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Tar ta lom jegy zék

186/2011. (IX. 12.) Korm. 
rendelet

Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár
feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet
módosításáról 28254

1/2011. (IX. 12.) ME 
rendelet

A kormányszóvivõi teendõk ellátásáért felelõs miniszterelnöki biztos
irányítási jogkörérõl 28255

1311/2011. (IX. 12.) Korm. 
határozat

Magyarország Alaptörvénye névre szóló díszkiadásával összefüggõ
feladatok ellátásáról 28256

1312/2011. (IX. 12.) Korm. 
határozat

Az egységes európai segélyhívó számra (112) alapozott Egységes
Segélyhívó Rendszerhez (ESR) kapcsolódó feladatokról 28256

1313/2011. (IX. 12.) Korm. 
határozat

A Gazdaságfejlesztési Operatív Program módosításának
kezdeményezésérõl 28258

1314/2011. (IX. 12.) Korm. 
határozat

A Norvég Királyság és a Magyar Köztársaság között a Norvég Finanszírozási
Mechanizmus 2009–2014-es idõszakának végrehajtásáról szóló
együttmûködési megállapodás, valamint egyrészrõl Izland, a Liechtensteini
Hercegség, a Norvég Királyság, és másrészrõl a Magyar Köztársaság között
az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009–2014-es idõszakának
végrehajtásáról szóló együttmûködési megállapodás szövegének végleges
megállapítására adott felhatalmazásról 28258

71/2011. (IX. 12.) ME 
határozat

Miniszterelnöki biztos kinevezésérõl 28259
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III. Kor mány ren de le tek

A Kormány 186/2011. (IX. 12.) Korm. rendelete
az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl
szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 40. §
(2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el: 

1. § Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010.
(VII. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 5. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„5. § A miniszter a kormányzati tevékenység összehangolása körében felel – a kormányszóvivõi teendõk ellátásának
feladatát, valamint a 10. § n) és o) pontjában foglaltakat ide nem értve – az egységes kormányzati kommunikációért,
melynek körében
a) kialakítja az országkép-stratégiát, valamint ezzel összefüggésben koordinálja az ország márka képet alakító
intézmények tevékenységét;
b) ellátja a külföldre irányuló kormányzati kommunikációval kapcsolatos koordinációs feladatokat;
c) kidolgozza és megvalósítja a nemzeti rendezvények koncepcióját;
d) felelõs a kormányzati honlapok egységes szerkezetének és arculatának kialakításáért, fejlesztéséért, koordinálja
ezek tartalmának a kialakítását.”

2. § Az R. 10. §-a a következõ n) és o) ponttal egészül ki:
(A Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár a miniszterelnöki döntésekkel kapcsolatos igazgatási feladatok ellátásáért való
felelõssége körében)
„n) ellátja a belföldre irányuló kormányzati kommunikációval kapcsolatos koordinációs feladatokat,
o) gondoskodik a kormányzati kommunikációs tevékenysége keretében elemzések elkészítésérõl.”

3. § Ez a rendelet a kihirdetése napján 19.00 órakor lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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V. A Kor mány tag ja i nak ren de le tei

A Miniszterelnök 1/2011. (IX. 12.) ME rendelete
a kormányszóvivõi teendõk ellátásáért felelõs miniszterelnöki biztos irányítási jogkörérõl

A központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 75. §
(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok 
jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 32. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket
rendelem el:

1. § A kormányszóvivõi teendõk ellátásáért felelõs miniszterelnöki biztos irányítja
a) a Miniszterelnökségen mûködõ kormányszóvivõi tájékoztatást segítõ igazgatási helyettes államtitkár

tevékenységét,
b) a Miniszterelnökségen mûködõ kormányszóvivõi tájékoztatást segítõ stratégiai helyettes államtitkár

tevékenységét és
c) a kormányszóvivõi teendõk ellátásáért felelõs miniszterelnöki biztos titkársága vezetõjének a tevékenységét.

2. § Ez a rendelet a kihirdetése napján 19.00 órakor lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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IX. Ha tá ro za tok Tá ra

A Kormány 1311/2011. (IX. 12.) Korm. határozata
Magyarország Alaptörvénye névre szóló díszkiadásával összefüggõ feladatok ellátásáról

A Kormány Magyarország Alaptörvénye névre szóló díszkiadásával összefüggõ feladatok végrehajtása érdekében kijelöli
1. a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumot a díszkiadás elõállításával,
2. a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalát a díszkiadás kézbesítésével

     kapcsolatos feladatok ellátására.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1312/2011. (IX. 12.) Korm. határozata
az egységes európai segélyhívó számra (112) alapozott Egységes Segélyhívó Rendszerhez (ESR)
kapcsolódó feladatokról

A Kormány – figyelembe véve az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program 2011–2013. évi akciótervének és az Elektronikus
Közigazgatás Operatív Program 2009–2010. évi akciótervének módosításáról szóló 1247/2011. (VII. 18.) Korm. határozatot, amely az
„ESR – az egységes európai hívószámra (112) alapozott Európai Segélyhívó Rendszer” kiemelt projektet 5 milliárd forint
keretösszeggel nevesíti – az egységes európai segélyhívó számra (112) alapozott Egységes Segélyhívó Rendszer (ESR)
kialakításának érdekében a korábbi célkitûzéseket módosítva az ütemezést és a feladatmegosztást az alábbiak szerint határozza
meg:

1. A Kormány felhívja a belügyminisztert, hogy a nemzeti erõforrás miniszter, a nemzetgazdasági miniszter, a nemzeti
fejlesztési miniszter, valamint a közigazgatási és igazságügyi miniszter részvételével hozzon létre egy szakmai
munkacsoportot (a továbbiakban: munkacsoport), amely kidolgozza az Egységes Segélyhívó Rendszer szakmai
specifikációját, és elõkészíti a szükséges jogszabály-módosításokat.

Felelõs: belügyminiszter
nemzeti erõforrás miniszter
nemzetgazdasági miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
közigazgatási és igazságügyi miniszter

Határidõ: a munkacsoport létrehozására: azonnal
a feladat végrehajtására: 2011. szeptember 15.

2. A Kormány kijelöli az Egységes Segélyhívó Rendszer fejlesztési projekt megvalósítására létrehozandó konzorcium
tagjaként a Belügyminisztériumot, az Országos Rendõr-fõkapitányságot, az Országos Katasztrófavédelmi
Fõigazgatóságot, a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumot, a Nemzeti Erõforrás Minisztériumot, az Országos
Mentõszolgálatot és a Kopint Datorg Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaságot, a konzorcium vezetõjének és
projektgazdának a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökséget.
A Kormány felkéri a projekt megvalósítására kijelölt konzorciumot, hogy készítse elõ a konzorciumi megállapodást és
készítse el a projekt megvalósításához szükséges Részletes Megvalósíthatósági Tanulmányt, valamint készítse elõ az
európai uniós támogatás elnyeréséhez szükség pályázatot.

Felelõs: kijelölt konzorciumi tagok
Határidõ: 2011. szeptember 30.
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3. Az Egységes Segélyhívó Rendszer kialakítása érdekében a projektben érintett állami szervezetek kötelesek
együttmûködni a nemzeti fejlesztési miniszter koordinálása mellett a konzorciumi megállapodásban megjelölt
projektgazda szervezettel. E határozat közzétételének napjától az Egységes Segélyhívó Rendszer által lefedni tervezett 
funkciókra vonatkozó, költségvetési és európai uniós forrásból megvalósuló távközlési, informatikai és térinformatikai
fejlesztések az érintett szerveknél a nemzeti fejlesztési miniszter jóváhagyásával történhetnek.

Felelõs: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidõ: folyamatosan

4. Az egységes európai segélyhívó számra (112) alapozott Egységes Segélyhívó Rendszert a készenléti szervek egységei
pozícióadatainak meghatározását biztosító egységes digitális rádiótávközlõ rendszer (a továbbiakban: EDR), valamint
a hívó fél helyének meghatározására szolgáló – a telekommunikációs szolgáltatók által mûködtetett földi és
rádiótelefon rendszerekbõl származó, az 1. pontban meghatározott munkacsoport által kidolgozott mûszaki tartalom
szerinti – adatok felhasználásával kell mûködtetni. A rendszert automatikus – a gazdasági lehetõségekhez képest
lehetõ legpontosabb – helymeghatározással és térinformatikai ábrázolásokkal kibõvítve kell létrehozni, amely
valamennyi készenléti szervezet tevékenység-irányítását megfelelõen elõ-feldolgozott adatokkal, információkkal
szolgálja ki.

Felelõs: nemzeti fejlesztési miniszter
A teljes projekt megvalósulásának határideje: 2012. december 31.

5. A Kormány felhívja a belügyminisztert, hogy készítsen elõterjesztést, amely bemutatja, hogy az Egységes Segélyhívó
Rendszer bevezetési folyamatában a korábbi rendszer párhuzamos mûködtetése mely idõpontig szükséges, valamint
azt, hogy a párhuzamos mûködtetés megszüntetését követõen – figyelembe véve mind az új rendszer mûködésébõl
fakadó igényeket, mind a várható megtakarításokat – az Egységes Segélyhívó Rendszer mûködtetése milyen
forrásigénnyel jár. 

Felelõs: belügyminiszter
Határidõ: 2011. szeptember 30.

6. Az Egységes Segélyhívó Rendszer mûködtetése érdekében a Kormány felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert és a
nemzetgazdasági minisztert, hogy az Egységes Segélyhívó Rendszer mûködtetésének az 5. pontban foglaltak szerint
megállapított költségeit a 2013. évi költségvetésbe tervezze be.

Felelõs: nemzeti fejlesztési miniszter
nemzetgazdasági miniszter

Határidõ: a 2013. évi költségvetés tervezése során
7. A Kormány felhívja a nemzeti erõforrás minisztert és a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy gondoskodjanak az

Országos Mentõszolgálat mentésirányítási rendszerének korszerûsítésére szolgáló TIOP 2.3.4. és KMOP 4.3.3./B
európai uniós projekteknek az Egységes Segélyhívó Rendszer kialakítása érdekében létrejövõ projekthez való
kapcsolódásáról, a fejlesztési programok végrehajtásának nyomon követéséért felelõs Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
illetékes Irányító Hatóságának iránymutatásai szerint, nem korlátozva a pályázatban szereplõ Mentés-irányítási
Rendszer tesztüzemének megvalósítását.

Felelõs: nemzeti erõforrás miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter

Határidõ: folyamatosan
8. A Kormány felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert és a kormányzati célú hálózatokról szóló 346/2010. (XII. 28.) Korm.

rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) szerinti kormányzati célú hírközlési szolgáltatót, hogy vizsgálja meg, és
szükség esetén módosítsa a Korm. rendelet szerinti EDR-közremûködõvel kötött, az EDR-re vonatkozó szolgáltatási
szerzõdést annak érdekében, hogy az Egységes Segélyhívó Rendszer tevékenység-irányítási követelményeiben
szereplõ EDR-integrációnak ne legyen akadálya, valamint gondoskodjon az Egységes Segélyhívó Rendszer
felhasználói szervezetei hálózati végpontjainak konszolidálásáról. 

Felelõs: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidõ: 2011. szeptember 30.

9. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba. Hatályát veszti a „112-es” Európai Segélyhívó Rendszer
kialakításával kapcsolatos feladatokról szóló 2031/2007. (III. 7.) Korm. határozat.

Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1313/2011. (IX. 12.) Korm. határozata
a Gazdaságfejlesztési Operatív Program módosításának kezdeményezésérõl 

A Kormány 
1. elfogadja a Gazdaságfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: GOP) alábbiak szerinti módosítására irányuló

javaslatot az Európai Bizottsággal folytatandó hivatalos tárgyalások alapjául:  
a) az ELI (Extreme Light Infrastructure) integrált európai kutatási nagyberendezés magyarországi megvalósítása

érdekében szükséges intézkedésekrõl és feladatokról szóló 1209/2011. (VI. 28.) Korm. határozatban foglaltak
végrehajtása keretében az ELI projekt GOP 1. Kutatás-fejlesztés és innováció prioritás keretében – a GOP
7. fejezetében nagyprojektként történõ nevesítése érdekében – biztosítani kell:
aa) a tovagyûrûzõ gazdasági hatásokat eredményezõ alapkutatási projektek GOP-ból történõ támogatását, 
ab) az ESFRI (European Strategy Forum on Research Infrastructures) kutatási alap-infrastruktúra projektek és

más jelentõs, integrált hazai K+F kezdeményezések finanszírozásának GOP-ból történõ támogatását,
ac) a jelentõs támogatás- és idõszükségletû beruházási projektek elõkészítésének a GOP-ban önálló

konstrukcióval való támogatását;
b) a GOP 4. Pénzügyi eszközök prioritás olyan irányú technikai módosítását, mely a pénzügyi eszközök szerepének az 

eszközalapú finanszírozási konstrukciók (lízing) körének bõvítésével történõ növelését eredményezi; 
c) a GOP szövegének kiegészítését a vállalkozások európai uniós tagállamból történõ áttelepülésének európai uniós

forrásokból történõ támogatásának tilalmával;  
d) az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (a továbbiakban: ÚMVP) és a GOP közti lehatárolás módosítását

annak érdekében, hogy amennyiben az 5000 fõ alatti településeken mûködõ mikrovállalkozások ÚMVP-bõl
történõ támogatása megszûnik, annak folytatására a GOP-ból nyíljon lehetõség;

2. hozzájárul az 1. pontban foglaltak szerint elkészített módosítási dokumentumnak az Európai Bizottsághoz történõ
hivatalos benyújtásához. 

Felelõs: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidõ: azonnal 

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1314/2011. (IX. 12.) Korm. határozata
a Norvég Királyság és a Magyar Köztársaság között a Norvég Finanszírozási Mechanizmus
2009–2014-es idõszakának végrehajtásáról szóló együttmûködési megállapodás, valamint
egyrészrõl Izland, a Liechtensteini Hercegség, a Norvég Királyság, és másrészrõl a Magyar
Köztársaság között az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009–2014-es idõszakának végrehajtásáról
szóló együttmûködési megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

A Kormány
1. egyetért a Norvég Királyság és a Magyar Köztársaság között, a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2009–2014-es

idõszakának végrehajtásáról szóló együttmûködési megállapodás, valamint egyrészrõl Izland, a Liechtensteini
Hercegség, a Norvég Királyság, és másrészrõl a Magyar Köztársaság között, az EGT Finanszírozási Mechanizmus
2009–2014-es idõszakának végrehajtásáról szóló együttmûködési megállapodás (a továbbiakban együtt:
együttmûködési megállapodások) bemutatott szövegével;

2. felhatalmazza a nemzeti fejlesztési minisztert vagy az általa kijelölt személyt az együttmûködési megállapodások
bemutatott szövegének – a jóváhagyás fenntartásával történõ – végleges megállapítására;

3. felhívja a külügyminisztert, hogy az együttmûködési megállapodások szövegének végleges megállapításához
szükséges meghatalmazási okiratot adja ki;
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4. elfogadja az együttmûködési megállapodások kihirdetésérõl szóló kormányrendeletek tervezeteit, és elrendeli az
együttmûködési megállapodások szövegének végleges megállapítását követõen azoknak a Magyar Közlönyben
történõ kihirdetését.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Miniszterelnök 71/2011. (IX. 12.) ME határozata
miniszterelnöki biztos kinevezésérõl

A központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 32. §
(1) bekezdésében meghatározott hatáskörömben eljárva miniszterelnöki biztosnak a kormányszóvivõi teendõk ellátására
– azonnali hatállyal –

Giró-Szász Andrást

nevezem ki.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Ma gyar Köz lönyt a Szer kesz tõ bi zott ság köz re mû kö dé sé vel a Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium szer kesz ti.
A Szer kesz tõ bi zott ság el nö ke: dr. Gál András Levente,
a szer kesz té sért fe le lõs: dr. Borókainé dr. Vajdovits Éva.
A szer kesz tõ ség cí me: Bu da pest V., Kos suth tér 1–3.
A Ha tá ro za tok Tá ra hi va ta los lap tar tal ma a Ma gyar Köz löny IX. ré szé ben je le nik meg.
A Ma gyar Köz löny hi te les tar tal ma elekt ro ni kus do ku men tum ként a http://koz lony.magyar orszag.hu
hon lapon ér he tõ el.
A Ma gyar Köz löny ol dal hû má so la tát pa pí ron ki ad ja a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó.
Fe le lõs ki adó: Majláth Zsolt László ügyvezetõ igaz ga tó.
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