
NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 
 
Alapító: a magyar állam, 
Részvényesi jogok gyakorlója: nemzeti fejlesztési miniszter 
Tulajdonosi jogok gyakorlója: MNV Zrt., majd NFM 
 

Jogszabályi alapok 
 
NFP szervezet, működés: 
 

- 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet az Európai Unió vagy más nemzetközi 
szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2007-2013 programozási 
időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt 
beruházások, valamint a 2014-2020 programozási időszakban a 
szennyvízelvezetési és -tisztítási, a hulladékgazdálkodási és az ivóvízminőség-
javító beruházások megvalósításáról (NFP második statútum rendelet) 

- 1792/2014. (XII. 19.) Korm. határozat az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság feladatkörének bővülésével összefüggő 
feladatokról (NFP feladatbővülés) 

- 158/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet Az Európai Unió vagy más nemzetközi 
szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2014–2020 programozási 
időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt, 
a távhőszolgáltató szektort érintő, energiahatékonyság növelésére és a megújuló 
energiaforrások alkalmazására irányuló beruházások megvalósításáról (NFP 
harmadik statútum rendelet) 

- A Kormány 1310/2016. (VI. 13.) Korm. határozata az Európai Unió vagy más 
nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2014–2020 
programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe 
utalt, a távhőszolgáltató szektort érintő, energiahatékonyság növelésére és a megújuló 
energiaforrások alkalmazására irányuló beruházások megvalósításáról (NFP 
feladatbővülése a harmadik statútum rendelet alapján) 

- 117/2013. (IV. 23.) Korm. rendelet az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet 
felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a Kormány által a nemzeti fejlesztési 
miniszter hatáskörébe utalt beruházások megvalósítása érdekében szükséges 
intézkedésekről és az azokhoz kapcsolódó kiemelt jelentőségű ügyek lefolytatásának 
elősegítéséről (NFP első statútum rendelet, hatályon kívül 2014.12.20-tól) 

- 77/2012. (XII. 22.) NFM rendelet egyes gazdasági társaságok felett az államot 
megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet 
kijelöléséről (tulajdonosi jogok gyakorlója az MNV helyett közvetlenül az NFM) 

- 7/2013. (II. 26.) NFM rendelet a központosított informatikai és elektronikus hírközlési 
szolgáltatásokat egyedi szolgáltatási megállapodás útján igénybe vevő szervezetekről, 
valamint a központi szolgáltató által üzemeltetett vagy fejlesztett informatikai 
rendszerekről (NISZ szolgáltatási körébe kerül az NFP) 

- 272/2017. (IX. 14.) Korm. rendelet az egyes ivóvízminőség-javítási, szennyvíz-
elvezetési és -tisztítási, valamint hulladékgazdálkodási beruházásokkal 
összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt 
jelentőségű üggyé nyilvánításáról 

 
Finanszírozáshoz kapcsolódó: 
 

- 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti 
kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 



- 2014. évi C. törvény Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről (NFP-nek 
van önálló sora – 200 M Ft, valamint fontos nekünk a XIX. fejezet ÁKST előirányzat is 
- Állami költségvetési kedvezményezettek sajáterő támogatása) 

- 1519/2015. (VII. 27.) Korm. határozat az államháztartás központi alrendszerébe 
tartozó költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok 2014. évi költségvetési 
maradványának felhasználásáról (az NFP kapott további 200 M Ft működési 
támogatást) 

- 2015. évi C. törvény Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről (NFP-nek 
van önálló sora – 396 M Ft, valamint fontos nekünk a XIX. fejezet ÁKST előirányzat 
is) 

 
Fejlesztéspolitika: 
 

- 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet a 2014-2020 programozási időszakban az egyes 
európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről (a 
2014-2020-as időszak fejlesztéspolitikai „Bibliája”, 2014-20120 OP eljárásrendi 
jogszabálya, egységes működési kézikönyve és elszámolási útmutató is egyben) 

- A Kormány 17/2017. (II. 1.) Korm. rendelete az európai uniós forrásból finanszírozott 
egyes projektek költségnövekménye támogathatóságáról 

- 1018/2016. (I. 22.) Korm. határozat a 2014-2020 közötti programozási időszak uniós 
forrásainak teljes körű felhasználása érdekében szükséges intézkedésekről 

- 1831/2015. (XI. 24.) Korm. határozat a 2016. évi gazdaságnövekedés érdekében 
szükséges fejlesztéspolitikai intézkedésekről 

- 1263/2015. (IV. 30.) Korm. határozat a 2016. évi gazdaságélénkítés érdekében 
szükséges fejlesztéspolitikai intézkedésekről 

 
 

Éves Fejlesztési Keret (ÉFK): 
 

- 1318/2015. (V.21.) Korm. határozat A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív 
Program 2015. évre szóló éves fejlesztési keretének megállapításáról (2015. évi ÉFK 
hatályon kívül 2016.III.1-től) 

- 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív 
Program éves fejlesztési keretének megállapításáról (2016. évi ÉFK) 

- 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés 
Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról 

 
Szennyvíz: 
 

- 1991. május 21-i 91/271/EGK tanácsi irányelv a települési szennyvíz kezeléséről 
- 2011. évi CCIX. tv. (Vksztv.) a víziközmű-szolgáltatásról 
- 170/2012. (VII. 23.) Korm. rendelet az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet 

felé vállalt kötelezettséggel összefüggő beruházás megvalósítása érdekében szükséges 
intézkedésekről (1. § (1) bekezdés a) pont, 2. § (2)-(3) bek. a szennyvizet az NFM 
miniszterhez rendeli, 2/A. §, 5. §, 6. §) 

- 1051/2013. (II.12.) Korm. határozat az egyes szennyvíz-elvezetési és -tisztítási 
beruházások (KEOP) Kormány általi saját hatáskörben történő megvalósításáról (58 
szennyvizes projekt elvonása) 

- 1711/2013. (X. 8.) Korm. határozat a Környezet és Energia Operatív program 
keretében megvalósítani tervezett egyes szennyvíz-elvezetési és tisztítási beruházások 
Kormány általi saját hatáskörben történő megvalósításáról (4 szennyvizes projekt 
elvonása) 



- 25/2002. (II. 27.) Korm. rendelet a Nemzeti Települési Szennyvíz-elvezetési és –
tisztítási Megvalósítási Programról 

- 379/2015. (XII. 8.) Korm. rendelet Magyarország települési szennyvíz-elvezetési és -
tisztítási helyzetét nyilvántartó Településsoros Jegyzékről és Tájékoztató Jegyzékről, 
valamint a szennyvíz-elvezetési agglomerációk lehatárolásáról 

- 26/2002. (II. 27.) Korm. rendelet a Nemzeti Települési Szennyvíz-elvezetési és –
Tisztítási Megvalósítási Programmal összefüggő szennyvízelvezetési agglomerációk 
lehatárolásáról (hatálytalan 2016.I.1-től) 

- 27/2002. (II. 27.) Korm. rendelet a Nemzeti Települési Szennyvíz-elvezetési és -
tisztítási Megvalósítási Program végrehajtásával összefüggő nyilvántartásról és 
jelentési kötelezettségről (hatálytalan 2016.I.1-től) 

- 29/2013. (II.12.) Korm. rendelet a szennyvíz-elvezetési és -tisztítási beruházásokkal 
összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról 
(kiemeltek I. kör, 289 + 89 projekt, az 53 beragadt is néhány kivétellel benne van, 
illetve az NFP ex 7.1.0-ás projektjei is) 

- 250/2013. (VII. 2.) Korm. rendelet egyes szennyvíz-elvezetési és -tisztítási 
beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé 
nyilvánításáról (kiemeltek II. kör, már nincs hatályban) 

- 1050/2013. (II.12.) Korm. határozat a szennyvíz-elvezetési és –tisztítási feladattal, 
valamint derogációs kötelezettséggel rendelkező projektjavaslatot még be nem 
nyújtott agglomerációkról 

- 1052/2013. (II.12.) Korm. határozat az önerő támogatás rendszerének 
felülvizsgálatáról a szennyvíz-elvezetési és –tisztítási beruházások vonatkozásában 
(hatályon kívül 2015.II.12-től) 

- 1053/2013. (II. 12.) Korm. határozat az egyes szennyvíz-elvezetési és –tisztítási 
beruházások saját hatáskörben történő megvalósításához kapcsolódó költségvetési 
fedezet biztosításáról 

- 307/2014. (XII. 5.) Korm. rendelet az egyes ivóvízminőség-javítási, szennyvíz-
elvezetési és -tisztítási beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 
kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről (20 
ivóvizes és 33 szennyvizes projekt kiemeltté nyilvánítása) 

- 1477/2014. (VIII. 27.) Korm. határozat a 2003. évi uniós csatlakozási szerződésben 
rögzített egyes derogációkkal összefüggő kötelezettségek teljesítésére irányuló 
projektek Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretében történő 
megvalósításának feltételeiről (20 db ivóvizes és a 33 db szennyvizes projekt KEOP-
ból KEHOP-ra megy át) 

- 1509/2014. (IX. 16.) Korm. határozat a 2014. II. félévben meghirdetni tervezett 
európai uniós pályázati felhívásokhoz kapcsolódó feladatokról (33 beragadt 
szennyvizes projekt keretösszege 50 Mrd Ft, lsd. 1. melléklet) 

- 28/2016. (II. 25.) Korm. rendelet a 2003. évi uniós csatlakozási szerződésben rögzített 
egyes derogációkkal kapcsolatos kötelezettségek teljesítésére irányuló egyes 
beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági 
szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról 

Ivóvíz: 
 

- 1998. november 3-i 98/83/EK tanácsi irányelv az emberi fogyasztásra szánt víz 
minőségéről 

- 2011. évi CCIX. tv. (Vksztv.) a víziközmű-szolgáltatásról 
- 1791/2014. (XII. 19.) Korm. határozat egyes ivóvízminőség-javító beruházások saját 

hatáskörben történő megvalósításáról szóló kormányhatározatok módosításáról (NFP 



feladatbővülés, ivóvizes projektek is, visszavonva 2015.10.16-án a 1761/2015. 
(X.16.)Korm.határozattal) 

- 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet az ivóvíz minőségi követelményeiről és az 
ellenőrzés rendjéről  

- 1224/2011. (VI. 29.) Korm. határozat az Ivóvízminőség-javító Program 
felgyorsításáról  

- 1379/2012. (IX. 20.) Korm. határozat az egészséges ivóvíz biztosításához szükséges 
intézkedésekről 

- 380/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet az egészséges ivóvíz biztosításához szükséges 
egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű 
üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről (88 db ivóvizes projekt 
kiemeltté nyilvánítása) 

- 1121/2014. (III. 6.) Korm. határozat a 2014-2020 közötti források felhasználásának 
előfeltételeiként meghatározott, a víz szektort érintő előzetes feltételek teljesítéséről 

- 307/2014. (XII. 5.) Korm. rendelet az egyes ivóvízminőség-javítási, szennyvíz-
elvezetési és -tisztítási beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 
kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről (20 
ivóvizes és 33 szennyvizes projekt kiemeltté nyilvánítása) 

- 1477/2014. (VIII. 27.) Korm. határozat a 2003. évi uniós csatlakozási szerződésben 
rögzített egyes derogációkkal összefüggő kötelezettségek teljesítésére irányuló 
projektek Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretében történő 
megvalósításának feltételeiről (20 db ivóvizes és a 33 db szennyvizes projekt KEOP-
ból KEHOP-ra megy át) 

- 1509/2014. (IX. 16.) Korm. határozat a 2014. II. félévben meghirdetni tervezett 
európai uniós pályázati felhívásokhoz kapcsolódó feladatokról (20 beragadt ivóvizes 
projekt keretösszege 8,7 Mrd Ft, lsd. 1. melléklet) 

- 28/2016. (II. 25.) Korm. rendelet a 2003. évi uniós csatlakozási szerződésben rögzített 
egyes derogációkkal kapcsolatos kötelezettségek teljesítésére irányuló egyes 
beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági 
szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról 
 
ivóvizes projektek elvonása: 

- 1381/2012. (IX. 20.) Korm. határozat egyes ivóvízminőség-javító beruházások saját 
hatáskörben történő megvalósításáról 

- 1382/2012. (IX. 20.) Korm. határozat a KEOP-7.1.3.0/09-2010-0017. számú 
ivóvízminőség-javító beruházás saját hatáskörben történő megvalósításáról 

- 1383/2012. (IX. 20.) Korm. határozat a KEOP-1.3.0/2F/09-2010-0036. számú 
ivóvízminőség-javító beruházás saját hatáskörben történő megvalósításáról 

- 1384/2012. (IX. 20.) Korm. határozat a KEOP-1.3.0/2F/09-2010-0032. számú 
ivóvízminőség-javító beruházás saját hatáskörben történő megvalósításáról 

- 1049/2013. (II. 12.) Korm. határozat a KEOP-7.1.0/11-2011-0049. számú 
ivóvízminőség-javító beruházás saját hatáskörben történő megvalósításáról 

- 1247/2013. (IV. 30.) Korm. határozat A KEOP-1.3.0/09-11-2012-0009. számú 
ivóvízminőség-javító beruházás saját hatáskörben történő megvalósításáról 

- 1425/2013. (VII. 10.) Korm. határozat a KEOP-7.1.3.0/09-2011-0018. számú 
ivóvízminőség-javító beruházás saját hatáskörben történő megvalósításáról 

- 1426/2013. (VII. 10.) Korm. határozat a KEOP-1.3.0/09-11-2013-0035. számú 
ivóvízminőség-javító beruházás saját hatáskörben történő megvalósításáról 

- 1649/2013. (IX. 17.) Korm. határozat a KEOP-7.1.3.0-2008-0027. (KEOP-1.3.0/09-
11-2012-0012.) számú ivóvízminőség-javító beruházás saját hatáskörben történő 
megvalósításáról 



- 1650/2013. (IX. 17.) Korm. határozat a KEOP-7.1.3.0/09-2010-0013. (KEOP-
1.3.0/09-11-2012-0017.) számú ivóvízminőség-javító beruházás saját hatáskörben 
történő megvalósításáról 

- 1947/2015. (XII. 16.) Korm. határozat egyes ivóvízminőség-javító beruházások saját 
hatáskörben történő megvalósításáról (a Kormány ezen határozattal a fent dőlten jelölt 
határozatokat visszavonta) 

 
Egyéb kapcsolódó jogszabályok: 
 

- 2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről és az alábbi kapcsolódó 
végrehajtási rendeletek: 

1. 459/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet a közbeszerzési értékhatárok alatti értékű 
beszerzések megvalósításával és ellenőrzésével kapcsolatos szabályokról 

2. 308/2015. (X. 27.) Korm. rendelet a közbeszerzési eljárás eredményeként 
megkötött szerződések teljesítésének és módosításának Közbeszerzési Hatóság 
által végzett ellenőrzéséről 

3. 320/2015. (X. 30.) Korm. rendelet a közbeszerzések központi ellenőrzéséről és 
engedélyezéséről 

4. 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság 
és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás 
meghatározásának módjáról 

5. 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet az építési beruházások, valamint az építési 
beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások 
közbeszerzésének részletes szabályairól 

6. 247/2014. (X. 1.) Korm. rendelet a Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a 
kormányzati kommunikációs beszerzések központosított közbeszerzési 
rendszeréről 

7. 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények 
feladásának, ellenőrzésének és közzétételének szabályairól, a hirdetmények 
mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai 
összegezésről (korábbi 92/2011. NFM rendelet) 

8. 45/2015. (XI. 2.) MvM rendelet a Közbeszerzési Döntőbizottság eljárásáért 
fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról 

9. 14/2016. (V. 25.) MvM rendelet a felelős akkreditált közbeszerzési 
szaktanácsadói tevékenységről 

10. 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet a központosított közbeszerzési rendszerről, 
valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről 

- 459/2016. (XII.23.) Korm. rendelet a közbeszerzési értékhatárok alatti értékű 
beszerzések megvalósításával és ellenőrzésével kapcsolatos szabályokról 

- 2013. évi V. törvény a polgári törvénykönyvről (Ptk.) 
- 2011. évi CXCV. tv az államháztartásról (Áht.) 
- 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 

(Ávr.) 
- 242/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 

szóló 368/2012. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról (derogos projektek 
finanszírozása) 

- 1731/2013. (X. 11.) Korm. határozat a 2014-2020-as európai uniós programok 
lebonyolításának alapelveiről 

- 58/2013. (II.27.) Korm. rendelet a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. tv. 
egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 



- 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól (Mötv.) (az 
elvonás jogalapjának szabályozása: 16. § (1), valamint (4)-(6) bekezdései, 143. § (1) 
bekezdés d) pont) 

- 255/2014. (X.10.) Korm. rendelet a 2014-2020 programozási időszakra rendelt 
források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami 
támogatási szabályokról 

- 2006. évi LIII. törvény (Ngtv.) a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 
beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről (előírja, hogy a 
Kormány rendeletével minősíthet egy közigazgatási hatósági ügyet kiemelt üggyé, 
valamint rendelkezhet arról, hogy az egyes ügyekben mely hatóság járjon el. A 
Kormány döntésének jogalapja ilyen esetben tehát az Ngtv. 1. § (1) bekezdés a) 
pontja) 

- 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról (Ákr.) 
- 2017. évi I. törvény a közigazgatási perrendtartásról (Kp.) 
- 30/2013. (II.12.) Korm. rendelet az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé 

vállalt kötelezettséggel összefüggő beruházás megvalósítása érdekében szükséges 
intézkedésekről szóló 170/2012. (VII. 23.) Korm. rendelet módosításáról: 2. § (2) 
bekezdés 

- 2017. évi LIII. törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 
megakadályozásáról (Pmt.) 

- 2007. évi CVI. törvény az állami vagyonról 
- 2011. évi CXCVI. törvény a nemzeti vagyonról 
- 2009. évi CXXII. törvény a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb 

működéséről 
- 3/2013. Korm. rendelet (Ávr. módosítása) (biztosítéknyújtási kötelezettség alóli 

részbeni mentesülés) 


