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24.
Tatabánya labdarúgó 

sportlétesítmény-fejlesztése
4 000 400 400 –

25.
Szigetszentmiklós labdarúgó 

sportlétesítmény-fejlesztése
3 000 120 120 –

26.
Kisvárda labdarúgó 

sportlétesítmény-fejlesztése
2 000 120 120 –

27.
Nemzeti Stadionfejlesztési Program 

tartalékkerete
– 753 95 658

28. Összesen – 21 393 12 035 9 358

A Kormány 1981/2013. (XII. 29.) Korm. határozata
a BOR-VIDÉK Tokaj-Hegyalja Nemzeti Program előkészítéséről

 1. A Kormány egyetért a  BOR-VIDÉK Tokaj-Hegyalja Nemzeti Program megvalósításával, melynek célja a  Tokaji 

Borvidék térségének természeti, társadalmi, gazdasági és kulturális környezetet egyaránt érintő, az  ökológiai 

egyensúly fenntartásával történő komplex fejlesztése, a hosszú távú térségfejlesztés feltételeinek megteremtése.

 2. A Kormány felhívja a  Miniszterelnökséget vezető államtitkárt, valamint a  nemzetgazdasági minisztert, hogy  

– a vidékfejlesztési miniszter, az emberi erőforrások minisztere, a nemzeti fejlesztési miniszter és a belügyminiszter 

bevonásával – a  BOR-VIDÉK Tokaj-Hegyalja Nemzeti Programban szereplő projektötletek megvalósításához 

szükséges forrásallokációt vizsgálja meg, és készítsen előterjesztést az ütemezett )nanszírozására.

Felelős: Miniszterelnökséget vezető államtitkár

 nemzetgazdasági miniszter

 vidékfejlesztési miniszter

 emberi erőforrások minisztere

 nemzeti fejlesztési miniszter

 belügyminiszter

Határidő: 2014. január 31.

 3. A Kormány felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a BOR-VIDÉK Tokaj-Hegyalja Nemzeti Programban szereplő 

Tokaj Kereskedőház Zrt. számára a  2013. évre vonatkozóan szükséges forrás biztosítása érdekében készítsen 

előterjesztést.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

Határidő: azonnal

 4. A Kormány a BOR-VIDÉK Tokaj-Hegyalja Nemzeti Program megvalósítása érdekében

a) felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy a  közigazgatási és igazságügyi miniszterrel együttműködve 

készítse elő a Tokaji borvidék országosan kiemelt térséggé nyilvánítása érdekében szükséges jogszabály vagy 

közjogi szervezetszabályozó eszköz módosításokat;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

 közigazgatási és igazságügyi miniszter

Határidő: azonnal

b) felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjon a Tokaji Borvidéki Fejlesztési Tanács felállításáról;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

Határidő: azonnal

ca) felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy a  Miniszterelnökséget vezető államtitkárral, a  vidékfejlesztési 

miniszterrel és a  közigazgatási és igazságügyi miniszterrel együttműködve, készítsen egy olyan 

törvénymódosításra irányuló előterjesztést, amely megteremti a  lehetőségét, hogy a  Tokaji Borvidék 

Hegyközségi Tanácsa köztestületként az államháztartás központi alrendszerébe kerüljön;
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Felelős: nemzetgazdasági miniszter

 Miniszterelnökséget vezető államtitkár

 vidékfejlesztési miniszter

 közigazgatási és igazságügyi miniszter

Határidő: azonnal

cb) felhívja a  Miniszterelnökséget vezető államtitkárt, hogy a  vidékfejlesztési miniszterrel és a  közigazgatási és 

igazságügyi miniszterrel együttműködve vizsgálja meg és dolgozza ki annak a  lehetőséget, hogy kerüljön 

létrehozásra egy az irányításával működő kutató intézmény;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető államtitkár

 vidékfejlesztési miniszter

 közigazgatási és igazságügyi miniszter

Határidő: azonnal

cc) felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a Miniszterelnökséget vezető államtitkárral és a vidékfejlesztési 

miniszterrel együttműködve a  cb)  pont szerinti kutató intézmény létrehozásához szükséges költségvetési 

forrás megteremtése érdekében tegye meg a szükséges intézkedéseket;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

 Miniszterelnökséget vezető államtitkár

 vidékfejlesztési miniszter

Határidő: azonnal

d) felhívja a vidékfejlesztési minisztert és a nemzetgazdasági minisztert, hogy vizsgálják meg a Tokaji Borvidék 

Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet köztestületi költségvetési szervvé történő átalakításának lehetőségét, 

illetve azt, hogy a  Vidékfejlesztési Minisztérium annak irányítási jogait milyen módon adhatja át a  Tokaji 

Borvidék Hegyközségi Tanácsának, ideértve az  átadás-átvételéről szóló három oldalú megállapodás 

előkészítését;

Felelős: vidékfejlesztési miniszter

 nemzetgazdasági miniszter

Határidő: azonnal

e) felhívja a  vidékfejlesztési minisztert, hogy vizsgálja meg egy olyan értékelő rendszer működtetésének 

lehetőségét, amelyben a  2014–2020-as időszakban indított vidékfejlesztést célzó fejlesztéseket támogató 

állami pályázatok során a Tokaj-hegyalja térségéről beérkezett pályázatok súlyozottan vehetők )gyelembe 

a támogatásokról történő döntéshozatal során;

Felelős: vidékfejlesztési miniszter

Határidő: 2013. december 31.

f ) felhívja a vidékfejlesztési minisztert, hogy dolgozzon ki egy új, könnyített engedélyezési rendszert a Natura 

2000-es terület vonatkozásában az  érintett Tokaji borvidéken, elősegítve a  térség gazdasági fejlődését, 

redukálva az elvándorlások számát;

Felelős: vidékfejlesztési miniszter

Határidő: azonnal

g) felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy vizsgálja meg annak feltételeit, miként valósítható meg 

a  térségben a  tokaji életpályamodell keretében a  szőlészeti tevékenységbe történő ötszáz fő alacsony 

végzettségű vagy piacképes szaktudással nem rendelkező, hátrányos helyzetű, tartósan munkanélküli 

személy bekapcsolása, )gyelemmel az átképzési szükségletekre, annak költségeire és az erre igénybe vehető 

támogatási lehetőségekre.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

Határidő: 2014. január 31.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök


