
4400 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2014. évi 43. szám 

III. Kormányrendeletek

A Kormány 96/2014. (III. 25.) Korm. rendelete
a közreműködő szervezetek útján ellátott feladatok központi költségvetési szerv által történő átvételéről

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 40. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 3.  §, a  4.  § (1) és (2)  bekezdése, az  5.  § (2)  bekezdés a), c) és d)  pontja és az  5.  § (3)  bekezdése tekintetében az  Alaptörvény 
15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
a 4.  § (3)  bekezdése, az  5.  § (1)  bekezdés b)  pontja és (2)  bekezdés e)  pontja tekintetében a  Magyarország 2014.  évi központi 
költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 76. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az 5.  § (1)  bekezdés a)  pontja tekintetében az  ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve 
végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény 14. § (5) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az 5. § (1) bekezdés c) pontja tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (2a) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján,
az 5.  § (2)  bekezdés b)  pontja tekintetében a  Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003.  évi XC.  törvény 17.  § 
a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) 2014. április 15-étől
a) a MAG – Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. (székhelye: 1139 Budapest, Váci út 83., cégjegyzékszáma: 

01-10-045526, adószáma: 13806789-2-44, főtevékenysége: 7490 ’08 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, 
műszaki tevékenység) által
aa) az  Államreform Operatív Program és az  Elektronikus Közigazgatás Operatív Program tekintetében 

ellátott közreműködő szervezeti feladatot a Miniszterelnökség,
ab) a  nem európai uniós fejlesztési források felhasználásához kapcsolódóan végzett feladatot a  nem 

az  európai uniós fejlesztési források felhasználásához kapcsolódó fejlesztéspolitikáért felelős 
miniszter által vezetett minisztérium,

ac) ellátott feladatot – az aa) és ab) alpontban meghatározott kivétellel – a gazdaságpolitikáért felelős 
miniszter által vezetett minisztérium,

b) a  KIKSZ Közlekedésfejlesztési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1012 Budapest, Vérmező 
utca 4., cégjegyzékszáma: 01-10-046061, adószáma: 14363166-2-41, főtevékenysége: 7490 ’08 M.n.s. egyéb 
szakmai, tudományos, műszaki tevékenység) által ellátott feladatot a  közlekedésért felelős miniszter által 
vezetett minisztérium,

c) az NKEK Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 
1134 Budapest, Váci út 45., cégjegyzékszáma: 01-09-914411, adószáma: 18160013-2-41, főtevékenysége: 
8413 ’08 Üzleti élet szabályozása, hatékonyságának ösztönzése) által ellátott feladatot az energiapolitikáért 
felelős miniszter által vezetett minisztérium,

d) az  ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1134 Budapest, Váci út 
45. C. ép., cégjegyzékszáma: 01-09-919262, adószáma: 20963631-2-41, főtevékenysége: 9499 ’08 M.n.s. egyéb 
közösségi, társadalmi tevékenység) által ellátott feladatot a  társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztéséért 
felelős miniszter által vezetett minisztérium

mint átvevő költségvetési szerv látja el.
 (2) Az  államot az  államháztartásról szóló 2011.  évi CXCV.  törvény 11/C.  § (2)  bekezdése szerinti esetben az  átvevő 

költségvetési szerv vezetője képviseli.
 (3) Az átvételi felelőst az átvevő költségvetési szerv vezetője jelöli ki.

2. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 3–5. § 2014. április 15-én lép hatályba.
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3. § (1) Az Európai Unió strukturális alapjaiból és Kohéziós Alapjából származó támogatások hazai felhasználásáért felelős 
intézményekről szóló 1/2004. (I. 5.) Korm. rendelet 22. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Ha támogatási konstrukció esetében közreműködő szervezet nem kerül kijelölésre, és e rendelet közreműködő 
szervezetet említ, azon az  irányító hatóságot kell érteni. Ez  esetben az  operatív program lebonyolításának 
e  rendeletben szabályozott közreműködő szervezeti feladatait az  irányító hatóság vezetője által kijelölt szervezeti 
egység látja el.”

 (2) Az Európai Unió strukturális alapjaiból és Kohéziós Alapjából származó támogatások hazai felhasználásáért felelős 
intézményekről szóló 1/2004. (I. 5.) Korm. rendelet 27. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Ha támogatási konstrukció esetében közreműködő szervezet nem kerül kijelölésre, és e rendelet közreműködő 
szervezetet említ, azon az  irányító hatóságot kell érteni. Ez  esetben az  operatív program lebonyolításának 
e  rendeletben szabályozott közreműködő szervezeti feladatait az  irányító hatóság vezetője által kijelölt szervezeti 
egység látja el.”

 (3) A  2007–2013 programozási időszakban az  Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az  Európai Szociális Alapból 
és a  Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 2.  § 
(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Ha támogatási konstrukció esetében közreműködő szervezet nem kerül kijelölésre, és e rendelet közreműködő 
szervezetet említ, azon az  irányító hatóságot kell érteni. Ez  esetben az  operatív program lebonyolításának 
e  rendeletben szabályozott közreműködő szervezeti feladatait az  irányító hatóság vezetője által kijelölt szervezeti 
egység látja el.”

 (4) A  2007–2013 programozási időszakban az  Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az  Európai Szociális Alapból és 
a  Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 115.  § 
(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A Közép-dunántúli Operatív Program 2007–2008-as Akcióterve keretében a 2. Regionális turizmusfejlesztés és 
3. Fenntartható településfejlesztés prioritások esetében a  közreműködő szervezeti feladatokat a  Közép-dunántúli 
Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. látja el.”

 (5) A  2007–2013 programozási időszakban az  Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az  Európai Szociális Alapból 
és a  Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 
3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

4. § (1) A  2007–2013 programozási időszakban az  Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az  Európai Szociális Alapból 
és a  Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 
121/A.  §-ában a  „MAG – Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt.” szövegrészek helyébe a  „Gazdaságfejlesztési 
Operatív Program irányító hatósági feladatainak ellátásáért felelős miniszter” szöveg lép.

 (2) Az  Európai Uniós előcsatlakozási eszközök és az  Átmeneti Támogatás felhasználásának pénzügyi tervezési, 
lebonyolítási, számviteli és ellenőrzési rendjéről szóló 119/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet 2.  § 11.  pontjában az „az 
ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.” szövegrész helyébe az „a társadalmi esélyegyenlőség előmozdításáért 
felelős miniszter” szöveg lép.

 (3) A Kormány egyedi döntéseivel megítélhető regionális beruházási támogatás szabályairól és a Beruházás ösztönzési 
célelőirányzat felhasználásának szabályairól szóló 270/2012. (IX. 25.) Korm. rendelet 5.  § (1)  bekezdésében az „a 
nemzetgazdasági miniszter feladat- és hatáskörébe utalt” szövegrész helyébe a  „meghatározott feladatokkal 
összefüggő” szöveg lép.

5. § (1) Hatályát veszti
a) az  ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről 

szóló 2007. évi LX. törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló 323/2007. (XII. 11.) Korm. rendelet 22. § 
(5)  bekezdésében az „az „Energia Központ” Energiahatékonysági, Környezetvédelmi és Energia Információs 
Ügynökség Nonprofit Kft.,”, valamint az „és a Magyar Gazdaságfejlesztési Központ” szövegrész,

b) a  Kormány egyedi döntéseivel megítélhető regionális beruházási támogatás szabályairól és a  Beruházás 
ösztönzési célelőirányzat felhasználásának szabályairól szóló 270/2012. (IX. 25.) Korm. rendelet
ba) 6.  § (1)  bekezdésében a  „  , valamint a  MAG – Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zártkörűen 

Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MAG Zrt.)” szövegrész,
bb) 28. § (1) bekezdésében az „a MAG Zrt.-n keresztül” szövegrész,
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c) az  Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 
549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 2.  § (1)  bekezdés 5.  pontjában az  „a közlekedési tárgyú támogatott 
nagyprojekt-előkészítési tevékenység esetében a KIKSZ Közlekedésfejlesztési Zrt.,” szövegrész.

 (2) Hatályát veszti
a) az  Európai Unió strukturális alapjaiból és Kohéziós Alapjából származó támogatások hazai felhasználásáért 

felelős intézményekről 1/2004. (I. 5.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 9. és 10. sora,
b) a  kutatás-fejlesztési és technológiai innovációs projektek közfinanszírozású támogatásáról szóló 146/2010. 

(IV. 29.) Korm. rendelet 63. § b) pontja,
c) az  egyes miniszterek, valamint a  Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 

212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 72/B. § (1) bekezdés b) pontja, 82/A. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontja, 
85. § (2) bekezdés b) pont ba) és bc) alpontja,

d) a 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból 
és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 
115/A. §-a,

e) a  Kormány egyedi döntéseivel megítélhető regionális beruházási támogatás szabályairól és a  Beruházás 
ösztönzési célelőirányzat felhasználásának szabályairól szóló 270/2012. (IX. 25.) Korm. rendelet R. 6.  § 
(3) bekezdése.

 (3) Hatályát veszti
a) a 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból 

és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 
módosításáról szóló 274/2013. (VII. 15.) Korm. rendelet,

b) a 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból 
és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 
módosításáról szóló 302/2013. (VII. 29.) Korm. rendelet,

c) az „Energia Központ” Energiahatékonysági, Környezetvédelmi és Energia Információs Ügynökség Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társaság egyes közreműködő szervezeti, projektirányítási és kezelési feladatainak 
meghatározásáról és egyes fejlesztéspolitikai jogszabályok módosításáról szóló 86/2011. (V. 31.)  
Korm. rendelet.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 96/2014. (III. 25.) Korm. rendelethez
„3. melléklet a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelethez

 5 

1. melléklet a …/2014. (…) Korm. rendelethez 

„3. melléklet a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelethez 

Az irányító hatóság és a közrem�köd� szervezet kijelölése 

 A B C D E 

1 Operatív program Prioritás Intézkedés 

A Kormánynak az 
európai uniós 

források 
felhasználásával 

kapcsolatos irányító 
hatósági feladatok 
ellátására kijelölt 

tagja 

Közrem�köd� 
szervezet 

2  Államreform Operatív Program 

a Kormány európai 
uniós források 

felhasználásáért 
felel�s tagja 

– 

3  Elektronikus Közigazgatás Operatív Program  

a Kormány európai 
uniós források 

felhasználásáért 
felel�s tagja 

– 

4  Gazdaságfejlesztési Operatív Program nemzetgazdasági 
miniszter – 

5  Környezet és Energia Operatív Program nemzeti fejlesztési 
miniszter – 

6  Közlekedés Operatív Program nemzeti fejlesztési 
miniszter – 

7 
 Dél-alföldi 
Operatív 
Program 

 Regionális gazdaságfejlesztés 

nemzetgazdasági 
miniszter 

Dél-alföldi 
Regionális 
Fejlesztési 
Ügynökség 

Nonprofit Kft. 

8  Turisztikai célú fejlesztések 
9  Közlekedési infrastruktúra fejlesztés 

10  Humán-infrastruktúra fejlesztések 
11  Térségfejlesztési akciók 

12 

 Dél-dunántúli 
Operatív 
Program 

 A városi térségek fejlesztésére alapozott 
versenyképes gazdaság megteremtése 

Dél-dunántúli 
Regionális 
Fejlesztési 
Ügynökség 
Közhasznú 

Nonprofit Kft. 

13  A turisztikai potenciál er�sítése a 
régióban 

14  Humán közszolgáltatások fejlesztése 

15  Integrált városfejlesztési akciók 
támogatása 

16  Az elérhet�ség javítása és 
környezetfejlesztés 

17 

 Észak-alföldi 
Operatív 
Program 

 Regionális gazdaságfejlesztés Észak-alföldi 
Regionális 
Fejlesztési 
Ügynökség 
Közhasznú 

Nonprofit Kft. 

18  Turisztikai célú fejlesztés 
19  Közlekedési feltételek javítása 
20  Humán infrastruktúra fejlesztése 

21  Város- és térségfejlesztés 

22 
 Észak-
magyarországi 
Operatív 
Program 

 Versenyképes helyi gazdaság 
megteremtése 

NORDA Észak- 
magyarországi 

Regionális 
Fejlesztési 
Ügynökség 
Közhasznú 

Nonprofit Kft. 

23  A turisztikai potenciál er�sítése 
24  Településfejlesztés 

25  Humán közösségi infrastruktúra 
fejlesztése 

26  Térségi közlekedés fejlesztése 
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27 

 Közép-dunántúli 
Operatív 
Program 

 Regionális gazdaságfejlesztés 

 

Közép-dunántúli 
Regionális 
Fejlesztési 
Ügynökség 
Közhasznú 

Nonprofit Kft. 

28  Regionális turizmusfejlesztés 
29  Fenntartható településfejlesztés 

30  Helyi és térségi környezetvédelmi és 
közlekedési infrastruktúra fejlesztés 

31  Humán-infrastruktúra fejlesztés 
32 

 Nyugat-
dunántúli 
Operatív 
Program 

 Regionális gazdaságfejlesztés 
Nyugat-dunántúli 

Regionális 
Fejlesztési 
Ügynökség 
Közhasznú 

Nonprofit Kft. 

33  Turizmusfejlesztés - Pannon örökség 
megújítása 

34  Városfejlesztés 

35  Környezetvédelmi és közlekedési 
infrastruktúra 

36  Helyi és térségi közszolgáltatások 
fejlesztése 

37 

 Közép-
magyarországi 
Operatív program 

 A tudásalapú 
gazdaság innováció- 
és 
vállalkozásorientált 
fejlesztése 

 Összes 
intézkedés, kivéve 
Helyi 
gazdaságfejlesztés, 
KKV-k pénzügyi 
eszközökhöz való 
hozzáférésének 
fejlesztése 

Pro Regio Közép- 
Magyarországi 

Regionális 
Fejlesztési és 
Szolgáltató 
Nonprofit 

Közhasznú Kft. 
 

38  Helyi 
gazdaságfejlesztés 

39 

 A versenyképesség 
keretfeltételeinek 
fejlesztése 

 A régión belüli 
közlekedési 
kapcsolatok 
fejlesztése 

40 

 A közösségi 
közlekedés 
m�ködési 
feltételeinek 
fejlesztése 

41 

 Az alternatív, 
környezetkímél� 
közlekedési 
módok 
térnyerésének 
támogatása 

42  A régió vonzerejének fenntartható 
fejlesztése 

43 

 A humán 
közszolgáltatások 
intézményrendsze-
rének fejlesztése 

 A munkaer�-piaci 
részvételt 
támogató 
infrastruktúra 
fejlesztése 

44 

 A fels�oktatási 
intézmények 
infrastruktúra 
fejlesztése 

45 

 Az egészségügyi 
intézmények 
infrastruktúra 
fejlesztése 
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46 

  

 A társadalmi 
befogadást 
támogató 
infrastruktúra 
fejlesztése 

  

47 

 A lakosságközeli 
szociális 
szolgáltatási 
infrastruktúra 
fejlesztése 

48 

 A közoktatási 
intézmények 
infrastruktúra 
fejlesztése 

49 

 Elektronikus helyi 
közigazgatási 
infrastruktúra 
fejlesztése 

50  Városi és települési területek megújítása 

51  Társadalmi Megújulás Operatív Program emberi er�források 
minisztere – 

52  Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program emberi er�források 
minisztere – 

53  Végrehajtás Operatív Program 

a Kormány európai 
uniós források 

felhasználásáért 
felel�s tagja 

– 

” 

 


	A Kormány 96/2014. (III. 25.) Korm. rendelete
	a közreműködő szervezetek útján ellátott feladatok központi költségvetési szerv által történő átvételéről

	A Kormány 97/2014. (III. 25.) Korm. rendelete
	a kötelező jótállásról szóló Korm. rendeletek módosításáról

	A Kormány 98/2014. (III. 25.) Korm. rendelete
	egyes agrártárgyú kormányrendeletek módosításáról

	A Kormány 99/2014. (III. 25.) Korm. rendelete
	a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 
326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

	A Kormány 100/2014. (III. 25.) Korm. rendelete
	a vízpolitika terén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szóló, 2000. október 23-i 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv környezeti célkitűzéseinek teljes körű átültetésével összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról

	A Kormány 101/2014. (III. 25.) Korm. rendelete
	az Állami Ménesgazdaság Szilvásvárad fejlesztésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint az eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóságok kijelöléséről

	A vidékfejlesztési miniszter 24/2014. (III. 25.) VM rendelete
	a Magyar Élelmiszerkönyv kötelező előírásairól szóló 152/2009. (XI. 12.) FVM rendelet módosításáról

	A vidékfejlesztési miniszter 25/2014. (III. 25.) VM rendelete
	a földalatti gombák gyűjtéséről szóló 24/2012. (III. 19.) VM rendelet módosításáról

	A Kormány 1162/2014. (III. 25.) Korm. határozata
	a Digitális Nemzet Fejlesztési Programról

	A Kormány 1163/2014. (III. 25.) Korm. határozata
	társasági részesedés megszerzése érdekében szükséges intézkedésekről

	A Kormány 1164/2014. (III. 25.) Korm. határozata
	a fővárosi közösségi közlekedés 2014. évi működtetésével kapcsolatos egyes kérdésekről

	A Kormány 1165/2014. (III. 25.) Korm. határozata
	az ÉAOP-4.1.2/C-11-2012-0001 azonosító számú („Rehabilitációs Szolgáltatások fejlesztése az Észak-alföldi Régióban” című) projekt támogatásának növeléséről

	A Kormány 1166/2014. (III. 25.) Korm. határozata
	a DAOP-1.1.1/B-13-2013-0001 azonosító számú („»Csillag« Bölcsőde és Óvoda fejlesztése” című) projekt akciótervi nevesítéséről




