ebből Versenyképes Közép-

Magyarország Operatív 
Program 

(a továbbiakban: VEKOP): 1,50] 

kiemelt 
Meghirdetve 

2015. októberben 

9. EFOP-1.2.4 Kríziskezelő szolgálatok fejlesztése 
1,16 

(ebből VEKOP: 0,35) kiemelt 2016. június 

10. EFOP-1.2.5 Biztos menedék 1,64 standard 2016. június 

11. EFOP-1.2.6 Családbarát ország 
7,00 

(ebből VEKOP: 1,35) kiemelt 2016. június 

12. EFOP-1.2.7 
Gyermekvédelmi szakellátásban, javítóintézetekben elhelyezettek önálló 

életkezdési feltételeinek javítása 1,05 standard 2016. június 

13. EFOP-1.2.8 Nők a családban és a munkahelyen 3,00 kiemelt 2016. június 
14. EFOP-1.2.9 Nők a családban és a munkahelyen (standard) 9,00 standard 2016. december 
15. EFOP-1.2.10 Mentorprogram koraszülöttek részére 2,00 standard 2016. június 
16. EFOP-1.3.1 Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás 3,00 kiemelt 2016. február 
17. EFOP-1.3.2 Roma mentorhálózat fejlesztése 2,00 kiemelt 2016. április 
18. EFOP-1.3.3 Fogvatartottak reintegrációja 3,50 kiemelt 2016. február  
19. EFOP-1.3.4 Közös értékeink – sokszínű társadalom 1,00 standard 2016. szeptember 
20. EFOP-1.3.5 Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével 14,00 standard 2016. szeptember 

21. EFOP-1.3.6 Ifjúsági kisközösségi együttműködések támogatása 
2,60 

(ebből VEKOP: 0,50) kiemelt 2016. szeptember 

22. EFOP-1.4.1 Integrált gyermekprogramok szakmai támogatása 3,00 kiemelt 2016. február 
23. EFOP-1.4.2 Integrált térségi gyermekprogramok 15,00 standard 2016. február 
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24. EFOP-1.4.3 
Jó kis hely – Biztos Kezdet Gyerekházak és kistelepülési komplex gyermekprogramok 

támogatása 5,50 standard 2016. június 

25. EFOP-1.5.1 Kísérleti program a legelmaradottabb járások területi felzárkózása érdekében 2,00 standard 2016. szeptember 

26. EFOP-1.5.2 
Humán szolgáltatások fejlesztése megyei szinten, illetve a kiemelt fejlesztési 

térségekben 100,00 standard 2016. június 

27. EFOP-1.6.1 Felzárkózási együttműködések támogatása 2,20 
(ebből VEKOP: 0,22) 

kiemelt 2016. március 

28. EFOP-1.6.2 Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal (ESZA) 22,00 standard 2016. június 

29. EFOP-1.8.1 Komplex népegészségügyi szűrések 6,57 
(ebből VEKOP: 1,97) 

kiemelt 2015. december 

30. EFOP-1.8.2 Népegészségügyi intézményrendszer helyi kapacitásainak fejlesztése 7,00 standard 2016. június 

31. EFOP-1.8.3 Átfogó, célzott népegészségügyi fejlesztések 8,00 
(ebből VEKOP:2,40) 

kiemelt 2016. június 

32. EFOP-1.8.4 Nemzeti egészségügyi program a kívánt gyermekek megszületéséért 2,50 
(ebből VEKOP: 0,75) 

kiemelt 2016. június 

33. EFOP-1.9.1 Szociális intézmény férőhely kiváltási szakmai koordinációs műhely kialakítása 
2,50 

(ebből VEKOP: 0,45) kiemelt 2016. február 

34. EFOP-1.9.2 
A fogyatékos személyek számára nyújtott szakmai- és közszolgáltatások 

hozzáférhetőségének kialakítása, fejlesztése 
3,30 

(ebből VEKOP: 0,99) kiemelt 2016. június 

35. EFOP-1.9.3 A foglalkoztatási rehabilitáció szakmai folyamatainak fejlesztése 
4,20 

(ebből VEKOP: 1,26) kiemelt 2016. június 

36. EFOP-1.9.4 A szociális ágazat módszertani és információs rendszereinek megújítása 
5,80 

(ebből VEKOP: 1,74) kiemelt 2016. március 

37. EFOP-1.9.5 A koragyermekkori intervenció ágazatközi fejlesztése 
5,70 

(ebből VEKOP: 1,71) kiemelt 2016. június 

38. EFOP-1.10.1 Ápoló tanulók részére pályaválasztást támogató ösztöndíjas program 
4,40 

(ebből VEKOP: 1,32) kiemelt 2016. február 

39. EFOP-1.11.1 Tematikus együttműködés erősítése az ifjúságügy, egészségügy, közösségfejlesztés 
és társadalmi felzárkózás terén a Kárpát-medence EU-tagállamaival 

4,80 kiemelt 2016. június 

40. EFOP-1.11.2 Tematikus együttműködés erősítése az ifjúságügy, egészségügy, közösségfejlesztés 
és társadalmi felzárkózás terén a Kárpát-medence nem EU-tagállamaival 

1,20 kiemelt 2016. június 



760 
M

A
G

Y
A

R
 K

Ö
Z

L
Ö

N
Y

 • 2016. évi 15. szám
 

2. Az infrastrukturális beruházások a társadalmi együttműködés erősítése érdekében című 2. prioritás 
 

 A B C D E 

1. Felhívás 
azonosító jele 

Felhívás neve Felhívás keretösszege 
(Mrd Ft) 

Felhívás 
meghirdetésének 

módja 

Felhívás 
meghirdetésének 

tervezett ideje 

2. EFOP-2.1.1 
Gyermekotthonok kiváltása, korszerűsítése, hiányzó gyermekotthoni kapacitások 

létrehozása 2,94 standard 2016. február 

3. EFOP-2.1.2 Gyerekesély programok infrastrukturális háttere 5,50 standard 2016. június 

4. EFOP-2.2.1 Gyermek sürgősségi, baleseti ellátás fejlesztése 10,00 
(ebből VEKOP: 1,35) 

kiemelt 2016. február 

5. EFOP-2.2.2 Intézményi ellátásról a közösségi alapú szolgáltatásokra való áttérés fejlesztése – 
intézményi férőhelykiváltás 

35,00 standard 2016. szeptember 

6. EFOP-2.2.3 Átmeneti és rehabilitációs intézmények korszerűsítése 3,80 standard 2016. szeptember 

7. EFOP-2.2.4 Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatási feladatok infrastrukturális feltételeinek 
javítása 

1,00 
(ebből VEKOP: 0,10) 

kiemelt 2016. szeptember 

8. EFOP-2.2.5 Egységes ápolási eszközpark kialakítása 5,00 kiemelt 2016. szeptember 

9. EFOP-2.2.6 
A pszichiátriai és addiktológiai aktív fekvőbeteg ellátórendszer infrastrukturális 

feltételeinek fejlesztése és biztonsági pszichiátriai részleg kialakítása 
5,00 

(ebből VEKOP: 0,81) kiemelt 2016. június 

10. EFOP-2.2.7 
Gyermek és ifjúságpszichiátriai, addiktológiai és mentálhigiénés ellátórendszer 

infrastrukturális feltételeinek fejlesztése 6,00 kiemelt 2016. szeptember 

11. EFOP-2.2.8 Egészségügyi szakellátók nővérszállóinak fejlesztése 10,00 kiemelt 2016. június 
12. EFOP-2.2.9 Klinikai skill laborok fejlesztése 4,00 kiemelt 2016. szeptember 
13. EFOP-2.2.10 Patológiai és orvosi laboratóriumi hálózat infrastrukturális feltételeinek javítása 9,81 kiemelt 2016. szeptember 

14. EFOP-2.2.11 
Hiányzó egészségügyi és szociális humán szolgáltatások fejlesztése megyei szinten, 

illetve a kiemelt fejlesztési térségekben 14,00 standard 2016. december 

15. EFOP-2.4.1 Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal (ERFA) 22,85 standard 2016. június 
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3. A gyarapodó tudástőkéről szóló 3. prioritás 
 

 A B C D E 

1. 
Felhívás 

azonosító 
jele 

Felhívás neve Felhívás keretösszege 
(Mrd Ft) 

Felhívás 
meghirdetésének 

módja 

Felhívás 
meghirdetésének 

tervezett ideje 

2. EFOP-3.1.1 Kisgyermekkori nevelés támogatása 1,30 kiemelt 
Meghirdetve 

2014. októberben 

3. EFOP-3.1.2 Végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentése 4,00 
(ebből VEKOP: 1,20) 

kiemelt 2016. február 

4. EFOP-3.1.3 Társadalmi felzárkózási és integrációs köznevelési intézkedések támogatása 4,20 kiemelt 2016. március 

5. EFOP-3.1.4 Ösztöndíj és mentorálási támogatás hátrányos helyzetű tanulóknak – útravaló 
ösztöndíjprogram 

6,00 
(ebből VEKOP: 1,80) 

kiemelt Meghirdetve 
2015.októberben 

6. EFOP-3.1.5 A lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények támogatása 10,00 kiemelt 2016. június 
7. EFOP-3.1.6 Köznevelési intézmények hátránykompenzációs képességének növelése 5,00 standard 2016. szeptember 
8. EFOP-3.1.7 Esélyteremtés a köznevelésben 3,00 kiemelt 2016. március 
9. EFOP-3.1.8 A köznevelés esélyteremtő szerepének erősítése 4,55 standard 2016. szeptember 

10. EFOP-3.1.9 Kisgyermekkori nevelés intézményi támogatása 1,70 kiemelt 2016. június 

11. EFOP-3.2.1 Tehetségek Magyarországa 6,50 kiemelt 
Meghirdetve 

2015. decemberben 

12. EFOP-3.2.2 
A köznevelés tartalmi szabályozóinak megfelelő tankönyvek, taneszközök fejlesztése 

és digitális tartalomfejlesztés 
2,00 

(ebből VEKOP: 0,60) kiemelt 2016. február 

13. EFOP-3.2.3 Digitális környezet a köznevelésben 35,40 kiemelt 2016. június 
14. EFOP-3.2.4 Új generációs köznevelés 6,80 kiemelt 2016. június 
15. EFOP-3.2.5 Tanulás-élmény iskolán belül 2,10 kiemelt 2016. június 
16. EFOP-3.2.6 Tanulás-élmény – extracurriculáris tevékenységek révén 11,00 kiemelt 2016. június 
17. EFOP-3.2.7 Művészetoktatás fejlesztése a köznevelésben 2,00 standard 2016. szeptember 
18. EFOP-3.2.8 T.E.S.I-2.0 – A testnevelés és sport tehetséggondozás minőségi fejlesztése 3,40 kiemelt 2016. június 
19. EFOP-3.2.9 Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység modellezése 1,70 standard 2016. június 

20. EFOP-3.3.1 Tanoda programok támogatása 5,00 standard 
Meghirdetve 

2015. 
szeptemberben 

21. EFOP-3.3.2 Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért 5,00 standard 2016. június 

22. EFOP-3.3.3 Országos múzeumi és könyvtári központi fejlesztés 
2,00 

(ebből VEKOP: 0,60) kiemelt 2016. június 

23. EFOP-3.4.1 Roma szakkollégiumok támogatása 1,20 standard 
Meghirdetve 

2015. októberben 

24. EFOP-3.4.2 Campus Mundi – felsőoktatási mobilitási és nemzetköziesítési program 9,20 
(ebből VEKOP: 2,30) 

kiemelt 
Meghirdetve 

2015. 
szeptemberben 
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25. EFOP-3.4.3 
Felsőoktatási intézményi fejlesztések a felsőfokú oktatás minőségének és 

hozzáférhetőségének együttes javítása érdekében 24,00 standard 2016. március 

26. EFOP-3.4.4 
A felsőoktatási intézmények felkészítő és pályaorientációs tevékenységeinek, valamint 
a matematikai, természettudományi, műszaki és informatikai (MTMI40) szakokra való 

jelentkezést és bennmaradást elősegítő programok támogatása 
8,00 standard 2016. június 

27. EFOP-3.4.5 
Rendszerszintű fejlesztések és hozzáférés bővítését szolgáló ágazati programok a 

felsőoktatásban 
7,92 

(ebből VEKOP: 1,98) kiemelt 2016. szeptember 

28. EFOP-3.5.1 Duális és kooperatív felsőoktatási képzések, felsőoktatási szakképzési és szakirányú 
továbbképzések fejlesztése 

3,70 standard 2016. június 

29. EFOP-3.6.1 Intelligens szakosodást szolgáló intézményi fejlesztések 20,00 standard 2016. február 
30. EFOP-3.6.2 Tematikus kutatási hálózati együttműködések 15,40 standard 2016. szeptember 
31. EFOP-3.6.3 Felsőoktatási hallgatók tudományos műhelyeinek és programjainak támogatása 7,20 standard 2016. szeptember 
32. EFOP-3.7.1 Aktívan a tudásért 6,30 kiemelt 2016. március 

33. EFOP-3.7.2 Az egész életen át tartó tanulást megalapozó fejlesztések 2,50 
(ebből VEKOP: 0,75) 

kiemelt 2016. szeptember 

34. EFOP-3.8.1 Felzárkóztató egészségügyi ápoló szakképzési program 1,90 kiemelt 
Meghirdetve 

2014. októberben 
35. EFOP-3.8.2 Szociális humán erőforrás fejlesztése 12,00 kiemelt 2016. március 

36. EFOP-3.8.3 Alapellátás komplex minőségi megújítása 
10,00 

(ebből VEKOP: 3,00) kiemelt 2016. április 

37. EFOP-3.9.1 
Humán szolgáltatások fejlesztése megyei szinten, illetve a kiemelt fejlesztési 

térségekben a tudástőke gyarapodása érdekében 100,00 standard 2016. június 

38. EFOP-3.10.1 
Tematikus együttműködés erősítése a köznevelés és a felsőoktatás terén a Kárpát-

medence EU- tagállamaival 5,30 kiemelt 2016.június 

39. EFOP-3.10.2 
Tematikus együttműködés erősítése a köznevelés és a felsőoktatás terén a Kárpát-

medence nem EU-tagállamaival 1,70 kiemelt 2016. június 

 



M
A

G
Y

A
R

 K
Ö

Z
L

Ö
N

Y
 • 2016. évi 15. szám

 
763

4. Az infrastrukturális beruházások a gyarapodó tudástőke érdekében című 4. prioritás 
 

 A B C D E 

1. Felhívás 
azonosító jele 

Felhívás neve Felhívás keretösszege 
(Mrd Ft) 

Felhívás 
meghirdetésének 

módja 

Felhívás 
meghirdetésének 

tervezett ideje 

2. EFOP-4.1.1 Egyes egyházi infrastrukturális fejlesztések 4,95 standard 
Meghirdetve 

2015. decemberben 
3. EFOP-4.1.2 Térségi iskolahálózatok kialakítása 60,00 kiemelt 2016. március 
4. EFOP-4.1.3 Testmozgást javító infrastrukturális fejlesztések 3,29 kiemelt 2016. március 
5. EFOP-4.1.4 Testmozgást javító infrastrukturális fejlesztések (standard) 1,00 standard 2016. március 
6. EFOP-4.1.5 Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése 26,72 kiemelt 2016. szeptember 
7. EFOP-4.1.6 Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése (standard) 14,70 standard 2016. szeptember 
8. EFOP-4.1.7 A köznevelés támogató szerepének erősítése 3,20 kiemelt 2016. szeptember 
9. EFOP-4.1.8 A köznevelés támogató szerepének erősítése (standard) 1,80 standard 2016. szeptember 

10. EFOP-4.1.9 Kulturális intézmények tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései 5,00 standard 2016. szeptember 
11. EFOP-4.2.1 Felsőoktatási infrastruktúra fejlesztési program 29,00 standard 2016. március 
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2. melléklet az 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozathoz

Az EFOP nevesített kiemelt projektjei 
 

 A B C D E F G 

1. 
Felhívás 

azonosító 
jele 

Projekt megnevezése Támogatást igénylő neve 

Projekt 
indikatív 

támogatási 
kerete 

(Mrd Ft) 

Magyarország 
központi 

költségveté-
séből 

megtéríthető 
indikatív 

önerő 
(Mrd Ft) 

Projekt 
benyújtásá-
nak várható 

ideje 

Szakmai elvárások 

2. EFOP-1.1.1 
Megváltozott 

munkaképességű emberek 
támogatása 

Nemzeti Rehabilitációs és 
Szociális Hivatal 10,00 – 

Megtörtént 
2015-ben 

A projekt célja a megváltozott munkaképességű 
személyek nyílt munkaerő-piaci integrációjának 
elősegítése foglalkozási rehabilitációs 
szolgáltatások nyújtásával, a foglalkoztatásuk 
ösztönzése, képzettségi szintjük növelése, valamint 
a megváltozott munkaképességű személyeket 
foglalkoztatni képes munkaadók szemléletének 
formálása. 

3. EFOP-1.1.2 Nő az esély – képzés és 
foglalkoztatás 

Türr István Képző és Kutató 
Intézet 

(konzorciumvezető) 
 

Szociális és 
Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság 

4,05 – 2016 

A projekt célja a célcsoport – elsősorban a roma 
nők – tagjainak képzése és felkészítése a 
közszolgáltatást végző intézményekben (pl. 
szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi, 
köznevelési, egészségügyi, közművelődési) való 
foglalkoztatásra, továbbá a munkaerő-piaci 
elhelyezkedés elősegítése a foglalkoztatás 
támogatásával. 

4. EFOP-1.2.3 
Komplex ifjúsági fejlesztések 

– új nemzedék újratöltve 

Új Nemzedék Központ 
Nonprofit Közhasznú 
Korlátolt Felelősségű 

Társaság 

5,00 
(ebből 

VEKOP: 1,50) 
– 

Megtörtént 
2015-ben 

A projekt célja az ifjúsági szakterület országos és 
területi tevékenységének szakmai összehangolása. 
A projekt keretében az ifjúsági szolgáltatások 
elérhetővé válnak a hátrányos helyzetű 
célcsoportok számára, emellett hatékony 
ifjúságtámogatási-rendszer kialakítására is sor 
kerül. További cél a fiatalok elhelyezkedési 
esélyeinek növelése, valamint a közösségben való 
szerepvállalás támogatásával, egymás 
megismerésével az előítélet mentes köz- és egyéni 
gondolkodás, szemlélet kialakítása. 
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5. EFOP-1.2.4 
Kríziskezelő szolgáltatások 

fejlesztése 
Család-, Ifjúság- és 

Népesedéspolitikai Intézet 

1,16 
(ebből 

VEKOP: 0,35) 
– 2016 

A projekt célja a lelki-segély, krízisintervenciós és 
mentálhigiénés segítség nyújtásának biztosítása, a 
bántalmazottak akut krízishelyzetből történő 
kilépésének segítése telefonon és online felületen 
keresztül, a szolgálatok humán és infrastrukturális 
fejlesztése, működésének hatékonyabbá tétele, 
továbbá a gyermekvédelmi jelzőrendszer tagjainak 
képzése. 

6. EFOP-1.2.6 Családbarát ország 
Család-, Ifjúság- és 

Népesedéspolitikai Intézet 

4,50 
(ebből 

VEKOP: 1,35) 
– 2016 

A projekt célja a családhoz, a gyermekvállaláshoz 
kapcsolódó szemléletformálás, a családi szféra 
társadalmi jelentőségének és a prevencióban 
betöltött szerepének tudatosítása, a családi 
kohézió növelése, valamint a generációkon átívelő 
együttműködés előmozdítása. 

7. EFOP-1.2.6 
Családbarát ország – 

fejlesztések a fejlesztendő 
régiókban 

Család-, Ifjúság- és 
Népesedéspolitikai Intézet 2,50 – 2016 

A projekt célja családhoz, a gyermekvállaláshoz 
kapcsolódó szemléletformálás, a családi szféra 
társadalmi jelentőségének és a prevencióban 
betöltött szerepének tudatosítása, a családi 
kohézió növelése és a generációkon átívelő 
együttműködés előmozdítása. 

8. EFOP-1.2.8 
Nők a családban és a 

munkahelyen 

Család-, Ifjúság- és 
Népesedéspolitikai Intézet 
által vezetett konzorcium 

3,00 – 2016 

A projekt célja a kisgyermekes anyák 
munkaerőpiacra történő visszalépésének 
elősegítése a kompetenciafejlesztésen, át- és 
továbbképzések megvalósításán, valamint a 
rugalmas munkavégzés lehetőségeinek 
megismertetésén keresztül. További cél olyan 
területek felé orientálni a célcsoportot, ahol 
könnyebben összeegyeztethető a munka és a 
családi élet, és ahol eleve kismértékű a női 
részvétel, ugyanakkor nemzetgazdasági 
szempontból az érintett ágazat fejlesztése 
szükséges (pl. az IT, a műszaki területek vagy a 
kiváló nyelvtudást igénylő szektorok). 

9. EFOP-1.3.1 Cselekvő közösségek – aktív 
közösségi szerepvállalás 

Nemzeti Művelődési 
Intézet 

(konzorciumvezető) 
 

Országos Széchényi 
Könyvtár, 

Szabadtéri Néprajzi 
Múzeum 

3,00 – 2016 

A projekt célja a kulturális intézmények felkészítése 
működésük társadalmiasítására, valamint a 
közösségfejlesztési folyamatok és önkéntes 
programok megvalósítására, és ezen keresztül a 
közösségek, az egyének önálló cselekvési 
szándékának és képességének erősítése, a 
közösségi, együttélési konfliktusok oldása. 
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10. EFOP-1.3.2 Roma mentorhálózat 
fejlesztése 

Türr István Képző és Kutató 
Intézet 

2,00 – 2016 
A projekt célja a roma személyeket érintő 
fejlesztési programok mentorálással történő 
szakmai támogatása. 

11. EFOP-1.3.3 Fogvatartottak reintegrációja 

Belügyminisztérium 
(konzorciumvezető) 

 
Büntetés-végrehajtás 

Országos Parancsnoksága, 
Nemzeti Szakképzési és 
Felnőttképzési Hivatal 

3,50 – 2016 

A projekt célja a fogvatartottak 
foglalkoztathatósági helyzetének javítása, a helyi 
közösségek befogadóképességének növelése, 
valamint a bűnismétlés kockázatának csökkentése. 

12. EFOP-1.3.6 Ifjúsági kisközösségi 
együttműködések támogatása 

Család-, Ifjúság- és 
Népesedéspolitikai Intézet 
által vezetett konzorcium 

2,60 
(ebből 

VEKOP: 0,50) 
– 2016 

A projekt célja az ifjúsági közösségnevelés 
módszertanán alapuló, munka- és szakmaorientált 
helyi szervezetek létrehozása és fejlesztése, 
hálózati működésük megteremtése, alulról jövő 
kezdeményezéseik és az innovációk támogatása, 
mindehhez kortárs segítő és támogató háttér 
kialakítása. 
További cél a települési-, helyi megtartó erőt 
támogató aktív, kisközösségi nevelésen alapuló 
ifjúsági közösségek kialakítása és a meglévő 
közösségek fejlesztése, a fiatalok bevonását 
elősegítő tevékenységek biztosítása, illetve a 
kisközösségi ifjúságnevelés pedagógiai 
módszertani kiterjesztésével a hazai pedagógiai 
kultúra pozitív változásának elősegítése. 
A projekt kiterjed a Kárpát-medencei ifjúsági 
közösségekre. 

13. EFOP-1.4.1 Integrált gyermekprogramok 
szakmai támogatása 

Nemzeti Rehabilitációs és 
Szociális Hivatal 

(konzorciumvezető) 
 

Türr István Képző és Kutató 
Intézet, 

Magyar Tudományos 
Akadémia 

Társadalomtudományi 
Kutatóközpont, 
Magyar Máltai 

Szeretetszolgálat 

3,00 – 2016 

A projekt célja a gyermekek esélyeit növelő helyi 
fejlesztések megalapozása, valamint a helyi 
szakemberek képzésének, továbbképzésének, és 
folyamatos szakmai támogatásuk biztosítása. 
További cél a szakmai és közösségi hálózatok 
építése, az együttműködések és meglévő 
tudásbázis fejlesztése, valamint kutatások, 
elemzések, értékelések elvégzése. 
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14. EFOP-1.6.1 
Felzárkózási együttműködések 

támogatása 
Türr István Képző és Kutató 

Intézet 

2,20 
(ebből 

VEKOP: 0,22) 
– 2016 

A projekt célja a komplex telepprogramok és a 
települési leszakadási folyamatok megfordítását 
segítő beavatkozások szakmai támogatása és 
társadalmi elfogadottságuk elősegítése. Emellett a 
projekt hozzájárul a területi együttműködések 
kialakításához, kiterjesztéséhez és az 
együttműködő partnerek munkájának 
összehangolásához, valamint a roma nők aktívabb 
és tudatosabb közösségi, társadalmi és közéleti 
szerepvállalásához. 

15. EFOP-1.8.1 
Komplex népegészségügyi 

szűrések 
Országos Tisztifőorvosi 

Hivatal 

6,57 
(ebből 

VEKOP: 1,97) 
– 2016 

A projekt célja a szervezett vastag- és végbélszűrés 
országos kiterjesztése, az emlő- és 
méhnyakszűrésen történő részvételi arány 
legalább 60%-ra növelése, valamint a szájüregi 
szűrés és melanoma szűrés minta jellegű 
megvalósítása. További cél a teljes szűrési rendszer 
szakmai, finanszírozási áttekintése és jogi 
újraszabályozása. 

16. EFOP-1.8.3 Átfogó, célzott 
népegészségügyi fejlesztések 

Országos Tisztifőorvosi 
Hivatal 

8,00 
(ebből 

VEKOP: 2,40) 
– 2016 

A projekt célja a népegészségügyi 
szolgáltatásokhoz, ismeretekhez való hozzáférés 
javítása, illetve a megelőzés és egészségfejlesztés, 
különös tekintettel a hátrányos helyzetű, magas 
kockázatú gyermeklakosságának elérésére. 
Emellett cél olyan eszközrendszer és 
ellátásfejlesztési lehetőségek kidolgozása, amelyek 
lehetővé teszik a mentális problémák megelőzését, 
azok időbeli kiszűrését, kezelését, valamint a 
megbélyegzés csökkentését. 
A projekt keretében kerül sor a koszorúér-
betegség, a szívelégtelenség és stroke megelőzése, 
eredményes kezelése érdekében a lakosság 
tájékoztatására, valamint az otthoni rehabilitációs 
és gondozási hálózat fejlesztésére. 
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17. EFOP-1.8.4 
Nemzeti egészségügyi 

program a kívánt gyermekek 
megszületéséért 

Állami Egészségügyi Ellátó 
Központ 

(konzorciumvezető) 
 

Semmelweis Egyetem, 
Országos Betegjogi, 

Ellátottjogi, Gyermekjogi 
és Dokumentációs 

Központ, 
Család-, Ifjúság- és 

Népesedéspolitikai Intézet 

2,50 
(ebből 

VEKOP: 0,75) 
– 2016 

A program célja a meddőség megelőzésével, a 
reprodukciós zavarokban szenvedő párok 
kivizsgálásához és terápiás eljárásokhoz való 
hozzáférés javításával, a sikertelen terhességek 
okainak speciális vizsgálatával és személyre szabott 
kezelésével, a várandósok fokozott védelmével, 
továbbá a lakosság tájékoztatásának szélesebbé 
tételével az egészségesen megszületett újszülöttek 
számának évről évre történő folyamatos növelése. 

18. EFOP-1.9.1 
Szociális intézményi férőhely 

kiváltási szakmai koordinációs 
műhely kialakítása 

Fogyatékos Személyek 
Esélyegyenlőségéért 
Közhasznú Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű 

Társaság vagy az általa 
vezetett konzorcium 

2,50 
(ebből 

VEKOP: 0,45) 
– 2016 

A projekt célja a szociális intézményi férőhely-
kiváltás szakmai támogatása. 

19. EFOP-1.9.2 

A fogyatékos személyek 
számára nyújtott szakmai- és 

közszolgáltatások 
hozzáférhetőségének 
kialakítása, fejlesztése 

Fogyatékos Személyek 
Esélyegyenlőségéért 
Közhasznú Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű 

Társaság 

3,30 
(ebből 

VEKOP: 0,99) 
– 2016 

A projekt célja a fogyatékos személyek (pl. 
hallássérült, siket-vak, autizmusban szenvedő) 
életminőségének javításához és munkaerő-piaci 
elhelyezkedésének elősegítéséhez szükséges 
szolgáltatási rendszer minőségének és 
hozzáférhetőségének javítása, valamint 
módszertani fejlesztések és képzések 
megvalósítása. 

20. EFOP-1.9.3 
A foglalkoztatási rehabilitáció 

szakmai folyamatainak 
fejlesztése 

Nemzeti Rehabilitációs és 
Szociális Hivatal 

4,20 
(ebből 

VEKOP: 1,26) 
– 2016 

A projekt célja a folyamatok egyszerűsítése, a 
hatósági eljárások időtartamának csökkentése. A 
központi hatósági nyilvántartás révén a 
rehabilitációs hatóságon túl, más – 
egészségkárosodáson alapuló – ellátást, illetve 
foglalkoztatást ösztönző kedvezményeket 
megállapító szervek is hozzáférnek a minősítés 
eredményeihez eljárásaik megalapozása 
érdekében. A projekt célja továbbá a 
folyamatszabályozás, az érintett szervezetek 
tevékenységei szinergiáinak megteremtése 
tudásmegosztáson, szervezet-fejlesztésen, 
valamint a meglevő kapacitások és erőforrások 
szélesebb körű felhasználásán keresztül. 
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21. EFOP-1.9.4 
A szociális ágazat 

módszertani és információs 
rendszereinek megújítása 

Nemzeti Rehabilitációs és 
Szociális Hivatal által 
vezetett konzorcium 

5,80 
(ebből 

VEKOP: 1,74) 
– 2016 

A projekt célja a szolgáltatók számára közvetlenül 
elérhető, elsősorban gyakorlati ismeretátadásra 
alkalmas szakmatámogatás fejlesztése, a 
mindennapi szakmai munkát támogató 
tevékenység fejlesztése, az interakció, a területtel 
való folyamatos párbeszéd erősítése, a 
magyarországi longitudinális (követéses) születési 
kohorszvizsgálat lefolytatása, valamint az óvodai és 
iskolai szociális segítő tevékenység módszertani 
támogatása. 

22. EFOP-1.9.5 
A koragyermekkori 

intervenció ágazatközi 
fejlesztése 

Család-, Ifjúság- és 
Népesedéspolitikai Intézet 

(konzorciumvezető) 
 

Országos Tisztifőorvosi 
Hivatal, 

Klebelsberg 
Intézményfenntartó 

Központ 
Nemzeti Rehabilitációs és 

Szociális Hivatal 

5,70 
(ebből 

VEKOP: 1,71) 
– 2016 

A projekt célja a korai intervencióban érintett 
szakmaterületek közötti kapcsolódási pontok 
kialakítása, illetve a különböző ágazati irányítás alá 
tartozó intézményes szereplőket összekötő közös 
irányelvek, protokollok alkalmazása és egy 
egységes mérési, értékelési rendszer bevezetése. 
Emellett cél a szakemberek kompetenciáinak 
növelése, egységes szemléletük formálása és a 
gyermekekkel foglalkozó szolgáltatásokhoz való 
hozzáférés javítása. 

23. EFOP-1.10.1 
Ápoló tanulók részére 

pályaválasztást támogató 
ösztöndíjas program 

Egészségügyi 
Nyilvántartási és Képzési 

Központ 

4,40 
(ebből 

VEKOP: 1,32) 
– 2016 

A projekt célja az egészségügyi pályát, a 
szakdolgozói munkakört választó fiatalok 
számának növelése, valamint az egészségügyi 
szolgáltatók működését veszélyeztető, 
nagymértékű humánerőforrás hiány középtávú 
csökkentése. 

24. EFOP-1.11.1 

Tematikus együttműködés 
erősítése az ifjúságügy, 

egészségügy, 
közösségfejlesztés és 

társadalmi felzárkózás terén 
a Kárpát-medence EU-

tagállamaival 

Emberi Erőforrás 
Támogatáskezelő által 
vezetett konzorcium 

4,80 – 2016 

A projekt célja a lakosság egészség-
tudatosságának növelése, valamint az egyéni és 
közösségi felelősségvállalás erősítése, a lelki és 
testi egészség megőrzése érdekében programok 
megvalósítása, szakemberek továbbképzése, 
valamint szervezetfejlesztés, illetve társadalmi 
felzárkózási és ifjúsági programok megvalósítása. 

25. EFOP-1.11.2 

Tematikus együttműködés 
erősítése az ifjúságügy, 

egészségügy, 
közösségfejlesztés és 

társadalmi felzárkózás terén 
a Kárpát-medence nem EU-

tagállamaival 

Emberi Erőforrás 
Támogatáskezelő által 
vezetett konzorcium 

1,20 – 2016 

A projekt célja a lakosság egészség-
tudatosságának növelése, valamint az egyéni és 
közösségi felelősségvállalás erősítése, a lelki és 
testi egészség megőrzése érdekében programok 
megvalósítása, szakemberek továbbképzése, 
valamint szervezetfejlesztés, illetve társadalmi 
felzárkózási és ifjúsági programok megvalósítása. 
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26. EFOP-2.2.1 Gyermek sürgősségi, baleseti 
ellátás fejlesztése – országos 

Állami Egészségügyi Ellátó 
Központ 

4,50 
(ebből 

VEKOP: 1,35) 
– 2016 

A projekt célja országos, legmagasabb 
progresszivitási szintű gyermekbaleseti és 
gyermeksürgősségi ellátó központ (III.a. szint), és 
vidéki ellátást biztosító országos háromszintű (I. 
szint, II. szint és III. szint) gyermekbaleseti és 
gyermeksürgősségi ellátóhálózat létrehozása, 
továbbá gyermektraumatológia kialakítása. 

27. EFOP-2.2.1 
Gyermek sürgősségi, baleseti 

ellátás fejlesztése 

Állami Egészségügyi Ellátó 
Központ 

(konzorciumvezető) 
 

Debreceni Egyetem, 
Pécsi Tudományegyetem, 

Szegedi 
Tudományegyetem 

5,50 – 2016 

A projekt célja országos, legmagasabb 
progresszivitási szintű gyermekbaleseti és 
gyermeksürgősségi ellátó központ (III.a. szint), és 
vidéki ellátást biztosító országos háromszintű (I. 
szint, II. szint és III. szint) gyermekbaleseti és 
gyermeksürgősségi ellátóhálózat létrehozása, 
továbbá gyermektraumatológia kialakítása. 

28. EFOP-2.2.4 

Területi gyermekvédelmi 
szakszolgáltatási feladatok 

infrastrukturális feltételeinek 
javítása 

Szociális és 
Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság 

1,00 
(ebből 

VEKOP: 0,10) 
– 2016 

A beavatkozás célja a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 
törvény alapján kötelezően működő területi 
gyermekvédelmi szakszolgálatok épületeinek, 
tárgyi feltételeinek korszerűsítése a szakmai 
feladatellátás hatékonyabbá tétele érdekében. 

29. EFOP-2.2.5 
Egységes ápolási eszközpark 

kialakítása 
Állami Egészségügyi Ellátó 

Központ 5,00 – 2016 

A projekt célja az országban működő aktív, 
krónikus, rehabilitációs és ápolási osztályokon az 
azonos esélyegyenlőséget biztosító ápolás 
biztosítása a megfelelő ápolási eszközellátottság 
javításával. Ezáltal elősegíthető az ápolással 
kapcsolatos ellátási eredményesség és a 
betegbiztonság növelése, valamint az ápolással 
összefüggő munkabiztonsági kockázatok 
csökkentése. 
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30. EFOP-2.2.6 

A pszichiátria és addiktológia 
aktív fekvőbeteg 

ellátórendszer infrastrukturális 
feltételeinek fejlesztése és 

biztonsági pszichiátriai részleg 
kialakítása 

Állami Egészségügyi Ellátó 
Központ 

2,70 
(ebből 

VEKOP: 0,81) 
– 2016 

A projekt általános célja a pszichiátriai és 
addiktológiai betegek részére olyan 
infrastrukturális körülmények biztosítása, amely 
megfelelő kereteket és szakmai feltételeket biztosít 
az ellátó szakmai munkához és az adekvát 
kezelésekhez az alábbiak szerint: 

1. biztonsági pszichiátriai egység kialakítása: a 
violens magatartású betegek kezelése 
érdekében a szigorú biztonsági standardoknak 
megfelelően felszerelt pszichiátriai osztályok 
létrehozása, 

2. aktív pszichiátriai, illetve addiktológiai 
osztályok infrastrukturális fejlesztése. 

31. EFOP-2.2.6 

A pszichiátria és addiktológiai 
szakellátások minőségének és 

hozzáférésének javítása az 
infrastrukturális feltételek 

fejlesztésével 

Állami Egészségügyi Ellátó 
Központ 2,30 – 2016 

A projekt általános célja a pszichiátriai és 
addiktológiai betegek részére olyan 
infrastrukturális körülmények biztosítása, amely 
megfelelő kereteket és szakmai feltételeket biztosít 
az ellátó szakmai munkához és az adekvát 
kezelésekhez. A projekt célja a pszichiátria és 
addiktológiai szakellátások minőségének, 
hozzáférésének és hatékonyságának javítása. 

32. EFOP-2.2.7 

Gyermek- és 
ifjúságpszichiátriai, 

addiktológiai és 
mentálhigiénés ellátórendszer 
infrastrukturális feltételeinek 

fejlesztése 

Állami Egészségügyi Ellátó 
Központ 

(konzorciumvezető) 
 

Debreceni Egyetem, 
Pécsi Tudományegyetem, 

Szegedi 
Tudományegyetem 

6,00 – 2016 

A projekt célja a működéshez szükséges struktúra 
és minimum feltételek biztosítása mellett olyan 
regionális koordinációs központok kialakítása, 
amelyek hatékony kommunikációt biztosítanak a 
jellemzően multiszektoriális ellátás színterei 
(elsődleges, másodlagos és harmadlagos 
prevenció) között. A koordinációs központok révén 
biztosítható az átlátható beteg beutalási rend és 
betegutak, valamint a progresszív ellátás elvének 
gyakorlati megvalósulása. 
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33. EFOP-2.2.8 
Egészségügyi szakellátók 

nővérszállóinak fejlesztése 
Állami Egészségügyi Ellátó 

Központ 10,00 – 2016 

A projekt célja az egészségügyi szakdolgozók 
lakhatási körülményeinek javítása, elhelyezési 
lehetőségeik bővítése, amely a munkavállalók 
számára vonzóbbá teszi a felkínált munkahelyeket, 
az egészségügyi intézmények vezetői számára 
pedig újabb eszközt biztosít a jól teljesítő dolgozók 
megtartására, illetve hiányszakmák betöltésére is. 
A nővérszállók férőhelyének bővítése esetenként 
támogathatja az egészségügyi szolgáltatások 
átszervezését is (pl. ellátási feladatok 
átcsoportosítása más városban lévő 
szolgáltatóhoz). 

34. EFOP-2.2.9 
Klinikai skill laborok 

fejlesztése 

Egészségügyi 
Nyilvántartási és Képzési 

Központ 
4,00 – 2016 

A projekt célja olyan demonstrációs egységek 
kialakítása és felszerelése egészségügyi szolgáltató 
intézményeknél, melyek lehetőséget biztosítanak a 
szakképzésben és a továbbképzésben résztvevő 
egészségügyi szakdolgozók, valamint az 
orvosképzésben és az orvos továbbképzésben 
részesülők számára az ápolás-gondozás és egyéb, 
invazív és noninvazív beavatkozások gyakorlására. 

35. EFOP-2.2.10 

Patológiai és orvosi 
laboratóriumi hálózat 

infrastrukturális feltételeinek 
javítása 

Állami Egészségügyi Ellátó 
Központ 

9,81 – 2016 

A projekt célja egyrészt a patológiai diagnosztikai 
tevékenység feltételeinek és a hazai patológiai 
osztályok (beleértve a megyei és országos 
centrumokat is) infrastrukturális felszereltségének, 
műszerezettségének javítása, másrészt a 
heterogén orvosi laboratóriumi rendszer 
egységesítési feltételeinek megteremtése, 
valamint a meglévő humánerőforrás optimális 
kihasználása. 

36. EFOP-3.1.1 Kisgyermekkori nevelés 
támogatása 

Oktatási Hivatal 
(konzorciumvezető) 

 
Család-, Ifjúság- és 

Népesedéspolitikai Intézet 

1,30 – Megtörtént 
2015-ben 

A projekt célja az óvoda és a családi napközi 
esélyteremtő szerepének és hátránykompenzációs 
képességének erősítése képzésekkel és támogató 
szolgáltatásokkal, kiemelt figyelemmel a 3 éves 
kortól kötelező óvodai nevelés szakmai 
támogatására, és az Óvodai nevelés országos 
alapprogramban rögzített hátránycsökkentő 
szerep eredményes megvalósítására. 
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37. EFOP-3.1.2 
Végzettség nélküli 

iskolaelhagyás csökkentése 
Oktatási Hivatal által 
vezetett konzorcium 

4,00 
(ebből 

VEKOP: 1,20) 
– 2016 

A projekt célja a tartósan alulteljesítő intézmények 
minőségi köznevelés nyújtásához szükséges 
komplex fejlesztése, az ösztönző pedagógiai, 
tanulásszervezési módszerek, különböző önálló 
ismeretszerzési és kooperatív tanulási megoldások, 
eljárások elterjesztése, valamint a lemorzsolódás 
szempontjából veszélyeztetett csoportok iskolai 
sikerességének elősegítése, egyenlő esélyek 
megteremtése, valamint további célzott 
beavatkozások előkészítése. 

38. EFOP-3.1.3 
Társadalmi felzárkózási és 

integrációs köznevelési 
intézkedések támogatása 

Türr István Képző és Kutató 
Intézet 

4,20 – 2016 

A projekt célja az esélyegyenlőség 
érvényesülésének elősegítése az óvodai 
nevelésben. Ennek keretében a projekt hozzájárul 
ahhoz, hogy a köznevelési intézményrendszer 
alkalmassá váljon a hátrányos helyzetű gyermekek 
eredményes nevelésére, támogassa a gyermekek 
óvodai beilleszkedését és későbbi iskolai 
sikerességét, valamint a pedagógiai módszerekben 
való megújulás által képes legyen a hátrányos 
helyzetű gyermekek eredményes integrált 
nevelésére. 

39. EFOP-3.1.4 

Ösztöndíj és mentorálási 
támogatás hátrányos helyzetű 

tanulóknak – Útravaló 
ösztöndíjprogram 

Türr István Képző és Kutató 
Intézet 

(konzorciumvezető) 
 

Klebelsberg 
Intézményfenntartó 

Központ 

6,00 
(ebből 

VEKOP: 1,80) 
– Megtörtént 

2015-ben 

A program célja, hogy legalább 9000 fő hátrányos 
helyzetű, elsősorban roma tanuló vegyen részt az 
Útravaló ösztöndíjprogramban és részesüljön a 
program szerinti mentorálásban. Biztosítani kell a 
program egészének monitoringját, továbbá a 
bevont mentorok szakmai támogatását. 

40. EFOP-3.1.5 
A lemorzsolódással 

veszélyeztetett intézmények 
támogatása 

Oktatási Hivatal által 
vezetett konzorcium 

10,00 – 2016 

A projekt célja a tartósan alulteljesítő intézmények 
minőségi köznevelés nyújtásához szükséges 
komplex fejlesztése, valamint a lemorzsolódás 
szempontjából veszélyeztetett csoportok iskolai 
sikerességének elősegítése, továbbá az egyenlő 
esélyek megteremtése. 
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41. EFOP-3.1.7 Esélyteremtés a köznevelésben 
Türr István Képző és Kutató 

Intézet 3,00 1,29 2016 

A projekt célja a köznevelési intézményekben az 
esélyteremtő nevelést lehetővé tevő módszertani 
kultúra fejlesztése. A projekt keretében komplex, 
helyi viszonyokra reagáló, gyakorlatközpontú 
intézmény- és szolgáltatásfejlesztés, valamint 
szolgáltatási tartalomfejlesztés valósul meg a már 
meglévő ismeretek, tapasztalatok, módszertani 
háttér, képzések és emberi erőforrás 
alkalmazásával a befogadó oktatás-, nevelés 
megteremtése érdekében. 

42. EFOP-3.1.9 
Kisgyermekkori nevelés 
intézményi támogatása Oktatási Hivatal 1,70 – 2016 

A projekt célja az óvoda esélyteremtő szerepének 
és hátránykompenzációs képességének erősítése, 
valamint hátránycsökkentő szerepének növelése, 
kiemelt figyelemmel a 3 éves kortól kötelező 
óvodai nevelés bevezetésének szakmai 
támogatására, hátránycsökkentő óvodai fejlesztő 
programok kidolgozásával és 
(tovább)fejlesztésével, családközpontú jó 
gyakorlatok összegyűjtésével és elterjesztésével, 
valamint a szakemberek fejlesztésével. 

43. EFOP-3.2.1 Tehetségek Magyarországa 

Új Nemzedék Központ 
Nonprofit Közhasznú 
Korlátolt Felelősségű 

Társaság 
(konzorciumvezető) 

 
Magyar Tehetségsegítő 
Szervezetek Szövetsége 

6,50 – 2016 

A projekt célja hatékony tehetségtámogató 
szolgáltatások bevezetése, képzésszinteken átívelő 
tehetségkövetés lehetőségének megteremtése, a 
matematikai, természettudományi, műszaki és 
humán tehetségterületek fejlesztési 
lehetőségeinek bővítése, népszerűsítése, valamint 
mérések és fejlesztő szolgáltatások biztosítása. 

44. EFOP-3.2.2 

A köznevelés tartalmi 
szabályozóinak megfelelő 
tankönyvek, taneszközök 

fejlesztése és digitális 
tartalomfejlesztés 

Oktatáskutató és Fejlesztő 
Intézet 

2,00 
(ebből 

VEKOP: 0,60) 
– 2016 

A projekt célja egységes taneszköz-rendszer 
kiépítése és fejlesztése, valamint a Nemzeti 
Köznevelési Portál továbbfejlesztése. 

45. EFOP-3.2.3 Digitális környezet a 
köznevelésben 

Oktatási Hivatal 
(konzorciumvezető) 

 
Nemzeti Információs 

Infrastruktúra Fejlesztési 
Intézet 

35,40 – 2016 
A projekt célja a köznevelési intézmények részletes 
helyzetfelmérésre alapuló informatikai fejlesztése, 
és eszközellátottságuk javítása. 
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46. EFOP-3.2.4 Új generációs köznevelés 
Oktatási Hivatal által 
vezetett konzorcium 2,80 1,20 2016 

A projekt célja a Nemzeti alaptanterv és a 
kerettantervek felülvizsgálata, megújítása, 
valamint a köznevelés pedagógiai mérési-
értékelési és vizsgarendszerének a fejlesztése 

47. EFOP-3.2.4 

A minőségi oktatáshoz, 
neveléshez és az oktatási 

szolgáltatásokhoz való 
hozzáférés javítása 

Oktatási Hivatal 4,00 – 2016 
A projekt célja az Oktatási Hivatal szervezeti 
egységeiként működő Pedagógiai Oktatási 
Központok fejlesztése a kevésbé fejlett régiókban. 

48. EFOP-3.2.5 Tanulás-élmény az iskolán 
belül 

Oktatási Hivatal 2,10 0,90 2016 

A projekt célja a Nemzeti alaptantervben foglalt 
kulcskompetenciák fejlesztését támogató 
programok megvalósítása, és a tanulói 
kompetenciafejlesztő témahetek szervezésének 
támogatása. 

49. EFOP-3.2.6 
Tanulás-élmény – 
extracurriculáris 

tevékenységek révén 

Oktatási Hivatal által 
vezetett konzorcium 

11,00 4,50 2016 

A projekt célja az iskolai oktatási-nevelési 
folyamathoz kapcsolódó, a tanítási időszakon kívüli 
szünidőben megvalósuló, a gyermekek aktivitására 
építő, a szociális hátrányokat közvetlenül 
kompenzáló programok hozzáférésének javítása és 
bővítése a tanulók kompetenciáinak fejlesztése, 
tanulási sikerességének növelése érdekében. A 
projekt keretében tematikus táborok (pl. lovaglás), 
rendezvénysorozatok is megszervezésre 
kerülhetnek. 

50. EFOP-3.2.8 

T.E.S.I-2.0 – Beavatkozások a 
minőségi (inkluzív) testnevelés 

oktatás és képzés 
megvalósítása érdekében 

Magyar Diáksport 
Szövetség 

1,40 0,60 2016 

A projekt célja a mindennapos iskolai testnevelés 
folyamatos, minőségi alapokon nyugvó fejlesztése 
a köznevelés területének szabályozási, tartalmi és 
szakmódszertani típusú megújításával, a szakértők 
és szolgáltatók felkészítésével a minőségi 
testnevelés-oktatás támogatására és nyomon 
követésére, valamint a testnevelés tanítására 
jogosító képzések és képesítések megújításával. 

51. EFOP-3.2.8 Tehetséggondozás sport által 
Magyar Diáksport 

Szövetség 2,00 – 2016 

A projekt célja a gyermekek tehetséggondozása a 
sport terén és a sport által, az iskolás korú 
gyermekek bevezetése a sportos, mozgás-gazdag 
életmódba, továbbá a rendszeres fizikai aktivitást 
végző gyermekek számának növelése, a társadalmi 
és szociális különbségek csökkentése és ezáltal a 
társadalmi befogadás erősítése.  
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52. EFOP-3.3.3 Országos múzeumi és 
könyvtári központi fejlesztés 

Szabadtéri Néprajzi 
Múzeum 

(konzorciumvezető) 
 

Fővárosi Szabó Ervin 
Könyvtár 

2,00 
(ebből 

VEKOP: 0,60) 
– 2016 

A projekt célja egyrészt a múzeumi területen a 
szakmai továbbképzések rendszerének fejlesztése 
és a múzeumok felkészítése a nem formális és 
informális oktatásba történő intenzívebb 
bekapcsolódásra, másrészt a könyvtári területen az 
országos könyvtári rendszer alkalmassá tétele a 
köznevelés hatékonyságát és eredményességét 
szolgáló új típusú kompetencia (pl. olvasás és 
digitális írástudás) és készségfejlesztő (pl. 
szövegértés és információkeresés), tanulást 
támogató szolgáltatások nyújtására. 

53. EFOP-3.4.2 
Campus Mundi – felsőoktatási 
mobilitási és nemzetköziesítési 

program 
Tempus Közalapítvány 

9,20 
(ebből 

VEKOP: 2,30) 
– 

Megtörtént 
2015-ben 

A projekt célja a felsőoktatásban résztvevő 
hallgatók nemzetközi mobilitásának támogatása, 
emellett a felsőoktatási intézmények 
nemzetköziesítésének ösztönzése, nemzetközi 
megjelenésének és külföldi hallgatókat bevonzó 
képességének növelése. 

54. EFOP-3.4.5 

Rendszerszintű fejlesztések és 
hozzáférés bővítését szolgáló 

ágazati programok a 
felsőoktatásban 

Oktatási Hivatal 
(konzorciumvezető) 

 
Nemzeti Információs 

Infrastruktúra Fejlesztési 
Intézet 

7,92 
(ebből 

VEKOP: 1,98) 
– 2016 

A projekt célja a felsőfokúnak megfelelő szintű 
oktatásban való részvétel növelése, annak 
minőségének és hozzáférhetőségének javítását 
szolgáló központi mérési értékelési rendszerek 
bővítése, fejlesztése, kiterjesztése: pályakövetés és 
köznevelési kimenetek összekapcsolása, a 
bemeneti és a kimeneti kompetenciamérés, a 
kredit előrehaladás, lemorzsolódás, szociális 
dimenziómérése, a felvételi rendszer 
korszerűsítése, valamint a tanulmányi rendszerek 
átalakítása. A projekt keretében továbbá a 
matematikai, természettudományi, műszaki és 
informatikai (MTMI40) szakokra való jelentkezést és 
bennmaradást szolgáló program szakmai 
támogatása, a tudományos és felsőoktatási 
tartalmakhoz való hozzáférés növelése, azok 
központi, elektronikus közzétételének bővítése, 
valamint nemzetközi összehasonlításban elismert 
tananyagok fordítása és közzététele is megvalósul. 
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55. EFOP-3.7.1 Aktívan a tudásért 
Türr István Képző és Kutató 

Intézet 6,30 – 2016 

A projekt célja hátrányos helyzetű emberek, köztük 
romák képzettségi szintjének növelése és ezáltal 
foglalkoztatási esélyeik növelése. Az alacsony 
iskolai végzettségű vagy iskolai végzettséggel nem 
rendelkező 18–55 év közötti személyek bevonásra 
kerülnek az általános iskola befejezését támogató, 
valamint a funkcionális analfabetizmust mérséklő, 
és szakmatanulást megalapozó, illetve 
alapkészségeiket, kompetenciáikat fejlesztő 
képzésekbe. 

56. EFOP-3.7.2 
Az egész életen át tartó 

tanulást megalapozó 
fejlesztések 

Nemzeti Művelődési 
Intézet 

(konzorciumvezető) 
 

Hagyományok Háza, 
Országos Széchényi 

Könyvtár 

2,50 
(ebből VEKOP 

0,75) 
– 2016 

A projekt célja a dokumentum- és 
információszolgáltatás országos rendszerének 
továbbfejlesztése és összehangolása, az oktatás, 
képzés és tanulás támogatása új könyvtári 
szolgáltatás (Országos Dokumentum és Információ 
Szolgáltató Rendszer – ODIR) kialakításával, 
valamint az LLL (egész életen át tartó tanulás) 
célrendszerét támogató kulturális-könyvtári 
tartalmak elektronikus formában történő 
elérésének növelésével. Emellett a projekt 
keretében valósul meg a közösségi művelődés 
társadalmi-gazdasági fejlesztő hatásának növelése 
érdekében a hatás-mérés rendszerének, a 
kompetenciafejlesztő hatást indikálható módon 
mérő módszertannak a fejlesztése és bevezetése. 

57. EFOP-3.8.1 Felzárkóztató egészségügyi 
ápoló szakképzési program 

Egészségügyi 
Nyilvántartási és Képzési 

Központ 
1,90 – Megtörtént 

2015-ben 

A projekt célja az egészségügyi ellátórendszerben 
dolgozó, régi típusú, általános ápoló és általános 
asszisztens szakképesítésű, de további 
szakképesítéssel nem rendelkező egészségügyi 
szakdolgozók képzettségének szintre hozásához, 
és az OKJ-s ápolói képesítés megszerzéséhez 
képzések biztosítása, továbbá a kedvezményezett 
egészségügyi intézményben dolgozó érintett 
személyek képzéseken való részvételének 
biztosítása, egyúttal a folyamatos ápolói 
tevékenység fenntartása. 

58. EFOP-3.8.2 
Szociális humán erőforrás 

fejlesztése 
Nemzeti Rehabilitációs és 

Szociális Hivatal 12,00 – 2016 

A projekt célja a komplex szociális életpályamodell 
kidolgozása, a szociális és gyermekjóléti, 
gyermekvédelmi területen dolgozók felkészítése, 
vezetői képzések megvalósítása, továbbá magas 
minőségű szolgáltató-hálózat kialakítása. 
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59. EFOP-3.8.3 Alapellátás komplex 
minőségi megújítása 

Nemzeti 
Egészségfejlesztési Intézet 

(konzorciumvezető) 
 

Országos Tisztifőorvosi 
Hivatal 

Országos Betegjogi, 
Ellátottjogi, Gyermekjogi 

és Dokumentációs 
Központ 

10,00 
(ebből 

VEKOP: 3,00) 
– 2016 

A projekt célja az egészségügyi alapellátás és a 
népegészségügyi szolgáltatások költséghatékony 
összekapcsolása, az ellátás-elérhetőség területi 
különbségeinek enyhítése, valamint az alapellátás 
jelenlegi szereplőinek a képzésével, új 
szakemberek bevonásával preventív 
többletszolgáltatások biztosítása. További cél a 
háziorvos utánpótlás biztosítása, a háziorvosi pálya 
választásának elősegítése, vonzóvá tétele, valamint 
a háziorvosi, házi gyermekorvosi és a védőnői 
tevékenység összehangolása. A projekt további 
célja az alapellátási intézményrendszer jogvédelmi 
szempontú megerősítése, mely hozzájárul a 
rendszerszintű problémák azonosításához, az 
egészségpolitikai döntéshozók számára történő 
visszacsatoláshoz és a betegbiztonság növeléséhez 
is. 

60. EFOP-3.10.1 

Tematikus együttműködés 
erősítése a köznevelés és a 
felsőoktatás terén a Kárpát-
medence EU-tagállamaival 

Nemzetstratégiai 
Kutatóintézet által vezetett 

konzorcium 
5,30 – 2016 

A projekt célja makroregionális képzési és 
csereprogramok megvalósítása, tehetséggondozás 
a köznevelésben és a felsőoktatásban, mentori 
tevékenységek folytatása, valamint határokon 
átívelő, tematikus felsőoktatási tudáshálózatok 
kiépítése. További cél közös képzési programok 
lebonyolítása, tapasztalatcsere, felsőfokú 
szakképzési, valamint alap- és mesterképzési közös 
mintaprogramok kialakítása, szakmai gyakorlati 
képzőhelyek hálózatának kialakítása. A projekt 
keretében megvalósul a fiatalok pályaválasztási 
döntéseit segítő komplex szolgáltatások 
biztosítása. a vidéki gazdálkodói életmódra való 
nevelési programok kidolgozása, megjelenítése a 
köznevelésben és a felsőoktatásban. Cél a fiatalok 
helyben maradásának ösztönzése, valamint a 
köznevelési intézmények, illetve az ezeket 
összefogó civil szervezetek Kárpát-medencei 
hálózati együttműködésének kialakítása, 
fejlesztése. 
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61. EFOP-3.10.2 

Tematikus együttműködés 
erősítése a köznevelés és a 
felsőoktatás terén a Kárpát-

medence nem EU-
tagállamaival 

Emberi Erőforrás 
Támogatáskezelő által 
vezetett konzorcium 

1,70 – 2016 

A projekt célja Kárpát-medencei szintű közösségi 
felsőoktatási képzési központok és a hálózati 
együttműködés feltételeinek kialakítása, a két- és 
háromnyelvű akkreditált felsőoktatási programok 
bővítése, valamint a szakmai gyakorlati 
képzőhelyek hálózatának makroregionális szintű 
kialakítása. További cél a fiatalok pályaválasztási 
döntéseit segítő komplex szolgáltatások 
biztosítása a köznevelésben, tananyagok és 
taneszközök fejlesztése, valamint közös 
pedagógiai módszerek kialakítása és tudásátadás. 
Emellett a projekt segít a végzettség nélküli 
iskolaelhagyás csökkentésében és az 
esélyegyenlőség megteremtése érdekében a 
köznevelésben, illetve a vajdasági, a kárpátaljai 
felsőoktatási módszertani és tartalmi oktatási 
anyagok kidolgozásában. 

62. EFOP-4.1.2 
Térségi iskolahálózatok 

kialakítása 

Klebelsberg 
Intézményfenntartó 

Központ 
60,00 – 2016 

A projekt célja a köznevelési intézményrendszer 
fejlesztése, valós igényekre alapozott 
kapacitásbővítése, valamint az érintett 
intézmények megújuló pedagógiai, módszertani 
programjához, és a mindennapos testnevelés 
infrastrukturális feltételeinek megteremtéséhez 
illeszkedő funkcionális feladatellátási helyek 
kialakítása. 

63. EFOP-4.1.3 
Testmozgást javító 

infrastrukturális fejlesztések 

Klebelsberg 
Intézményfenntartó 

Központ 
3,29 – 2016 

A projekt célja a mindennapos testnevelésre, a 
sport tehetséggondozásra és a fizikai aktivitás 
növelésére alkalmas színterek kialakítása, 
fejlesztése. 

64. EFOP-4.1.5 
Köznevelési intézmények 

infrastrukturális fejlesztése 

Klebelsberg 
Intézményfenntartó 

Központ 
26,72 – 2016 

A projekt célja a köznevelési intézmények szakmai, 
módszertani fejlesztéséhez szükséges alapvető 
infrastrukturális feltételeinek megteremtése.  

65. EFOP-4.1.7 A köznevelés támogató 
szerepének erősítése 

Klebelsberg 
Intézményfenntartó 

Központ 
3,20 – 2016 

A projekt célja a súlyos és halmozottan fogyatékos 
gyermekeket ellátó intézmények, valamint a 
pedagógiai szakszolgálatok infrastrukturális 
fejlesztése.  
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A miniszterelnök 10/2016. (II. 9.) ME határozata
a Magyarország Kormánya és a Chilei Köztársaság Kormánya között a kettős adóztatás elkerüléséről és 
az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelem- és vagyonadók területén tárgyú Egyezmény 
létrehozására adott felhatalmazásról

A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva, 
a nemzetgazdasági miniszter, valamint a külgazdasági és külügyminiszter előterjesztése alapján
 1.  egyetértek a  Magyarország Kormánya és a  Chilei Köztársaság Kormánya között a  kettős adóztatás elkerüléséről 

és az  adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a  jövedelem- és vagyonadók területén tárgyú Egyezmény 
(a továbbiakban: Egyezmény) létrehozásával;

 2.  felhatalmazom a  nemzetgazdasági minisztert, hogy – az  érintett miniszterekkel egyetértésben – a  tárgyalásokon 
részt vevő személyeket kijelölje;

 3.  felhatalmazom a  nemzetgazdasági minisztert vagy az  általa kijelölt személyt, hogy a  tárgyalások eredményeként 
előálló szövegtervezetet kézjegyével lássa el;

 4.  felhívom a  külgazdasági és külügyminisztert, hogy az  Egyezmény létrehozásához szükséges meghatalmazási 
okiratot adja ki;

 5.  felhívom a  nemzetgazdasági minisztert, valamint a  külgazdasági és külügyminisztert, hogy az  Egyezmény 
létrehozását követően az  Egyezmény végleges szövegének megállapítására való felhatalmazásról szóló határozat 
tervezetét haladéktalanul terjesszék a Kormány elé.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A miniszterelnök 11/2016. (II. 9.) ME határozata
Magyarország Kormánya és a Laoszi Népi Demokratikus Köztársaság Kormánya közötti pénzügyi 
együttműködési keretprogram kialakításáról szóló kötött segélyhitel megállapodás létrehozására adott 
felhatalmazásról

A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva, 
a külgazdasági és külügyminiszter előterjesztése alapján
 1. egyetértek a  Magyarország Kormánya és a  Laoszi Népi Demokratikus Köztársaság Kormánya közötti pénzügyi 

együttműködési keretprogram kialakításáról szóló kötött segélyhitel megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) 
létrehozásával;

 2. felhatalmazom a külgazdasági és külügyminisztert, hogy a tárgyalásokon részt vevő személyeket kijelölje;
 3. felhatalmazom a  külgazdasági és külügyminisztert vagy az  általa kijelölt személyt, hogy a  tárgyalások 

eredményeként előálló szövegtervezetet kézjegyével lássa el;
 4. felhívom a  külgazdasági és külügyminisztert, hogy a  Megállapodás létrehozásához szükséges meghatalmazási 

okiratot adja ki;
 5. felhívom a külgazdasági és külügyminisztert, valamint az igazságügyi minisztert, hogy a Megállapodás létrehozását 

követően a  Megállapodás szövegének végleges megállapítására való felhatalmazásról szóló határozat tervezetét 
haladéktalanul terjessze a Kormány elé.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A miniszterelnök 12/2016. (II. 9.) ME határozata
Magyarország Kormánya és a Kongói Demokratikus Köztársaság Kormánya közötti gazdasági és műszaki 
együttműködésről szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva, 
a külgazdasági és külügyminiszter előterjesztése alapján
 1. egyetértek Magyarország Kormánya és a Kongói Demokratikus Köztársaság Kormánya közötti gazdasági és műszaki 

együttműködésről szóló megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) létrehozásával;
 2. felhatalmazom a külgazdasági és külügyminisztert, hogy a tárgyalásokon részt vevő személyeket kijelölje;
 3. felhatalmazom a  külgazdasági és külügyminisztert vagy az  általa kijelölt személyt, hogy a  tárgyalások 

eredményeként előálló szövegtervezetet kézjegyével lássa el;
 4. felhívom a  külgazdasági és külügyminisztert, hogy a  Megállapodás létrehozásához szükséges meghatalmazási 

okiratot adja ki;
 5. felhívom a külgazdasági és külügyminisztert, valamint az igazságügyi minisztert, hogy a megállapodás létrehozását 

követően a  Megállapodás szövegének végleges megállapítására való felhatalmazásról szóló határozat tervezetét 
haladéktalanul terjessze a Kormány elé.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A miniszterelnök 13/2016. (II. 9.) ME határozata
Magyarország Kormánya és a Paraguayi Köztársaság Kormánya közötti gazdasági együttműködésről szóló 
megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva, 
a külgazdasági és külügyminiszter előterjesztése alapján
 1. egyetértek Magyarország Kormánya és a  Paraguayi Köztársaság Kormánya közötti gazdasági együttműködésről 

szóló megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) létrehozásával;
 2. felhatalmazom a külgazdasági és külügyminisztert, hogy a tárgyalásokon részt vevő személyeket kijelölje;
 3. felhatalmazom a  külgazdasági és külügyminisztert vagy az  általa kijelölt személyt, hogy a  tárgyalások 

eredményeként előálló szövegtervezetet kézjegyével lássa el;
 4. felhívom a  külgazdasági és külügyminisztert, hogy a  Megállapodás létrehozásához szükséges meghatalmazási 

okiratot adja ki;
 5. felhívom a  külgazdasági és külügyminisztert, hogy a  Megállapodás létrehozását követően a  Megállapodás 

szövegének végleges megállapítására való felhatalmazásról szóló határozat tervezetét az  igazságügyért felelős 
miniszterrel egyetértésben haladéktalanul terjessze a Kormány elé.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A miniszterelnök 14/2016. (II. 9.) ME határozata
helyettes államtitkár felmentéséről

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 221.  § (2)  bekezdésének c)  pontja alapján  
– a belügyminiszter javaslatára –

Farkasné dr. Gasparics Emesét, a Belügyminisztérium helyettes államtitkárát e tisztségéből

– 2016. január 31-ei hatállyal –

felmentem.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A miniszterelnök 15/2016. (II. 9.) ME határozata
helyettes államtitkár kinevezéséről

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 220. § (2) bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva, 
a nemzeti fejlesztési miniszter javaslatára

Keszthelyi Nikolettát 

a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium helyettes államtitkárává

– 2016. január 18-ai hatállyal –

kinevezem.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A miniszterelnök 16/2016. (II. 9.) ME határozata
helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról és helyettes államtitkár kinevezéséről

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 223.  § (3)  bekezdésében és 220.  § (2)  bekezdésében 
foglalt jogkörömben eljárva, a honvédelmi miniszter előterjesztésére megállapítom, hogy

Kun Szabó Istvánnak,

a Honvédelmi Minisztérium helyettes államtitkárának e  megbízatása más vezetői munkakörbe történő 
áthelyezésére tekintettel

– 2016. január 31-ei hatállyal –

megszűnik, egyidejűleg

dr. Földváry Gábor Istvánt

a Honvédelmi Minisztérium helyettes államtitkárává

– 2016. február 1-jei hatállyal –

kinevezem.

  Orbán Viktor s. k., 
  miniszterelnök
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A miniszterelnök 17/2016. (II. 9.) ME határozata
helyettes államtitkár felmentéséről és helyettes államtitkár kinevezéséről

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011.  évi CXCIX.  törvény 221.  § (2)  bekezdésének c)  pontja és a  220.  § 
(2) bekezdése alapján – a honvédelmi miniszter javaslatára –

dr. Puskás Attilát, a Honvédelmi Minisztérium helyettes államtitkárát e tisztségéből

– 2016. január 31-ei hatállyal –

felmentem, egyidejűleg

dr. Firicz Lászlót a Honvédelmi Minisztérium helyettes államtitkárává

– 2016. február 1-jei hatállyal –

kinevezem.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A miniszterelnök 18/2016. (II. 9.) ME határozata
a Kossuth- és Széchenyi-díj Bizottság tagjainak felkéréséről

A Kossuth-díj, a  Széchenyi-díj adományozásának rendjéről, valamint a  Magyar Köztársaság Kiváló Művésze, 
a Magyar Köztársaság Érdemes Művésze, a Magyar Köztársaság Babérkoszorúja díj alapításáról és adományozásáról 
szóló 271/2008. (XI. 18.) Korm. rendelet 9.  § (3)  bekezdés e)  pontjában foglalt jogkörömben eljárva a  Kossuth- és 
Széchenyi-díj Bizottság tagsági teendőinek ellátására – egyéves időtartamra – felkérem

Bitskey István irodalomtörténészt, a  Magyar Tudományos Akadémia rendes tagját, a  Debreceni Egyetem professor 
emeritusát,
Bogsch Erik Széchenyi-díjas vegyészmérnököt, a  Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyilvánosan Működő  Rt. 
vezérigazgatóját,
Freund Tamás Széchenyi-díjas neurobiológust, a  Magyar Tudományos Akadémia alelnökét, a  Magyar Tudományos 
Akadémia Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézetének igazgatóját,
Granasztói György történészt, a  Magyar Tudományos Akadémia doktorát, az  Eötvös Loránd Tudományegyetem 
professor emeritusát,
Hámori József Széchenyi-díjas biológust, a  Magyar Tudományos Akadémia rendes tagját, a  Semmelweis Egyetem 
kutatóprofesszorát,
Jókai Anna Kossuth-nagydíjas és Kossuth-díjas írót, a  Nemzet Művészét, a  Magyar Művészeti Akadémia rendes 
tagját,
Kalász Márton Kossuth-díjas költőt, műfordítót, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagját,
Palkovits Miklós Széchenyi-díjas orvost, agykutatót, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagját, a Semmelweis 
Egyetem professor emeritusát,
Sánta Ferenc Kossuth-díjas hegedűművészt,
Vékás Lajos Széchenyi-díjas jogászt, a  Magyar Tudományos Akadémia alelnökét, az  Eötvös Loránd 
Tudományegyetem professor emeritusát.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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	A Kormány 7/2016. (II. 9.) Korm. rendelete
	az Európai Unió tagállamainak a tengeri hajók újrafeldolgozása területén történő együttműködésével kapcsolatos rendelkezésekről

	A Kormány 8/2016. (II. 9.) Korm. rendelete
	az egyes közlekedési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

	A Kormány 9/2016. (II. 9.) Korm. rendelete
	a büntetés-végrehajtási szervezet részéről a központi államigazgatási szervek és a rendvédelmi szervek irányában fennálló egyes ellátási kötelezettségekről, a termékek és szolgáltatások átadás-átvételének és azok ellentételezésének rendjéről szóló 44/2011

	A Kormány 10/2016. (II. 9.) Korm. rendelete
	az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet, valamint a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

	A Kormány 11/2016. (II. 9.) Korm. rendelete
	a 2014–2020 közötti programozási időszakban a Belső Biztonsági Alapból és a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alapból származó támogatások felhasználásáról szóló 135/2015. (VI. 2.) Korm. rendelet módosításáról

	A Kormány 12/2016. (II. 9.) Korm. rendelete
	a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 367/2010. (XII. 30.) 
Korm. rendelet, valamint a nemzetpolitikai tevékenységgel kapcsolatos közigazgatási ösztöndíjakról szóló 98/2015. (IV. 20.) Korm. rendelet módosításáról

	A Kormány 13/2016. (II. 9.) Korm. rendelete
	a HELL cégcsoport Szikszó területén megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

	A Kormány 14/2016. (II. 9.) Korm. rendelete
	a Foncière Polygone Hungária Korlátolt Felelősségű Társaság 99,9934169% társasági részesedésének állam javára történő megszerzésére irányuló ügylet nemzetstratégiai jelentőségűnek minősítéséről

	A Kormány 15/2016. (II. 9.) Korm. rendelete
	a Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében megvalósítandó egyes labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztési beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről 

	A földművelésügyi miniszter 6/2016. (II. 9.) FM rendelete
	az illegális bevándorlók által okozott mezőgazdasági károk kompenzálására igénybe vehető mezőgazdasági csekély összegű támogatásról

	A földművelésügyi miniszter 7/2016. (II. 9.) FM rendelete
	az európai közösségi jog hatálya alá tartozó állatorvosi oklevelek elismeréséről szóló 37/2008. (III. 27.) FVM rendelet és a sertések jelöléséről, valamint Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló 83/2015. (XII. 16.) FM rendelet módosítás

	Az igazságügyi miniszter 1/2016. (II. 9.) IM rendelete
	a bírósági ügyvitel szabályairól szóló 14/2002. (VIII. 1.) IM rendelet módosításáról

	A Kormány 1023/2016. (II. 9.) Korm. határozata
	a Világélelmezési Program Szolgáltató Központjának lehetséges budapesti elhelyezéséről

	A Kormány 1024/2016. (II. 9.) Korm. határozata
	az ENSZ Nemzetközi Mezőgazdasági Fejlesztési Alapnál (IFAD) Magyarországot képviselő 
kormányzótanácsi tagok kinevezéséről

	A Kormány 1025/2016. (II. 9.) Korm. határozata
	a nagy tüzelőberendezések légszennyezőanyag kibocsátásának csökkentésére szolgáló Átmeneti Nemzeti Terv elfogadásáról

	A Kormány 1026/2016. (II. 9.) Korm. határozata
	az illegális bevándorlók által okozott mezőgazdasági károk kompenzálásáról

	A Kormány 1027/2016. (II. 9.) Korm. határozata
	az elektromobilitás elterjesztését szolgáló további intézkedésekről

	A Kormány 1028/2016. (II. 9.) Korm. határozata
	a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala elhelyezéséhez és működéséhez szükséges eszközbeszerzések során alkalmazandó eljárási mentességről

	A Kormány 1029/2016. (II. 9.) Korm. határozata
	a Lendvai Főkonzulátus megnyitásához kapcsolódó feladatokról

	A Kormány 1030/2016. (II. 9.) Korm. határozata
	a magyarországi légimentés biztosításáról szóló 1607/2015. (IX. 8.) Korm. határozat módosításáról

	A Kormány 1031/2016. (II. 9.) Korm. határozata
	a 2015. július 1-én megtartott magyar–szerb közös Kormányülésen a Budai Szerb Ortodox Egyházmegye és a magyarországi szerb nemzetiség vonatkozásában hozott egyes döntések végrehajtásáról

	A Kormány 1032/2016. (II. 9.) Korm. határozata
	a zalaegerszegi Mindszenty József Múzeum és Zarándokközpont, valamint a kapcsolódó komplex kulturális és vallási turisztikai fejlesztések megvalósításához szükséges egyes intézkedésekről

	A Kormány 1033/2016. (II. 9.) Korm. határozata
	a kéményseprő-ipari ellátás folyamatos biztosítása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

	A Kormány 1034/2016. (II. 9.) Korm. határozata
	a Modern Városok Program keretében a kulturális intézmények működtetése érdekében Pécs Megyei Jogú Város részére történő többlettámogatás biztosításáról

	A Kormány 1035/2016. (II. 9.) Korm. határozata
	a Modern Városok Program részeként megvalósuló Pécsi Tudományegyetem idegen nyelvű képzései bővítéséhez kapcsolódó kapacitás fejlesztéséhez, valamint a kutatási-fejlesztési potenciáljának fejlesztéséhez szükséges források biztosításáról

	A Kormány 1036/2016. (II. 9.) Korm. határozata
	a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

	A Kormány 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozata
	az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

	A miniszterelnök 10/2016. (II. 9.) ME határozata
	a Magyarország Kormánya és a Chilei Köztársaság Kormánya között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelem- és vagyonadók területén tárgyú Egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról

	A miniszterelnök 11/2016. (II. 9.) ME határozata
	Magyarország Kormánya és a Laoszi Népi Demokratikus Köztársaság Kormánya közötti pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló kötött segélyhitel megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

	A miniszterelnök 12/2016. (II. 9.) ME határozata
	Magyarország Kormánya és a Kongói Demokratikus Köztársaság Kormánya közötti gazdasági és műszaki együttműködésről szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

	A miniszterelnök 13/2016. (II. 9.) ME határozata
	Magyarország Kormánya és a Paraguayi Köztársaság Kormánya közötti gazdasági együttműködésről szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

	A miniszterelnök 14/2016. (II. 9.) ME határozata
	helyettes államtitkár felmentéséről

	A miniszterelnök 15/2016. (II. 9.) ME határozata
	helyettes államtitkár kinevezéséről

	A miniszterelnök 16/2016. (II. 9.) ME határozata
	helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról és helyettes államtitkár kinevezéséről

	A miniszterelnök 17/2016. (II. 9.) ME határozata
	helyettes államtitkár felmentéséről és helyettes államtitkár kinevezéséről

	A miniszterelnök 18/2016. (II. 9.) ME határozata
	a Kossuth- és Széchenyi-díj Bizottság tagjainak felkéréséről
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