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III. Kormányrendeletek

A Kormány 260/2013. (VII. 10.) Korm. rendelete
a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara részére történő adatszolgáltatásról

A Kormány a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi CXXVI. törvény 53. §-ában kapott 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara (a továbbiakban: Kamara) tagjegyzékének 
összeállítása és ellenőrzése céljából az  e  rendeletben meghatározott szervek a  Kamara részére a  2012. évről 
2013. augusztus 15-ig a következő adatokat szolgáltatják:
a) a hatályos őstermelői igazolvánnyal rendelkező személy

aa) neve, lakcíme,
ab) őstermelői igazolványa száma,
ac) az őstermelői igazolvány adatnyilvántartó lapján szerepel-e,

b) az élelmiszerlánc-felügyeleti információs rendszerben nyilvántartott, agrárgazdasági tevékenységet végző 
egyéni vállalkozó
ba) neve, lakcíme, telephelye,
bb) egyéni vállalkozói nyilvántartási száma,

c) az agrárgazdasági tevékenységet végző gazdálkodó szervezet
ca) cégneve, székhelye, telephelye,
cb) cégjegyzékszáma, adószáma,
cc) fő tevékenységének és egyéb tevékenységének kódjai.

2. § (1) A  Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH) a  nyilvántartásában szereplő, az  1.  § a) és 
b) pontja szerinti adatokat szolgáltatja.

 (2) A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) a nyilvántartásában szereplő, az 1. § c) pont szerinti adatokat 
szolgáltatja.

3. § (1) A NÉBIH és a NAV az adatszolgáltatási kötelezettségét – a (2) bekezdés szerinti megállapodás szerint – elektronikus 
úton vagy elektronikus adathordozón teljesíti.

 (2) Az adatszolgáltatás teljesítésének technikai feltételeiről a Kamara a NÉBIH-hel és a NAV-val megállapodást köt.

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

  Dr. Semjén Zsolt s. k.,
  miniszterelnök-helyettes
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A Kormány 261/2013. (VII. 10.) Korm. rendelete
a Budapest II. kerület, Margit körút 85–87. szám alatti ingatlan bontásával és közpark létrehozásával 
összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok 
kijelöléséről

A Kormány a  nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és 
egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12.  § (5)  bekezdés a), b), d) és e)  pontjában, valamint a  közigazgatási hatósági 
eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A  Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűvé nyilvánítja a  Budapest II. kerület közigazgatási 
területén lévő, 13204/5 helyrajzi számú, természetben a  1025 Budapest, Margit körút 85–87. szám alatt található 
ingatlant érintő, az  1.  mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek az  ingatlan bontásával és 
közpark létesítésével függenek össze.

 (2) A Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyben eljáró
a) elsőfokú hatóságként azt a  hatóságot jelöli ki, amely az  adott ügyfajtára vonatkozó jogszabály szerint 

elsőfokú hatóságként jár el,
b) elsőfokú szakhatóságként azt a  hatóságot jelöli ki, amely az  adott ügyfajtára vonatkozó jogszabály szerint 

elsőfokú szakhatóságként jár el.
 (3) A Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyben eljáró

a) másodfokú hatóságként azt a  hatóságot jelöli ki, amely az  adott ügyfajtára vonatkozó jogszabály szerint 
másodfokú hatóságként jár el,

b) másodfokú szakhatóságként azt a hatóságot jelöli ki, amely az adott ügyfajtára vonatkozó jogszabály szerint 
másodfokú szakhatóságként jár el.

2. §  A Kormány az  1.  § (1)  bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyek koordinációjára – a  fővárosi és megyei 
kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 8/A. §-ában foglaltak szerinti – feladat- és hatáskörrel 
rendelkező kormánymegbízottként a Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető kormánymegbízottat jelöli ki.

3. § (1) Az  ügyfélnek az  eljárás megindítása előtt benyújtott kérelmére az  1.  § (1)  bekezdése szerinti hatósági ügyekben 
a  szakhatóság – a  hatóság határozatának jogerőre emelkedéséig 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.

 (3) Az  eljáró hatóság az  általa meghozott döntéseket – az  eljárás során a  személyesen az  ügyfélnek szóló végzések 
kivételével – hirdetményi úton közli. A döntés közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő 5. nap.

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

5. §  E rendelet rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

  Dr. Semjén Zsolt s. k.,
  miniszterelnök-helyettes
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1. melléklet a 261/2013. (VII. 10.) Korm. rendelethez

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházással összefüggő kiemelt jelentőségű 
üggyé minősített közigazgatási hatósági eljárások

 1. Épület bontásával összefüggő hatósági eljárások
 2. Környezetvédelmi hatósági eljárások
 3. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról 

szóló 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 12.  § (2)  bekezdése és 13.  § (2)  bekezdése szerinti engedélyezési 
eljárások

 4. Vízügyi hatósági eljárások
 5. Ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások
 6. Földmérési jelekkel összefüggő hatósági eljárások
 7. Talajvédelmi hatósági eljárások
 8. Műszaki biztonsági hatósági eljárások
 9. Tűzvédelmi hatósági eljárások
10. Villamosművel, villamos berendezéssel, valamint villamosvezetékkel kapcsolatos engedélyezésre irányuló 

hatósági eljárások
11. Azok a  további hatósági engedélyezési eljárások, amelyek az  1.  § (1)  bekezdése szerinti beruházás 

megvalósításhoz közvetlenül szükségesek

A Kormány 262/2013. (VII. 10.) Korm. rendelete
az országos törzshálózati, regionális és egyéb vasúti pályák felsorolásáról szóló  
168/2010. (V. 11.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. § (1) bekezdés k) pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az  országos törzshálózati, regionális és egyéb vasúti pályák felsorolásáról szóló 168/2010. (V. 11.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: R.) 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

 (2) Az R. 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

2. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 262/2013. (VII. 10.) Korm. rendelethez

Az R. 1. melléklet 2. alcíme helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. Nem a transz-európai vasúti árufuvarozási hálózat részét képező országos törzshálózati vasúti 
pályák:
2 Budapest (Rákosrendező) – Esztergom
4 Esztergom-Kertváros – Almásfüzitő
5 Székesfehérvár – Komárom (Rendező)
9 Fertőszentmiklós – országhatár
12 (2) Tatabánya – Oroszlány
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16 Hegyeshalom – Porpác
17 (1) Szombathely – Zalaszentiván
26 Balatonszentgyörgy – Tapolca – Ukk
29 (2) Szabadbattyán – Tapolca
42 Pusztaszabolcs – Dunaújváros – Paks
43 Mezőfalva – Rétszilas
45 Sárbogárd – Börgönd
46 Rétszilas – Bátaszék
71 Budapest (Rákospalota-Újpest) – Vácrátót – Vác
74 Nógrádszakál – országhatár
77 Aszód – Vácrátót
78 (2) Nógrádszakál – Ipolytarnóc – országhatár
80 (2) Mezőzombor – Sátoraljaújhely – országhatár
81 Hatvan – Somoskőújfalu – országhatár
82 Hatvan – Újszász
86 Vámosgyörk – Újszász
87 (1) Füzesabony – Eger
89 Nyékládháza – Tiszapalkonya-Erőmű
92 (1) Miskolc (Tiszai) – Bánréve – országhatár
92 (2) Bánréve – Ózd
94 Sajóecseg – Tornanádaska – Hídvégardó – országhatár
103 Karcag – Tiszafüred
105 Debrecen – Nyírábrány – országhatár
108 Debrecen – Füzesabony
110 Apafa – Mátészalka
115 Mátészalka – Tiborszállás – Ágerdőmajor – országhatár
135 Szeged – Békéscsaba – Kötegyán – országhatár
142 Budapest (Kőbánya-Kispest) – Lajosmizse – Kecskemét
154 Bátaszék – Baja – Kiskunhalas
155 Kiskunhalas – Kiskunfélegyháza
Budapesti körvasút vonalai közül:
201 Budapest-Angyalföldi elágazás – Budapest-Angyalföld
210 Rákosrendező – Vasúttörténeti park
211 Kispesti elágazás – Pestszentimre felső elágazás
216 Kőbánya felső elágazás – Kőbánya-Hízlaló
220 Rákosrendező – Istvántelki főműhely
221 Soroksár – Szemeretelep mh.”

2. melléklet a 262/2013. (VII. 10.) Korm. rendelethez
„3. melléklet a 168/2010. (V. 11.) Korm. rendelethez

Az egyéb vasúti pályák

5a Bodajk – Balinka
5b Mór – Pusztavám
6 (2) Lovasberény – Bicske
7 Széchenyi-hegy – Hűvösvölgy
11 Győrszabadhegy – Veszprém
11a Zirc – Dudar
13 Környe – Pápa
14 Pápa – Csorna



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2013. évi 118. szám 64007

22 Körmend – Zalalövő
24 Zalabér-Batyk – Zalaszentgrót
27 Lepsény – Hajmáskér
35 Kaposvár – Siófok
37 Balatonszentgyörgy elágazás – Somogyszob
38 Nagyatád – Somogyszob
39 Központi főmajor – Csiszta-Gyógyfürdő
39a Táskai elágazás – Táska
39b Balatonfenyves Gazdasági Vasút – Somogyszentpál
47 Godisa – Komló
48 Keszőhidegkút-Gyönk – Tamási
49 Tamási – Lepsény
51 Hidas-Bonyhád – Bonyhád
62 Középrigóc – Villány
64 Pécs – Pécsvárad
76 Diósjenő – Romhány
83 Mátramindszent – Mátranovák-Homokterenye
84 Kisterenye – Kál-Kápolna
88 Hejőkeresztúr – Mezőcsát
87 (2) Eger – Putnok
95 Rudabánya – Kazincbarcika
98 Szerencs – Hidasnémeti
102 Kál-Kápolna – Kisújszállás
107 Sáránd – Létavértes
112 Nagykálló – Nyíradony
113 (1) Nyíregyháza – Nyírbátor
113 (3) Fehérgyarmat – Zajta
114 Kocsord alsó – Csenger
116 Nyíregyháza – Vásárosnamény
117 (1) Ohat-Pusztakócs – Tiszalök
118 Nyíregyháza – Balsai Tisza-part
119 Herminatanya – Dombrád
125a Mezőhegyes – Battonya
126 Kisszénás – Kondoros
127 (2) Vésztő – Körösnagyharsány
130 (2) Hódmezővásárhely – Makó
146 (2) Lakitelek – Kunszentmárton
147 Szentes – Orosháza
148 Kecskemét KK – Kiskörös KK
149 Törökfái – Kiskunmajsa KK
151 Kunszentmiklós-Tass – Dunapataj
152 Kecskemét alsó – Fülöpszállás
153 Kiskörös – Kalocsa
207 Budapest-Józsefváros – Budapest-Ferencváros
208 Budapest-Józsefváros – Kőbánya felső
301 Adony – Adonyi Dunapart
302 (2) Ajka – Padragkút
316 Kiskundorozsma szállásvágány
328 Bácsalmás – Csikéria

A vasúti pályákat összekötő pályákat (deltavágányokat) a  felsorolás nem tartalmazza. Amennyiben különböző 
besorolású pályákat köt össze, besorolása az alacsonyabb rendű vasúti pálya besorolásával egyezik meg.”
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

Az emberi erőforrások miniszterének 49/2013. (VII. 10.) EMMI rendelete
egyes gyermekvédelmi tárgyú miniszteri rendeleteknek a gyermekjóléti alapellátásokkal, a gyermekvédelmi 
szakellátásokkal és a javítóintézeti neveléssel összefüggő módosításáról

A gyermekek védelméről és a  gyámügyi igazgatásról szóló 1997.  évi XXXI.  törvény 162.  § (2)  bekezdés a), b), h) és 
k)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  26–37.  § tekintetében a  büntetések és az  intézkedések végrehajtásáról szóló 
1979.  évi 11.  törvényerejű rendelet 127.  § (5)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – az  egyes miniszterek, valamint 
a  Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12.  § a)  pontjában 
meghatározott feladatkörében eljáró közigazgatási és igazságügyi miniszter, továbbá az  egyes miniszterek, valamint 
a  Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37.  § d)  pontjában 
meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszter egyetértésével –, az  egyes miniszterek, valamint a  Miniszterelnökséget 
vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41.  § g)  pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva, a 38. § tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.  törvény 132. § 
(2)  bekezdés b) és c)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, az  egyes miniszterek, valamint a  Miniszterelnökséget vezető 
államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41.  § l)  pontjában meghatározott feladatkörömben 
eljárva a következőket rendelem el:

1. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint 
személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 
módosítása

1. § (1) A  személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai 
feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet (a  továbbiakban: NMr.) 4.  §  
(1)–(3a) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A módszertani feladatokat ellátó Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: Főigazgatóság) 
a  Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról szóló kormányrendeletben foglaltak szerint segíti illetékességi 
területén a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók munkáját, kivéve azon egyházi fenntartó által fenntartott 
nevelőszülői hálózatok és gyermekotthonok munkáját, amelyek tekintetében a gyermekek és az ifjúság védelméért 
felelős miniszter (a  továbbiakban: miniszter) a  Gyvt. 96.  § (8)  bekezdése alapján egyházi módszertani intézményt 
jelölt ki, vagy amelyek tekintetében a  Gyvt. 96.  § (13)  bekezdése alapján más egyház kijelölt módszertani 
intézménye látja el a módszertani feladatokat.
(2) A  Főigazgatóság – a  működést engedélyező szerv kirendelése alapján – a  gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
szolgáltató tevékenység engedélyezéséről, valamint a  gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozói engedélyről 
szóló kormányrendeletben foglaltak szerint szakértőként
a) véleményezi a  gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók szakmai programját és részt vesz azok hatósági 
ellenőrzésében,
b) ellátja a kijelölt egyházi módszertani intézmény feletti szakmai ellenőrzést.
(3) A kijelölt egyházi módszertani intézmény a működést engedélyező szerv kirendelése alapján, a Főigazgatóság 
módszertani útmutatójában meghatározott szakmai szempontrendszer figyelembevételével, szakértőként 
véleményezi az  egyháza és – a  (10)  bekezdésben foglalt megállapodás alapján – más egyház által fenntartott 
nevelőszülői hálózat és gyermekotthon szakmai programját, valamint részt vesz azok hatósági ellenőrzésében.
(3a) A Főigazgatóság a (2) bekezdés a) és b) pontja szerinti, a kijelölt egyházi módszertani intézmény a (3) bekezdés 
szerinti ellenőrzésen tapasztaltakról szakértői véleményt készít.”

 (2) Az  NMr. 4.  § (5) és (6)  bekezdése helyébe a  következő rendelkezések lépnek, egyidejűleg a  § a  következő  
(7)–(11) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Az egyházi fenntartó által fenntartott nevelőszülői hálózat, gyermekotthon módszertani intézménnyé történő 
kijelölése iránti kérelemhez csatolni kell a módszertani feladatok tervezett ellátását bemutató, öt évre szóló szakmai 
programot és az annak megvalósításához szükséges, a kijelölést követő első év feladataira vonatkozó munkatervet 
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és költségvetést. Az egyházi fenntartó a dokumentumokat szakmai véleményezésre megküldi a Főigazgatóságnak. 
A Főigazgatóság tizenöt napon belül véleményezi a dokumentumokat és azokat, valamint véleményét és az egyházi 
fenntartó kérelmét megküldi a miniszternek.
(6) A miniszter a Főigazgatóság szakmai véleményének figyelembevételével harminc napon belül dönt az egyházi 
módszertani intézmény kijelöléséről.
(7) A  kijelölt egyházi módszertani intézmény a  módszertani feladatait a  miniszter által a  tárgyévre jóváhagyott 
munkaterv és költségvetési terv alapján végzi. Az első évre vonatkozó munkatervet és költségvetési tervet a szakmai 
programmal együtt a  miniszter a  kijelöléssel egyidejűleg hagyja jóvá. Az  első évet követően a  további éves 
munkatervet és költségvetési tervet a  kijelölt egyházi módszertani intézmény a  szakmai program alapján tervezi 
meg és azokat a tárgyév január 15-éig küldi meg a miniszternek jóváhagyásra.
(8) A kijelölt egyházi módszertani intézmény módszertani feladatainak ellátásáról a tárgyévre vonatkozóan szakmai 
és pénzügyi beszámolót készít, amelyet a tárgyévet követő év február 15-éig jóváhagyásra megküld a miniszternek.
(9) A miniszter
a) a  döntése meghozatalától számított tizenöt napon belül értesíti a  Főigazgatóságot az  egyházi módszertani 
intézmény kijelöléséről, és
b) a jóváhagyásától számított tizenöt napon belül tájékoztatásul megküldi a Főigazgatóságnak az általa jóváhagyott 
(5), (7) és (8) bekezdés szerinti dokumentumok másolatát.
(10) Ha a  kijelölt egyházi módszertani intézmény más egyházi fenntartó által fenntartott nevelőszülői hálózat, 
gyermekotthon tekintetében is módszertani feladatokat lát el, az  érintett egyházi fenntartók a  módszertani 
feladatok ellátásáról megállapodást kötnek. A  kijelölt egyházi módszertani intézmény a  megállapodást tizenöt 
napon belül tájékoztatásul megküldi a miniszternek, a Főigazgatóságnak és a működést engedélyező szervnek.
(11) A  kijelölt egyházi módszertani intézmény és a  Főigazgatóság a  módszertani feladatok ellátása érdekében 
egymással együttműködnek, amelynek keretében rendszeresen szakmai egyeztetést folytatnak a  módszertani 
feladatok ellátása során szerzett tapasztalataikról, valamint közös szakmai programokat, rendezvényeket 
szerveznek, illetve részt vesznek egymás szakmai programjain, rendezvényein.”

2. §  Az NMr. 35. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  bölcsőde vállalhatja a  hat éven aluli sajátos nevelési igényű gyermek nevelését, gondozását, amennyiben 
az ellátáshoz szükséges tárgyi feltételekkel rendelkezik.”

3. §  Az NMr. 36. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Amennyiben a  bölcsőde sajátos nevelési igényű gyermek napközbeni ellátását biztosítja, együttműködik 
a  gyermek korai fejlesztését és gondozását, vagy a  fejlesztő nevelését ellátó területileg illetékes pedagógiai 
szakszolgálati intézménnyel.”

4. § (1) Az NMr. 40. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  sajátos nevelési igényű gyermeket is ellátó bölcsődei csoportban legfeljebb 10, a  kizárólag sajátos nevelési 
igényű gyermeket ellátó bölcsődei csoportban legfeljebb 6 gyermek nevelhető, gondozható.”

 (2) Az NMr. 40. § (6) és (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(6) A  bölcsődei nevelés-gondozás országos alapprogramjának kidolgozásába be kell vonni a  bölcsődei ellátás 
területén működő társadalmi-érdekképviseleti szervezeteket.
(7) Az  (5) bekezdés szerinti dokumentumok alapján a bölcsőde helyi szakmai programot készít. A sajátos nevelési 
igényű gyermekek nevelését-gondozását biztosító bölcsőde helyi szakmai programja kidolgozásánál figyelembe 
veszi a sajátos nevelési igényű gyermekek nevelésére, gondozására vonatkozó szakmai iránymutatásokat.”

5. §  Az NMr. a következő 40/A. §-sal egészül ki:
„40/A. § A fenntartó minden év március 1-jéig tájékoztatja a szülőket a bölcsőde nyári nyitvatartási rendjéről.”

6. § (1) Az NMr. 41. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A sajátos nevelési igényű gyermek bölcsődébe abban az esetben vehető fel, ha a nemzeti köznevelésről szóló 
2011. évi CXC. törvény 4. § 25. pontjában foglaltak szerinti sajátos nevelési igényét megállapították.
(2) A  sajátos nevelési igényű gyermek bölcsődei nevelésben, gondozásban legfeljebb annak az  évnek 
az augusztus 31. napjáig vehet részt, amely évben a hatodik életévét betölti.”
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 (2) Az NMr. 41. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  próbaidő letelte után a  gyermekkel közvetlenül foglalkozó, a  bölcsőde orvosából, gyógypedagógusából, 
kisgyermeknevelőjéből és vezetőjéből álló szakmai csoport véleményének figyelembevételével kell dönteni 
a gyermek további neveléséről, gondozásáról.”

7. §  Az NMr. 42. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A speciális csoportban elhelyezett gyermekek állapotától függően kell meghatározni az egy kisgyermeknevelő 
által ellátható gyermeklétszámot, ez azonban kisgyermeknevelőnként három gyermeknél több nem lehet.”

8. §  Az NMr. 44. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az  időszakos gyermekfelügyelet a  gyermek számára a  szülő (gondozó) által igényelt alkalommal és időtartamban, 
az e célra kialakított csoportban vagy a normál bölcsődei csoport üres férőhelyein nyújtható szolgáltatás.”

9. §  Az NMr. 45. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„45.  § (1) A  bölcsődék egészségügyi tevékenysége feletti szakfelügyeletet a  fővárosi és megyei kormányhivatal 
népegészségügyi szakigazgatási szervének tisztifőorvosa (a  továbbiakban: tisztifőorvos) gyakorolja. A tisztifőorvos 
feladata ellátása érdekében közreműködésre felkérheti a  Főigazgatóságot vagy az  Országos Gyermekvédelmi 
Szakértői Névjegyzékben szereplő szakértőt.
(2) A  Főigazgatóság szakvéleményt ad a  működési engedélyt kiadó, az  ellenőrzést végző, illetve a  felügyeletet 
gyakorló szervnek, valamint a  fenntartónak, hogy a  bölcsőde tárgyi és személyi feltételei, szakmai programja és 
működése megfelel-e a jogszabályokban előírt szakmai követelményeknek.
(3) A  Főigazgatóság együttműködik az  egységes óvoda-bölcsődével. Az  egységes óvoda-bölcsőde fenntartójának 
felkérésére a Főigazgatóság
a) szakmai véleményt ad arról, hogy az  egységes óvoda-bölcsőde rendelkezik-e a  3 évesnél fiatalabb gyermekek 
neveléséhez, gondozásához szükséges feltételekkel,
b) véleményezi az  egységes óvoda-bölcsőde nevelési programját, minőségirányítási programját, házirendjét, 
valamint szervezeti és működési szabályzatát a  3 évesnél fiatalabb gyermekek nevelésével, gondozásával 
összefüggésben,
c) részt vesz az  egységes óvoda-bölcsőde ellenőrzésében, amelynek során a  3 évesnél fiatalabb gyermekek 
nevelésével, gondozásával összefüggő szakmai kérdéseket ellenőrzi.”

10. §  Az NMr. „Bölcsőde” alcíme a következő 45/A. §-sal egészül ki:
„45/A. § (1) A bölcsődében április 21-e, vagy ha az heti pihenőnapra vagy munkaszüneti napra esik, az azt követő 
legközelebbi munkanap, minden évben nevelés-gondozás nélküli munkanap.
(2) Az (1) bekezdés szerinti nevelés-gondozás nélküli munkanap célja a bölcsődében dolgozók szakmai fejlesztése.
(3) A  nevelés-gondozás nélküli munkanapon a  bölcsődei ellátás keretében – erre irányuló szülői kérés esetén  – 
a gyermek felügyeletét és étkeztetést kell biztosítani.
(4) A  szülőket március 1-jéig tájékoztatni kell a  nevelés-gondozás nélküli munkanapról és a  nevelés-gondozás 
nélküli munkanapon a gyermek felügyelete és az étkeztetés biztosítása iránti igény bejelentésének lehetőségéről.”

11. §  Az NMr. 48. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  Gyvt. 43.  § (3)  bekezdésében meghatározott szolgáltatások nyújtása esetén sem haladhatja meg a  családi 
napköziben az azonos időben ellátott gyermekek létszáma a Gyvt. 43. § (7)–(8) bekezdésében meghatározottakat.”

12. §  Az NMr. 73/A. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A  krízisközpont a  működési engedélyében meghatározott ellátási területén kívülről is fogadhat ellátottakat, 
azonban ezen ellátottak száma egy időben nem haladhatja meg a működési engedélyben szereplő férőhelyeinek 
50%-át.”

13. §  Az NMr. 75. § (2) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:
(A teljes körű ellátás keretében a gondozott gyermek számára)
„c) – ha a  magyar nyelvet nem ismeri – a  teljes körű ellátásához, valamint teljes körű ellátásához kapcsolódóan 
az ügyei intézéséhez és a meghallgatásához szükséges fordítás és tolmácsolás biztosítását”
(kell nyújtani.)
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14. §  Az NMr. 125/B. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„125/B. § (1) A gyermekotthon vezetője gondoskodik a gyermekotthonban elhelyezett gyermek családi pótlékának 
a Gyvt. 53. § (7) bekezdése szerinti felhasználásáról.
(2) A  gyermekotthon vezetője, a  közös igazgatású intézmény vezetője vagy a  gyermekotthon gazdálkodásáért 
felelős szerv vezetője közli a  családi pótlékot folyósító szervvel annak a  fizetési számlának a  számát, amelyre 
a családi pótlékot folyósító szerv a családi pótlék összegét a gyermek ellátására folyósítja. A fizetési számla számának 
megváltozását haladéktalanul közölni kell a családi pótlékot folyósító szervvel.”

15. §  Az NMr. 126. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(9) A  speciális gyermekotthonban ki kell alakítani olyan, a  lakótérhez kapcsolódó, de attól zárhatóan elválasztott 
biztonsági elkülönítőt, amely helyiségben, helyiségcsoportban a Gyvt. 81/A. § (1) és (2) bekezdése, valamint a Gyvt. 
81/B. § (3) bekezdése alapján személyes szabadságában korlátozott, ideiglenes hatállyal elhelyezett vagy nevelésbe 
vett gyermek tartózkodhat. A  biztonsági elkülönítőt az  országos településrendezési és építési követelményekről 
szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 50. § (1) bekezdése szerinti tervezési programban foglaltak szerint úgy kell 
kialakítani, hogy
a) tegye lehetővé a gyermek számára a tisztálkodást és az illemhely használatát,
b) az ott tartózkodó gyermek magában kárt ne tehessen, onnan el ne távozhasson,
c) az ott tartózkodó gyermek folyamatosan megfigyelhető legyen,
d) határoló szerkezetei megbontásnak ellenálló kivitelben készüljenek, és
e) a  beépítésre kerülő felszerelési és berendezési tárgyak sérülést ne okozhassanak, fokozott igénybevételnek 
ellenálló kialakításúak legyenek.”

16. §  Az NMr. 127. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A különleges gyermekotthon vállalhatja a 6 éven aluli, fogyatékos és részterületen fejlődési elmaradást mutató 
gyermekek ellátását is. Ebben az esetben a különleges gyermekotthon együttműködik a gyermek korai fejlesztését 
és gondozását, vagy fejlesztő nevelését ellátó területileg illetékes pedagógiai szakszolgálati intézménnyel.  A korai 
fejlesztéshez, gondozáshoz és fejlesztő neveléshez igénybe vehetőek a különleges gyermekotthon meglévő tárgyi 
eszközei.”

17. §  Az NMr. 130. §-át megelőző alcím helyébe a következő alcím lép:
„A központi speciális gyermekotthon”

18. §  Az NMr. 130. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A központi speciális gyermekotthon ellátási területe országos.”

19. §  Az NMr. 137. § (7) és (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(7) Ha a  megyei bizottság a  központi speciális gyermekotthonban történő elhelyezésre tesz javaslatot, 
a  szakszolgálat – a  megyei bizottság szakvéleményének egyidejű megküldésével és a  gyermekvédelmi gyám, 
valamint a gyámhivatal tájékoztatása mellett – értesíti az országos bizottságot, és felkéri szakvélemény elkészítésére.
(8) Ha az országos bizottság szakvéleménye alapján is indokolt a gyermek gondozási helyeként a központi speciális 
gyermekotthont kijelölni, a  szakszolgálat erre irányuló javaslatot tesz a  gyámhivatalnak, melyről tájékoztatja 
a gyermekvédelmi gyámot. Ha az országos bizottság szakvéleménye szerint nem indokolt, vagy férőhely hiányában 
nem lehetséges a  központi speciális gyermekotthonban történő elhelyezés, a  szakszolgálat más, a  gyermek 
állapotának megfelelő gondozási helyre tesz javaslatot a  gyámhivatal számára, melyről értesíti a  gyermekvédelmi 
gyámot.”

20. §  Az NMr. 165. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„165.  § A  közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.  évi XXXIII.  törvénynek a  szociális, valamint a  gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 2. számú melléklete 
V.  pontjában meghatározott gyermekvédelmi szakellátási intézményben pedagógus munkakörnek a  nevelőszülői 
hálózatban, a gyermekotthonban – ideértve a lakásotthont, speciális gyermekotthont, különleges gyermekotthont 
és utógondozó otthont is –, valamint a  területi gyermekvédelmi szakszolgálatnál létesített pedagógus munkakör 
minősül.”
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21. §  Az NMr. a következő 168. és 169. §-sal egészül ki:
„168. § A speciális gyermekotthonoknak az egyes gyermekvédelmi tárgyú miniszteri rendeleteknek a gyermekjóléti 
alapellátásokkal, a  gyermekvédelmi szakellátásokkal és a  javítóintézeti neveléssel összefüggő módosításáról szóló 
49/2013. (VII. 10.) EMMI rendelet (a  továbbiakban: Mód. rendelet) hatálybalépésének napján meglévő biztonsági 
elkülönítőiket 2015. június 30-áig kell a  Mód. rendelettel megállapított 126.  § (9)  bekezdésében meghatározott 
követelményeknek megfelelően átalakítaniuk.
169.  § (1) A  gyermekotthon vezetője, a  közös igazgatású intézmény vezetője vagy a  gyermekotthon 
gazdálkodásáért felelős szerv vezetője 2013. július 31-éig közli a családi pótlékot folyósító szervvel annak a fizetési 
számlának a  számát, amelyre a  családi pótlékot folyósító szerv a  családi pótlék összegét a  gyermek ellátására 
folyósítja. Ha az  intézmény a  2013. június 30-án hatályos 125/B.  § (2) bekezdése szerint megnyitott családi pótlék 
letéti számlára kéri a  családi pótlék átutalását, ezt a  tényt is közölni kell a  családi pótlékot folyósító szervvel. Ha 
az  intézmény nem nyilatkozik a fizetési számlának vagy a  letéti számlának a számáról, a családi pótlékot folyósító 
szerv a nála rendelkezésre álló számlaszámra utalja a családi pótlékot.
(2) A  gyermekotthonban elhelyezett gyermek számára 2013. június 30-áig átutalt családi pótlék kezelésére, 
felhasználására, kifizetésére és elszámolására – a (3) bekezdésben foglalt eltéréssel – a 2013. június 30-án hatályos 
125/B. §-t kell alkalmazni.
(3) A  2013. június 30-án hatályos 125/B.  § (2)  bekezdése szerinti családi pótlék letéti számlán elhelyezett, de 
személyre szólóan fel nem használt családi pótlék összegét 2013. szeptember 30-áig a  gyermek számára ruházat 
vásárlására, a gyermek nyaralásához vagy a tanévkezdés költségeihez való hozzájárulásra kell fordítani.”

22. § (1) Az NMr. 1. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
 (2) Az NMr. 2. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
 (3) Az NMr. 1. számú melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
 (4) Az NMr. 2. számú melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

23. §  Az NMr.
a) 15.  § (8)  bekezdés h)  pontjában a  „megyei gyámhivatalban” szövegrész helyébe a  „szociális és 

gyámhivatalban” szöveg,
b) 36.  § (1)  bekezdésében a „fogyatékos gyermek” szövegrészek helyébe a „sajátos nevelési igényű gyermek” 

szöveg,
c) 40.  § (5)  bekezdésében az „az Intézet” szövegrész helyébe az „a  Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet 

(a továbbiakban: Intézet)” szöveg,
d) 41. § (3) bekezdésében a „Fogyatékos” szövegrész helyébe a „Sajátos nevelési igényű” szöveg,
e) 42.  § (1)  bekezdésében a  „fogyatékos gyermek” szövegrész helyébe a  „sajátos nevelési igényű gyermek” 

szöveg,
f ) 43.  § (3)  bekezdésében és 44.  § (2)  bekezdésében a „gondozónő” szövegrész helyébe a „kisgyermeknevelő” 

szöveg,
g) 51.  § (6)  bekezdésében az  „ , és az  igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 133/1997. 

(VII.  29.) Korm. rendelet 4. számú melléklete” szövegrész helyébe az „és az  igénylésükhöz felhasználható 
bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 3. melléklete” szöveg,

h) 129/A.  § (1)  bekezdés a)  pontjában a  „Minisztérium gyermekotthonát” szövegrész helyébe a  „Kormány 
rendeletében kijelölt szerv központi szerve által fenntartott speciális gyermekotthont (a  továbbiakban: 
központi speciális gyermekotthon)” szöveg,

i) 129/A. § (2) és (3) bekezdésében, 132. §-ában, 133. § (2) bekezdésében, 134. § (1) és (2) bekezdésében, 135. § 
(1) és (2)  bekezdésében, 137.  § (7) és (8)  bekezdésében, valamint 138.  § (3)  bekezdésében a „Minisztérium 
gyermekotthonában” szövegrész helyébe a „központi speciális gyermekotthonban” szöveg,

j) 129/A. § (4) bekezdésében, 135. § (1) bekezdésében a „Minisztérium gyermekotthonának” szövegrész helyébe 
a „központi speciális gyermekotthonnak az” szöveg,

k) 129/A. § (5) bekezdésében az „a Minisztérium melyik gyermekotthona” szövegrész helyébe a „melyik központi 
speciális gyermekotthon” szöveg,

l) 129/A. § (5) bekezdésében és 137. § (8) bekezdésében a „Minisztérium gyermekotthonát” szövegrész helyébe 
a „központi speciális gyermekotthont” szöveg,

m) 130.  § (2)  bekezdésében a  „Minisztérium gyermekotthonának” szövegrész helyébe a  „központi speciális 
gyermekotthon” szöveg,
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n) 131.  § (1)  bekezdésében a  „Minisztérium gyermekotthona” szövegrész helyébe a  „központi speciális 
gyermekotthon” szöveg és a  „Minisztérium gyermekotthonát” szövegrész helyébe a  „központi speciális 
gyermekotthont” szöveg,

o) 131.  § (2) és (4)  bekezdésében a „Minisztérium gyermekotthona” szövegrész helyébe a „központi speciális 
gyermekotthon” szöveg,

p) 131.  § (5)  bekezdésében a  „Minisztérium gyermekotthona” szövegrészek helyébe a  „központi speciális 
gyermekotthon” szöveg,

q) 133.  § (1)  bekezdésében a  „Minisztérium gyermekotthonába” szövegrész helyébe a  „központi speciális 
gyermekotthonba” szöveg

lép.

24. § (1) Hatályát veszti az NMr.
a) 4. § (3b) bekezdésében a „Gyvt. 96. § (7)–(8a) bekezdés szerinti” szövegrész,
b) 40. § (1) bekezdés a) pont ae) alpontja,
c) 7. számú melléklete.

 (2) Hatályát veszti az NMr. 74. §-ában az „átmeneti vagy tartós” szövegrész.

2. A javítóintézetek rendtartásáról szóló 30/1997. (X. 11.) NM rendelet módosítása

25. § (1) A javítóintézetek rendtartásáról szóló 30/1997. (X. 11.) NM rendelet (a továbbiakban: Rendtartás) 1. § (2) bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az  intézet a  gyermekvédelmi rendszer részeként a  gyermekek és az  ifjúság védelméért felelős miniszter 
felügyelete és közvetlen irányítása alatt működik. A  gyermekek és az  ifjúság védelméért felelős miniszter 
gondoskodik az intézet fenntartásáról.”

 (2) A Rendtartás 1. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) E rendelet alkalmazásában fiatalkorú az, aki a tizenkettedik életévét betöltötte, de a huszonegyediket nem.”

26. §  A Rendtartás 3. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A  tizenhatodik életévüket be nem töltötteket és a  tizenhatodik életévüket betöltötteket az  intézetben a 19. § 
(2)  bekezdés szerinti külön lakóegységben kell elhelyezni, kivéve, ha a  fiatalkorú érdekében az  intézet igazgatója 
ettől eltérően rendelkezik.”

27. §  A Rendtartás 9/B. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„9/B. § (1) A javítóintézet igazgatója gondoskodik a javítóintézeti nevelésre utalt és az előzetes letartóztatás céljából 
ott elhelyezett, gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló fiatalkorú családi pótlékának a  gyermekek védelméről és 
a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 53. § (7) bekezdése szerinti felhasználásáról.
(2) A  javítóintézet igazgatója vagy a  javítóintézet gazdálkodásáért felelős szerv vezetője közli a  családi pótlékot 
folyósító szervvel annak a  fizetési számlának a  számát, amelyre a  családi pótlékot folyósító szerv a  családi pótlék 
összegét a  fiatalkorú ellátására folyósítja. A  fizetési számla számának megváltozását haladéktalanul közölni kell 
a családi pótlékot folyósító szervvel.”

28. § (1) A Rendtartás 12. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Ha a  javítóintézeti nevelés végrehajtására jelentkező fiatalkorú az  intézetbe magával hozza felügyelet nélkül maradó 
gyermekét, az intézet igazgatója)
„b) – a (2) bekezdésben foglalt feltételek fennállása esetén –
ba) a  fiatalkorú anya kérelmére engedélyezi a  fiatalkorú anyának az  egy év alatti gyermekével történő együttes 
elhelyezését, vagy
bb) a  fiatalkorú szülő kérelmére engedélyezheti a  fiatalkorú szülő és az  egy évet betöltött gyermek együttes 
elhelyezését (a ba) és bb) alpontban foglaltak a továbbiakban együtt: együttes elhelyezés).”

 (2) A Rendtartás 12. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az együttes elhelyezést akkor lehet engedélyezni, ha
a) a Bvtvr. 36. § (4a) bekezdésében meghatározott kizáró feltételek nem állnak fenn,
b) a gyermek törvényes képviselője hozzájárul a gyermek intézetben történő elhelyezéséhez, és
c) az egy évet betöltött gyermek esetében az együttes elhelyezéshez szükséges feltételek az intézetben fennállnak.”
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29. §  A Rendtartás 15. § (1) bekezdése a következő e) és f ) ponttal egészül ki:
(A befogadáskor tájékoztatni kell a fiatalkorút)
„e) a javítóintézet engedély nélküli elhagyásának Bvtvr. 112. § (1a) bekezdésében foglalt következményéről, és
f ) a  Büntető Törvénykönyvről szóló 2012.  évi C.  törvény 122.  §-ában foglalt, a  javítóintézeti nevelés 
szabadságvesztésre való átváltoztatásának szabályairól.”

30. §  A Rendtartás 16. § (1) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az intézet a  fiatalkorú befogadásáról – a  befogadás és a  várható elbocsátás napjának megjelölésével – három 
munkanapon belül írásban értesíti:)
„h) a bűnügyi nyilvántartást vezető Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalát.”

31. §  A Rendtartás 19. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az  intézetben a  csoport férőhelyszámához igazodó önálló lakóegységet kell biztosítani, amely háló- és 
tanulószobákból, közös nappali szobából, valamint vizesblokkból áll. A  lakóegységhez konyha is tartozhat. 
A  lakóegységet a  mindennapi életvitelhez szükséges bútorokkal, berendezési tárgyakkal és eszközökkel kell 
felszerelni. A  fiatalkorú számára külön fekvőhelyet és önálló szekrényt vagy szekrényrészt kell biztosítani. 
Egy fiatalkorúra legalább öt négyzetméternyi háló-, illetve tanulószobának, egy csoportra legalább harminc 
négyzetméternyi közös nappali szobának kell jutnia.”

32. § (1) A Rendtartás 54. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  ideiglenes elbocsátás esedékessége előtt legalább három hónappal az  intézet előterjesztést készít 
a büntetés-végrehajtási bíró (a továbbiakban: bv. bíró) számára a fiatalkorú ideiglenes elbocsátása tárgyában.”

 (2) A Rendtartás 54. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az előterjesztésben az intézeti tanács a (2) bekezdés a) pontjában foglaltakon túl
a) javaslatot tesz az  ideiglenes elbocsátás időpontjára és a  fiatalkorú fejlődését a  pártfogó felügyelet ideje alatt 
elősegítő magatartási szabályokra, valamint
b) javaslatot tehet – külön magatartási szabály előírása érdekében – pártfogó felügyelői vélemény beszerzésére.”

33. §  A Rendtartás a következő 56/A. §-sal egészül ki:
„56/A. § Ha a bíróság a fiatalkorút jogerősen elzárás büntetésre ítélte, akkor az intézet igazgatója a javítóintézetből 
történő elbocsátás, illetve ideiglenes elbocsátás esedékessége előtt megfelelő időben intézkedik – az  átszállítás 
napjának a  megjelölésével és a  bíróság felhívásának megküldésével – a  rendőrségnél a  fiatalkorú büntetés-
végrehajtási intézetbe történő átszállítása iránt.”

34. §  A Rendtartás a következő 75/A. §-sal egészül ki:
„75/A.  § Ha a  bíróság az  előzetesen letartóztatott fiatalkorút jogerősen elzárás büntetésre ítélte, akkor az  intézet 
igazgatója az előzetes letartóztatás megszűnése vagy megszüntetése esetén haladéktalanul intézkedik – az aznapi 
átszállítás szükségességének megjelölésével és a bíróság felhívásának megküldésével – a rendőrségnél a fiatalkorú 
büntetés-végrehajtási intézetbe történő átszállítása iránt.”

35. §  A Rendtartás 76. §-a a következő (2)–(4) bekezdéssel egészül ki:
„(2) A  javítóintézet igazgatója vagy a  javítóintézet gazdálkodásáért felelős szerv vezetője 2013. július 31-éig közli 
a  családi pótlékot folyósító szervvel annak a  fizetési számlának a  számát, amelyre a  családi pótlékot folyósító 
szerv a  családi pótlék összegét a  fiatalkorú ellátására folyósítja. Ha az  intézmény a  2013. június 30-án hatályos 
9/B. § (2) bekezdése szerint megnyitott családi pótlék letéti számlára kéri a családi pótlék átutalását, ezt a tényt is 
közölni kell a családi pótlékot folyósító szervvel. Ha az intézmény nem nyilatkozik a fizetési számlának vagy a letéti 
számlának a  számáról, a  családi pótlékot folyósító szerv a  nála rendelkezésre álló számlaszámra utalja a  családi 
pótlékot.
(3) A  javítóintézetben elhelyezett gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló fiatalkorúak számára 2013. június 
30-áig átutalt családi pótlék kezelésére, felhasználására, kifizetésére és elszámolására – a  (4)  bekezdésben foglalt 
eltéréssel – a 2013. június 30-án hatályos 9/B. §-t kell alkalmazni.
(4) A 2013. június 30-án hatályos 9/B. § (2) bekezdése szerinti családi pótlék letéti számlán elhelyezett, de személyre 
szólóan fel nem használt családi pótlék összegét 2013. szeptember 30-áig a  fiatalkorú személyes szükségleteinek 
biztosítására kell felhasználni.”
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36. §  A Rendtartás
a) 9/A. § (1) bekezdésében az „az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztériumot” szövegrész helyébe az 

„a gyermekek és az ifjúság védelméért felelős minisztert” szöveg,
b) 3. számú mellékletében az  „Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium” szövegrészek helyébe 

az „Emberi Erőforrások Minisztériuma” szöveg
lép.

37. §  Hatályát veszti a Rendtartás 6. számú melléklete.

3. A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük 
feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet módosítása

38. §  Hatályát veszti a  személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük 
feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet
a) 59/A. §-a és az azt megelőző alcím,
b) 5. számú melléklete.

4. Az egyes gyermekvédelmi tárgyú miniszteri rendeleteknek a gyermekvédelmi és gyámügyi 
eljárások egyszerűsítésével összefüggő módosításáról szóló 26/2013. (III. 29.) EMMI rendelet 
módosítása

39. §  Nem lép hatályba az  egyes gyermekvédelmi tárgyú miniszteri rendeleteknek a  gyermekvédelmi és gyámügyi 
eljárások egyszerűsítésével összefüggő módosításáról szóló 26/2013. (III. 29.) EMMI rendelet
a) 17. §-a,
b) 20. § (2) bekezdése,
c) 35. §-a,
d) 36. § a) pontja,
e) 37. § 1. pontja,
f ) 37. § 12. pontja,
g) 1. és 2. melléklete.

5. Záró rendelkezés

40. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 19. §, a 22. § (3) és (4) bekezdése, a 24. § (2) bekezdése, valamint a 3. és 4. melléklet 2014. január 1-jén lép hatályba.
 (3) Ez a rendelet 2014. január 2-án hatályát veszti.

  Balog Zoltán s. k.,
  emberi erőforrások minisztere
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1. melléklet a …/2013. (…) EMMI rendelethez 

 

1. Az NMr. 1. számú melléklet „I. Alapellátások” cím 1. pontja helyébe a következő 
rendelkezés lép: 

 
(Ellátás Munkakör/fő) 

„1. Gyermekjóléti szolgáltatás   
   

a) Gyermekjóléti szolgáltatási körzet  
(700 fő gyermek) 

családgondozó  ...........................................................................................................  1 fő 
 – gondozotti létszám: a gondozási-nevelési terv szerint, adott időszakban 

egyidejűleg családgondozásban részesülő 45 gyermek vagy 25 család 
 

   
b) Önálló gyermekjóléti szolgálat vagy a 

gyermekjóléti szolg. feladatait is ellátó 
családsegítő szolgálat, illetve több célú 
intézmény önálló szakmai egysége  
(3000 gyermek) 

családgondozó (általános gyermekjóléti szolgáltatások)  .........................................  3 fő 
 – gondozotti létszám: 45 gyermek vagy 25 család  

    
c) Önálló gyermekjóléti szolgálat vagy a 

gyermekjóléti szolg. feladatait is ellátó 
családsegítő szolgálat, illetve több célú 
intézmény önálló szakmai egysége  
(5000 gyermek) 

intézményvezető/szakmai egységvezető  ...................................................................  1 fő 
családgondozó (általános gyermekjóléti szolgáltatások)  .........................................  4 fő 

– gondozotti létszám: 45 gyermek vagy 25 család 
tanácsadó: gyógypedagógiai vagy fejlesztő pedagógiai  .................................  heti 20 óra 
pszichológiai tanácsadó  ..................................................................................  heti 15 óra 
jogász  ..............................................................................................................  heti 10 óra 
családgondozó asszisztens  ........................................................................................  1 fő 

    
d) Gyermekjóléti központ  

(40 ezer lakos) 
intézményvezető/szakmai egységvezető  ...................................................................  1 fő 
családgondozó (ált. szolgáltatás)  ..............................................................................  5 fő 

– gondozotti létszám: 45 gyermek vagy 25 család  
családgondozó (spec. szolgáltat. és programok)  

– utcai, lakótelepi szoc. munka  ............................................................................  2 fő 
– kapcsolattartási ügyelet  ...................................................................  2 fő/heti 10 óra 
– kórházi szoc. munka  .........................................................................................  1 fő 

  
tanácsadó  

– gyógyped. vagy fejl. pedagógiai  .............................................................  heti 20 óra 
– pszichológiai  ...........................................................................................  heti 15 óra 
– jogász  ......................................................................................................  heti 10 óra 
– családgondozó asszisztens  ...............................................................................  2 fő” 
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2. Az NMr. 1. számú melléklet „I. Alapellátások” cím 2. pontja helyébe a következő 
rendelkezés lép: 
 

(Ellátás Munkakör/fő) 
 
„2. Bölcsődei ellátás kisgyermeknevelő 2 fő 
Gyermekcsoportonként (max. 12 fő, 2 évesnél 
idősebb gyermekek csoportjában max. 14 fő, 
integrált csoportban max. 10 fő, kizárólag sajátos 
nevelési igényű gyermekeket ellátó csoportban 
max. 6 fő) 

 
 
 
 
 
 

 

Bölcsődénként orvos havi 4 óra 
 intézményvezető/vezető  1 fő 
 gazdasági vezető, élelmezésvezető, tejkonyhavezető (létszámuk 

fenntartói döntés alapján kerül meghatározásra) 
 1 fő 

 5 vagy több gyermekcsoport esetén további  
 kisgyermeknevelő  2 fő 
 hetes bölcsődében éjszakai szolgálatot teljesítő 2 fő 
 kisgyermeknevelő   
sajátos nevelési igényű gyermekeket is ellátó 
bölcsődében 

gyógypedagógus, gyógytornász, konduktor, gyógypedagógiai 
asszisztens (létszámuk fenntartói döntés alapján kerül megállapításra) 

  

egyesített bölcsődei intézményben, bölcsődei 
igazgatóságon, illetve többcélú intézmény 
esetében, ha korábban a bölcsődei ellátás 
szervezetileg egyesített bölcsődei intézményként 
vagy bölcsődei igazgatóságként működött 

szaktanácsadó  1 fő” 

   

 
 3. Az NMr. 1. számú melléklet „I. Alapellátások” cím 6. pontja helyébe a következő 
rendelkezés lép: 

 
(Ellátás Munkakör/fő) 

„6. Gyermekek átmeneti otthona intézményvezető/szakmai vezető  ..............................................................................  1 fő 
 (max. 40 férőhely,  

max. 12 gyermek/csoport) 
  

    
 gyermekcsoportonként nevelő  ........................................................................................................................  1 fő 
  gyermekvédelmi asszisztens  .....................................................................................  1 fő 
  gyermekfelügyelő  .....................................................................................................  3 fő 
  (ha a nevelők száma magasabb, a gyermekvédelmi asszisztensek, illetve a 

gyermekfelügyelők száma csökkenthető, ha a csoportra vonatkozó 
összlétszám 5 alá nem kerül) 

 

  családgondozó  ..................................................................................................  10 óra/hét 
    
 40 gyermekenként pszichológiai tanácsadó  ............................................................................................  1 fő 
  gyermekvédelmi ügyintéző vagy növendékügyi előadó  ..........................................  1 fő” 
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4. Az NMr. 1. számú melléklet „I. Alapellátások” cím 7. pontja helyébe a következő 
rendelkezés lép: 
 

(Ellátás Munkakör/fő) 
„7. Családok átmeneti otthona  intézményvezető/szakmai vezető  ..............................................................................  1 fő 

 (min. 12, max. 40 férőhely)   
    
 12–25 férőhelyre szakgondozó, gondozó  ..............................................................................................  3 fő 
  családgondozó  ...........................................................................................................  2 fő 
    
 25–40 férőhelyre szakgondozó, gondozó  ..............................................................................................  4 fő 
  családgondozó  ...........................................................................................................  2 fő 
    
 intézményenként pszichológiai tanácsadó  ....................................................................................  heti 5 óra 
  jogász  ..............................................................................................................  heti 5 óra” 
    

   

 
5. Az NMr. 1. számú melléklet „II. Szakellátások” cím helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

II. Szakellátások 

(Ellátás Munkakör/fő) 

    
„1. Nevelőszülői hálózat szakmai vezető 1 fő 

  nevelőszülői tanácsadó  
 
 
családgondozó 
 
 
 
 
növendékügyi előadó vagy  
gyermekvédelmi ügyintéző 
hivatásos nevelőszülő 

1 fő/48 gyermek  
legfeljebb 30 nevelőcsaládban  

 
1 fő/48 gyermek  

legfeljebb 30 vér szerinti  
családban 

1 fő 

  az ellátható gyermekek száma a jogszabályban  
meghatározottak szerint 

 

  gondozó 
segédgondozó 

 

    
2. Gyermekotthon  intézményvezető  1 fő 
(max. 48 férőhely, max. 12 
gyermek/csoport) 

  

 gyermekcsoportonként nevelő  1 fő 
 gyermekvédelmi asszisztens  1 fő 
 gyermekfelügyelő 3 fő 
   (ha a nevelők száma magasabb, a gyermekvédelmi asszisztensek,  
 illetve a gyermekfelügyelők száma csökkenthető, ha a csoportra  
 vonatkozó összlétszám 5 alá nem kerül)  
   családgondozó (utógondozó)  10 óra/hét 
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 2/a) Lakásotthon (max. 12 fő) nevelő   1 fő 
 gyermekvédelmi asszisztens  1 fő 
 gyermekfelügyelő 3 fő 
   (ha a nevelők száma magasabb, a gyermekvédelmi asszisztensek,  
 illetve a gyermekfelügyelők száma csökkenthető, ha a csoportra  
 vonatkozó összlétszám 5 alá nem kerül)  
   családgondozó (utógondozó)  10 óra/hét 
   
 2/b) Speciális gyermekotthon  intézményvezető  1 fő 
(max. 40 férőhely, max. 8 
gyermek/csoport) 

  

 gyermekcsoportonként nevelő 2 fő 
 gyermekvédelmi asszisztens  1 fő 
 gyermekfelügyelő 2 fő 
   (ha a nevelők száma magasabb, a gyermekvédelmi asszisztensek,  
 illetve a gyermekfelügyelők száma csökkenthető, ha a csoportra  
 vonatkozó összlétszám 5 alá nem kerül)  
   családgondozó (utógondozó)  10 óra/hét 
 pszichológus 1 fő/3 csoport 
 gyógypedagógus vagy fejlesztő pedagógus 1 fő/3 csoport 
 orvos: létszámuk fenntartói döntés alapján kerül megállapításra   
 növendékügyi előadó vagy gyermekvédelmi ügyintéző  
  1 fő/ 

intézmény 
   
 2/c) Különleges gyermekotthon (max. 
40 férőhely) 

 intézményvezető  1 fő 

      
 2/ca) Tartósan beteg, illetve fogyatékos 
gyermekeket ellátó 

    

(csoportlétsz. a 128/A. § bek. szerint)    
 gyermekcsoportonként  nevelő   1 fő 
   gyermekvédelmi asszisztens  1 fő 
   gyermekfelügyelő  3 fő 
   (ha a nevelők száma magasabb, a gyermekvédelmi asszisztensek,   
 illetve a gyermekfelügyelők száma csökkenthető, ha a csoportra vonatkozó 

összlétszám 5 alá nem kerül) 
 

   családgondozó, utógondozó  10 óra/hét 
   
 2/cb) 0–3 év közöttieket ellátó  kisgyermeknevelő  4 fő 
3 éven aluliakat ellátó csoporthoz (max. 
8 fő/csoport) vagy 3 éven aluli 
fogyatékos gyermekeket is ellátó 
integrált csoporthoz (max. 6 fő/csoport) 

családgondozó 10 óra/hét/ 
csoport 

 nevelő 1 fő/2 csoport 
 tejkonyhavezető 1 fő/ 

intézmény 
 gazdasági nővér 1 fő/ 

intézmény 
 gyermekszakorvos átlag napi 

 1 óra/csoport 
 3 éven aluliakat ellátó intézményben 
éjszakai szolgálat teljesítésére 

 kisgyermeknevelő  1 fő/2 csoport 
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 2/d) Utógondozó otthon (max. 40 
férőhely)  

 intézményvezető/szakmai vezető  1 fő/ 
intézmény 

 25 férőhelyig  nevelő  2 fő/ 
intézmény 

   gyermekvédelmi asszisztens  1 fő 
   családgondozó (utógondozó)  1 fő/ 

intézmény  
 25–40 férőhelyig  nevelő  4 fő/ 

intézmény 
   gyermekvédelmi asszisztens  1 fő 
   családgondozó (utógondozó)  2 fő/ 

intézmény 
      
 Mindegyik típusú ellátásban  gyermekotthon-vezető  1 fő 
[2, 2/a), 2/c) pont]    
 40, illetve 48 gyermekre  pszichológus  1 fő 
   növendékügyi előadó, vagy gyermekvédelmi ügyintéző  1 fő 
   gyógypedagógus vagy fejlesztő pedagógus  1 fő 
   
3. Területi gyermekvédelmi 
szakszolgálat 

 intézményvezető  1 fő 

 pszichológus 1 fő/évi 100 új 
örökbefogadói 

  alkalmassági 
vizsgálatra 

  családgondozó  1 fő/48 
gyermek 

legfeljebb  
30 vér szerinti 

családban 
   utógondozó  1 fő/48 fiatal 

felnőtt 
      
   örökbefogadási tanácsadó  1 fő/55–65 

örökbe- 
fogadási eset* 

   
    hivatásos gyám  1 fő/48 

gyermek 
   eseti gondnok, vagyonkezelő gondnok  1 fő/60 

gyermek 
   gyámi, gondozói tanácsadó  1 fő/max. 

 100 gyermek 
   jogász  létszámuk 

fenntartói 
döntés alapján 

kerül 
megállapításra 

   gyermekvédelmi ügyintéző  5 fő/ 
intézmény 

   
Megyei/fővárosi gyermekvédelmi 
szakértői bizottság 

 vezető  1 fő 

 pszichológus 1 fő/évi 100 új 
vizsgálatra 

kerülő gyermek 
   gyógypedagógus  1 fő/évi 100 új 

vizsgálatra 
kerülő gyermek 
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   pszichiáter  1 fő/évi 100 új 
vizsgálatra 

kerülő gyermek 
   orvos  1 fő/évi 100 új 

vizsgálatra 
kerülő gyermek 

   családgondozó  1 fő/évi 100 új 
vizsgálatra 

kerülő 
  gyermek 

   
   
 
* Örökbefogadási eset alatt értendő: érvényes alkalmassági határozattal rendelkező örökbefogadásra váró családok száma, a folyamatban 
lévő alkalmassági vizsgálatok (házaspár egynek számít) száma, folyamatban lévő örökbefogadások (beleértve a más megyei örökbefogadás 
és nyílt örökbefogadás esetén a kötelező gondozási idő figyelemmel kísérését).” 
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2. melléklet a …/2013. (…) EMMI rendelethez 

1. Az NMr. 2. számú melléklet I. Rész „I. Alapellátások” cím 2. pontja helyébe a következő 
rendelkezés lép: 
 

(Ellátási forma Vezetői beosztás Képesítés) 

   
„2. Bölcsőde 
A) Bölcsődei 
igazgatóság/egyesített 
bölcsődék 

 
magasabb vezető 

 
csecsemő- és kisgyermeknevelő (BA), orvos, 
pszichológus, pedagógus, intézetvezető, 
szakoktató, védőnő, felsőfokú szociális 
alapvégzettség  

 
B) Önálló bölcsőde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C) Bölcsőde 

 
magasabb vezető 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
vezető 

 
1. csecsemő- és kisgyermeknevelő (BA),  

vagy 
2. a) bölcsődei szakgondozó (OKJ),  

b) csecsemő- és kisgyermekgondozó (OKJ),  
c) csecsemő- és kisgyermeknevelő-gondozó 
(OKJ),  
d) csecsemő- és gyermeknevelő-gondozó 
(OKJ),   
e) kisgyermekgondozó, -nevelői (OKJ), 
f) csecsemő- és gyermekgondozói (OKJ) 
végzettséggel rendelkező:  
intézetvezető, szakoktató, védőnő, felsőfokú 
szociális alapvégzettség, pedagógus 

 
1. csecsemő- és kisgyermeknevelő (BA), 

vagy 
2. a) bölcsődei szakgondozó (OKJ),  

b) csecsemő- és kisgyermekgondozó (OKJ),  
c) csecsemő- és kisgyermeknevelő-gondozó 
(OKJ),  
d) csecsemő- és gyermeknevelő-gondozó 
(OKJ),  
e) kisgyermekgondozó, -nevelői (OKJ),  
vagy 

3. a 2. a)-e) pontban nevesített végzettség 
valamelyikével rendelkező: 
intézetvezető, szakoktató, védőnő, felsőfokú 
szociális alapvégzettség, pedagógus, 
vagy 

4. a csecsemő- és gyermekgondozói 
végzettséggel rendelkező: 
intézetvezető, szakoktató, védőnő, felsőfokú 
szociális alapvégzettség, pedagógus” 
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2. Az NMr. 2. számú melléklet II. Rész „I. Alapellátások” cím 1. pontja helyébe a következő 
rendelkezés lép: 
 

(Ellátási forma Intézményi munkakör Képesítés) 
   

„1. Gyermekjóléti szolgáltatás családgondozó felsőfokú szociális alapvégzettség, pszichológus, 
pszichopedagógus, vagy 
mentálhigiénés szakember, gyermek- és ifjúságvédelmi 
tanácsadó oklevéllel rendelkező: óvodapedagógus, 
tanító, tanár, nevelőtanár, pedagógiai előadó, 
gyógypedagógus, védőnő, teológus, hittanár, hittantanár 

   
 gyógypedagógiai, 

fejlesztő pedagógiai 
tanácsadó 

gyógypedagógus, pedagógus 

   
 pszichológiai tanácsadó pszichológus, pszichiáter, pszichopedagógus 
   
 jogász jogász 
   
 családgondozó asszisztens szociális asszisztens (OKJ), 

pedagógiai asszisztens (OKJ), 
gyógypedagógus asszisztens (OKJ), 
mentálhigiénés asszisztens (OKJ), 
szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző (OKJ)” 

   
 

3. Az NMr. 2. számú melléklet II. Rész „I. Alapellátások” cím 3. pontja helyébe a következő 
rendelkezés lép: 
 

(Ellátási forma Intézményi munkakör Képesítés) 

„3. Családi napközi családi napközi szolgáltatást 
nyújtó személy 
a) családi napközit 
működtetők felkészítő 
tanfolyamával rendelkező 
személy vagy 
b) a családi napközit 
működtetők felkészítő 
tanfolyamán túl egyéb 
szakképesítéssel rendelkező, 
a fenntartó döntése alapján 
egyéb munkakörben 
foglalkoztatott nevelő, vagy 
kisgyermeknevelő vagy 
segédgondozó 

a) a családi napközit működtetők felkészítő 
tanfolyamának [29/2003. (V. 20.) ESzCsM rendelet] 
elvégzése 
b) felsőfokú szociális alapvégzettség, pedagógus, 
védőnő 

 nevelő 
kisgyermeknevelő 

szociális alapvégzettség, pedagógus 
bölcsődei szakgondozó (OKJ),  
csecsemő- és kisgyermekgondozó (OKJ),  
csecsemő- és kisgyermeknevelő-gondozó (OKJ), 
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csecsemő- és gyermeknevelő-gondozó (OKJ), 
kisgyermekgondozó, -nevelő (OKJ),  
csecsemő- és gyermekápoló (OKJ) 

  
 
 
 
 
 
segédgondozó 

csecsemő- és gyermekgondozó (OKJ),  
gyermek- és ifjúsági felügyelő II. (OKJ), 
csecsemő- és kisgyermeknevelő (BA),  
pedagógiai asszisztens (OKJ),  
házi időszakos gyermekgondozó (OKJ),  
gyermek- és ifjúsági felügyelő (OKJ) 
alapfokú iskolai végzettség, dajka (OKJ), óvodai dajka 
(OKJ) 

Családi napközi hálózat családi napközis 
koordinátor 

felsőfokú szociális alapvégzettség, pedagógus, védőnő, 
csecsemő- és kisgyermeknevelő (BA), bölcsődei 
szakgondozó (OKJ),  
csecsemő- és kisgyermeknevelő-gondozó (OKJ)” 

 
 

4. Az NMr. 2. számú melléklet II. Rész „I. Alapellátások” cím 6. pontja helyébe a következő 
rendelkezés lép: 
 

(Ellátási forma Intézményi munkakör Képesítés) 

   
„6. Gyermekek átmeneti 

otthona 
nevelő felsőfokú szociális alapvégzettség, pedagógus, 

pszichológus, vagy 
mentálhigiénés szakember, gyermek- és ifjúságvédelmi 
tanácsadó oklevéllel rendelkező: teológus, hittanár, 
hittantanár 

   
 családgondozó felsőfokú szociális alapvégzettség, pszichológus, 

pszichopedagógus, vagy 
mentálhigiénés szakember, gyermek- és ifjúságvédelmi 
tanácsadó oklevéllel rendelkező: óvodapedagógus, 
tanító, tanár, nevelőtanár, ped. előadó, gyógypedagógus, 
védőnő, teológus, hittanár, hittantanár 

   
 gyermekvédelmi asszisztens gyermekotthoni asszisztens (OKJ), gyermek- és ifjúsági 

felügyelő I. (OKJ), gyógypedagógiai asszisztens (OKJ), 
mentálhigiénés asszisztens (OKJ), 
pedagógiai asszisztens (OKJ), 
szociális asszisztens (OKJ) 

   
 gyermekfelügyelő gyermek- és ifjúsági felügyelő II. (OKJ), dajka (OKJ), 

házi időszakos gyermekgondozó (OKJ), gyermek- és 
ifjúsági felügyelő (OKJ), óvodai dajka (OKJ) 

   
 pszichológiai tanácsadó pszichológus, pszichiáter, pszichopedagógus, 

mentálhigiénés szakember” 
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5. Az NMr. 2. számú melléklet II. Rész „I. Alapellátások” cím 7. pontja helyébe a következő 
rendelkezés lép: 
 

(Ellátási forma Intézményi munkakör Képesítés) 

   
„7. Családok átmeneti otthona szakgondozó bölcsődei szakgondozó (OKJ),  

csecsemő- és kisgyermekgondozó (OKJ),  
csecsemő- és kisgyermeknevelő-gondozó (OKJ),  
csecsemő- és gyermeknevelő-gondozó (OKJ),  
kisgyermekgondozó, -nevelő (OKJ),  
csecsemő- és gyermekápoló (OKJ), 
gyermek- és ifjúsági felügyelő I. (OKJ), 
gyógypedagógiai asszisztens (OKJ), 
mentálhigiénés asszisztens (OKJ) 

 gondozó csecsemő- és gyermekgondozó (OKJ), gyermek- és 
ifjúsági felügyelő II. (OKJ), pedagógiai asszisztens 
(OKJ), házi időszakos gyermekgondozó (OKJ), 
gyermek- és ifjúsági felügyelő (OKJ) 

   
 családgondozó felsőfokú szociális alapvégzettség, pszichológus, 

pszichopedagógus, vagy 
mentálhigiénés szakember, gyermek- és ifjúságvédelmi 
tanácsadó oklevéllel rendelkező: óvodapedagógus, 
tanító, tanár, nevelőtanár, ped. előadó, gyógypedagógus, 
védőnő, teológus, hittanár, hittantanár 

   
 pszichológiai tanácsadó pszichológus, pszichiáter, pszichopedagógus, 

mentálhigiénés szakember” 
   
 

6. Az NMr. 2. számú melléklet II. Rész „II. Szakellátások” cím helyébe a következő 
rendelkezés lép: 

„II. Szakellátások 

Ellátási forma Intézményi munkakör Képesítés 
   

1. Nevelőszülői hálózat nevelőszülői tanácsadó felsőfokú szociális alapvégzettség, 
pedagógus, pszichológus, vagy 
mentálhigiénés szakember, gyermek- és 
ifjúságvédelmi tanácsadó oklevéllel 
rendelkező: védőnő, teológus, hittanár, 
hittantanár 

   
 utógondozó, családgondozó felsőfokú szociális alapvégzettség, 

pedagógus, pszichológus, 
pszichopedagógus, vagy mentálhigiénés 
szakember, gyermek- és ifjúságvédelmi 
tanácsadó oklevéllel rendelkező: védőnő, 
teológus, hittantanár, hittanár 
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 hivatásos nevelőszülő nevelőszülő (OKJ) 
   
 gondozó csecsemő- és gyermekgondozó (OKJ), 

gyermek- és ifjúsági felügyelő II. (OKJ), 
dajka (OKJ), házi időszakos 
gyermekgondozó (OKJ), gyermek- és 
ifjúsági felügyelő (OKJ), óvodai dajka 
(OKJ) 

   
 segédgondozó alapfokú iskolai végzettség 
   
 növendékügyi előadó jogász, igazgatásszervező, 

humánszervező, személyügyi szervező 
   
 gyermekvédelmi ügyintéző szociális gyermek- és ifjúságvédelmi 

ügyintéző (OKJ), szociális asszisztens 
(OKJ) 

   
   
2. Gyermekotthon nevelő pedagógus, felsőfokú szociális 

alapvégzettség, pszichológus, vagy 
mentálhigiénés szakember, gyermek- és 
ifjúságvédelmi tanácsadó oklevéllel 
rendelkező: teológus, hittanár, 
hittantanár 

 gyermekvédelmi asszisztens gyermekotthoni asszisztens (OKJ),  
gyermek- és ifjúsági felügyelő I. (OKJ),  
gyógypedagógiai asszisztens (OKJ),  
mentálhigiénés asszisztens (OKJ),  
pedagógiai asszisztens (OKJ),  
szociális asszisztens (OKJ) 

 gyermekfelügyelő gyermek- és ifjúsági felügyelő II. (OKJ),  
dajka (OKJ),  
gyermek- és ifjúsági felügyelő (OKJ),  
óvodai dajka (OKJ) 

 utógondozó, családgondozó felsőfokú szociális alapvégzettség, 
pedagógus, pszichológus, vagy  
mentálhigiénés szakember, gyermek- és 
ifjúságvédelmi tanácsadó, jogi 
szakokleveles családvédelmi tanácsadó 
oklevéllel rendelkező: védőnő, teológus, 
hittantanár, hittanár 

 pszichológus pszichológus, pszichiáter 
 növendékügyi előadó jogász, igazgatásszervező, szociális 

szervező, humánszervező, személyügyi 
szervező 

 gyermekvédelmi ügyintéző szociális gyermek- és ifjúságvédelmi 
ügyintéző (OKJ), szociális asszisztens 
(OKJ) 

 gyógypedagógus gyógypedagógus 
 fejlesztő pedagógus felsőfokú pedagógus végzettség 
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A 0-3 éves korosztály 
ellátására 

kisgyermeknevelő bölcsődei szakgondozó (OKJ),  
csecsemő- és kisgyermekgondozó (OKJ),  
csecsemő- és kisgyermeknevelő- 
gondozó (OKJ),  
csecsemő- és gyermeknevelő-gondozó 
(OKJ),  
csecsemő- és kisgyermeknevelő (BA), 
kisgyermekgondozó, -nevelő (OKJ), 
csecsemő- és gyermekgondozó (OKJ), 
vagy  
ezen képesítések valamelyikével 
rendelkező: védőnő, pedagógus, 
felsőfokú szociális alapvégzettségű 
személy, 

 nevelő pedagógus 
 utógondozó, családgondozó felsőfokú szociális alapvégzettség, 

pedagógus, pszichológus, vagy 
mentálhigiénés szakember, gyermek- és 
ifjúságvédelmi tanácsadó, jogi 
szakokleveles 
családvédelmi tanácsadó oklevéllel 
rendelkező: védőnő, teológus, 
hittantanár, hittanár 

   
   
3. Területi gyermekvédelmi 

szakszolgálat 
pszichológus 
gyógypedagógus 

pszichológus 
gyógypedagógus 

   
 orvos gyermek-szakorvos 
   
 pszichiáter pszichiáter-szakorvos 
   
 utógondozó, családgondozó felsőfokú szociális alapvégzettség, 

pedagógus, pszichológus, vagy 
mentálhigiénés szakember, gyermek- és 
ifjúságvédelmi tanácsadó, jogi 
szakokleveles 
családvédelmi tanácsadó oklevéllel 
rendelkező: védőnő, teológus, hittantanár, 
hittanár 

   
 örökbefogadási tanácsadó felsőfokú szociális alapvégzettség, 

pedagógus, pszichológus, jogász vagy 
mentálhigiénés szakember, gyermek- és 
ifjúságvédelmi tanácsadó oklevéllel 
rendelkező: védőnő, teológus, hittanár, 
hittantanár 

   
 eseti gondnok, 

vagyonkezelő gondnok, 
hivatásos gyám 

jogász; igazgatásszervező, 
felsőfokú szociális alapvégzettség, 
pedagógus 

   
 gyámi, gondozói tanácsadó felsőfokú szociális alapvégzettség, 

pedagógus, jogász, pszichológus; vagy 
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mentálhigiénés szakember, gyermek- és 
ifjúságvédelmi tanácsadó, jogi 
szakokleveles családvédelmi tanácsadó 
oklevéllel rendelkező: védőnő, teológus, 
hittanár, hittantanár 

   
 jogász jogász 
   
 gyermekvédelmi ügyintéző szociális gyermek- és ifjúságvédelmi 

ügyintéző (OKJ), szociális asszisztens 
(OKJ)” 
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3. melléklet a …/2013. (…) EMMI rendelethez 
 
 
1. Az Nmr. 1. számú melléklet „II. Szakellátások” cím 1. pontja helyébe a következő rendelkezés 
lép: 
 

(Ellátás Munkakör/fő) 

„1. Nevelőszülői hálózat szakmai vezető 1 fő 

 nevelőszülői tanácsadó  1 fő/48 gyermek vagy fiatal felnőtt  
  legfeljebb 30 nevelőcsaládban  
   

  1 fő/48 gyermek  
 családgondozó legfeljebb 30 vér szerinti  
  családban 

   

    1 fő 

 növendékügyi előadó vagy  

 gyermekvédelmi ügyintéző  

 hivatásos nevelőszülő  

 az ellátható gyermekek száma a 
jogszabályban 

 

 meghatározottak szerint  

 gondozó  

 segédgondozó  
” 

 
2. Az Nmr. 1. számú melléklet „II. Szakellátások” cím 3. pontja helyébe a következő rendelkezés 
lép: 
 

(Ellátás Munkakör/fő) 

   
„3. Területi gyermekvédelmi szakszolgálat  intézményvezető  1 fő 

 pszichológus 1 fő/évi 100 új örökbefogadói 
  alkalmassági vizsgálatra 

  családgondozó 1 fő/48 gyermek legfeljebb 

  30 vér szerinti családban 

   utógondozó 1 fő/48 fiatal felnőtt 
      
   örökbefogadási tanácsadó 1 fő/55–65 örökbefogadási eset* 

   

    hivatásos gyám  1 fő/48 gyermek 

   

 gyermekvédelmi gyám 1 fő/30 gyermek 

   eseti gondnok, vagyonkezelő gondnok  1 fő/60 gyermek 

   gyámi, gondozói tanácsadó  1 fő/max. 100 gyermek 

   jogász létszámuk fenntartói döntés alapján kerül 
megállapításra 

  elhelyezési és gyermekvédelmi ügyintéző 5 fő/intézmény 
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Megyei/fővárosi gyermekvédelmi szakértői 
bizottság 

 vezető  1 fő 

 pszichológus 1 fő/évi 100 új vizsgálatra kerülő gyermek 

   gyógypedagógus  1 fő/évi 100 új vizsgálatra kerülő gyermek 

   pszichiáter  1 fő/évi 100 új vizsgálatra kerülő gyermek 

   orvos  1 fő/évi 100 új vizsgálatra kerülő gyermek 

   családgondozó    1 fő/évi 100 új vizsgálatra kerülő gyermek 

   

   
 
* Örökbefogadási eset alatt értendő: érvényes alkalmassági határozattal rendelkező örökbefogadásra váró családok száma, a 
folyamatban lévő alkalmassági vizsgálatok (házaspár egynek számít) száma, folyamatban lévő örökbefogadások (beleértve a más 
megyei örökbefogadás és nyílt örökbefogadás esetén a kötelező gondozási idő figyelemmel kísérését).” 
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4. melléklet a …/2013. (…) EMMI rendelethez 
 
 
Az Nmr. 2. számú melléklet II. Rész „II. Szakellátások” cím 3. pontja helyébe a következő 
rendelkezés lép: 
 

(Ellátási forma Intézményi munkakör Képesítés) 

   
„3. Területi gyermekvédelmi szakszolgálat pszichológus pszichológus 

 gyógypedagógus gyógypedagógus 

   

 orvos gyermek-szakorvos 

   

 pszichiáter pszichiáter-szakorvos 

   

 utógondozó, családgondozó felsőfokú szociális alapvégzettség, 
pedagógus, pszichológus, vagy 

  mentálhigiénés szakember, gyermek- és 
ifjúságvédelmi tanácsadó, jogi 
szakokleveles 

  családvédelmi tanácsadó oklevéllel 
rendelkező: védőnő, teológus, hittantanár, 
hittanár 

   

 örökbefogadási tanácsadó felsőfokú szociális alapvégzettség, 
pedagógus, pszichológus, jogász vagy 

  mentálhigiénés szakember, gyermek- és 
ifjúságvédelmi tanácsadó oklevéllel 
rendelkező: védőnő, teológus, hittanár, 
hittantanár 

   

 eseti gondnok, jogász; igazgatásszervező, 
 vagyonkezelő gondnok, 

hivatásos gyám, gyermekvédelmi gyám 
felsőfokú szociális alapvégzettség, 
pedagógus, pszichológus; vagy 
mentálhigiénés szakember, gyermek- és 
ifjúságvédelmi tanácsadó, jogi 
szakokleveles családvédelmi tanácsadó 
oklevéllel rendelkező: védőnő, teológus, 
hittanár, hittantanár 

   

   

 gyámi, gondozói tanácsadó felsőfokú szociális alapvégzettség, 
pedagógus, jogász, pszichológus; vagy 

  mentálhigiénés szakember, gyermek- és 
ifjúságvédelmi tanácsadó, jogi 
szakokleveles családvédelmi tanácsadó 
oklevéllel rendelkező: védőnő, teológus, 
hittanár, hittantanár 

   

 jogász jogász 
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 elhelyezési ügyintéző jogász, igazgatásszervező, felsőfokú 
szociális alapvégzettség, pedagógus, 
pszichológus; vagy mentálhigiénés 
szakember, gyermek- és ifjúságvédelmi 
tanácsadó, jogi szakokleveles 
családvédelmi tanácsadó oklevéllel 
rendelkező: védőnő, teológus, hittanár, 
hittantanár 

   

 gyermekvédelmi ügyintéző szociális gyermek- és ifjúságvédelmi 
ügyintéző (OKJ), szociális asszisztens 
(OKJ)” 
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IX. Határozatok Tára

A köztársasági elnök 325/2013. (VII. 10.) KE határozata
városi cím adományozásáról

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés h) pontja, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
96. § (5) bekezdése alapján – a közigazgatási és igazságügyi miniszter javaslatára –

a Békés megyei Kondoros nagyközségnek,
a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Onga nagyközségnek,
a Fejér megyei Csákvár nagyközségnek,
a Fejér megyei Aba nagyközségnek,
a Győr-Moson-Sopron megyei Lébény nagyközségnek,
a Heves megyei Verpelét nagyközségnek,
a Heves megyei Gyöngyöspata községnek,
a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Besenyszög községnek,
a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Fegyvernek nagyközségnek,
a Komárom-Esztergom megyei Tát nagyközségnek,
a Pest megyei Újhartyán községnek,
a Pest megyei Őrbottyán nagyközségnek,
a Pest megyei Piliscsaba nagyközségnek,
a Pest megyei Diósd nagyközségnek,
a Pest megyei Sülysáp nagyközségnek,
a Pest megyei Kerepes nagyközségnek,
a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Ajak nagyközségnek és
a Vas megyei Jánosháza nagyközségnek

a városi címet adományozom.

Ez a határozat 2013. július 15. napján lép hatályba.

Budapest, 2013. július 4.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2013. július 5.

  Dr. Navracsics Tibor s. k.,
  közigazgatási és igazságügyi miniszter

KEH ügyszám: XII-1/03446/2013.
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A köztársasági elnök 326/2013. (VII. 10.) KE határozata
nyugállományú dandártábornok lefokozásának megállapításáról

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés e)  pontja, a  büntetések és az  intézkedések végrehajtásáról szóló 1979.  évi 
11. törvényerejű rendelet 80. §-a, valamint a Fővárosi Törvényszék Katonai Tanácsa KB.I.005/2011/48. számú ítélete 
és a  Fővárosi Ítélőtábla Katonai Tanácsa 6. SZTKbf.32/2012/4. számú jogerős ítélete alapján – a  belügyminiszter 
javaslatára – Laborc Sándor István nyugállományú dandártábornok lefokozását 2013. május 3-ai hatállyal 
megállapítom.

Budapest, 2013. július 4.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2013. július 8.

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter

KEH ügyszám: IV-6/03221/2013.

A köztársasági elnök 327/2013. (VII. 10.) KE határozata
kitüntetés adományozásáról

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés f )  pontja, illetve a  Magyarország címerének és zászlajának használatáról, 
valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 18.  § (1)  bekezdése alapján – a  miniszterelnök 
előterjesztésére –

a kultúrák közötti párbeszéd előmozdítása érdekében végzett tevékenysége elismeréseként
Mehdi Qotbi festőművész, a Fondation Nationale des Musées elnöke részére a

 MAGYAR ÉRDEMREND KÖZÉPKERESZTJE
 polgári tagozata

kitüntetést adományozom.

Budapest, 2013. június 24.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2013. június 28.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

KEH ügyszám: VIII-1/03296/2013.
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A köztársasági elnök 328/2013. (VII. 10.) KE határozata
kitüntetés adományozásáról

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés f )  pontja, illetve a  Magyarország címerének és zászlajának használatáról, 
valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 18.  § (1)  bekezdése alapján – a  miniszterelnök 
előterjesztésére –

a magyar–szlovén kapcsolatok fejlesztése érdekében végzett tevékenysége elismeréseként
Darja Bavdaž-Kuret, a Szlovén Köztársaság budapesti nagykövete részére a

 MAGYAR ÉRDEMREND KÖZÉPKERESZTJE
 polgári tagozata

kitüntetést adományozom.

Budapest, 2013. június 24.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2013. június 28.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

KEH ügyszám: VIII-1/03298/2013.

A köztársasági elnök 329/2013. (VII. 10.) KE határozata
kitüntetés adományozásáról

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés f )  pontja, illetve a  Magyarország címerének és zászlajának használatáról, 
valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 18.  § (1)  bekezdése alapján – a  miniszterelnök 
előterjesztésére –

a magyar kultúra több évtizedes áldozatos szolgálatáért, sokoldalú irodalmi munkásságáért, példaértékű életútja 
elismeréseként
Szőnyi Zsuzsa részére a

 MAGYAR ÉRDEMREND KÖZÉPKERESZTJE
 polgári tagozata

kitüntetést adományozom.

Budapest, 2013. június 24.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2013. június 28.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

KEH ügyszám: VIII-1/03319/2013.
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A köztársasági elnök 330/2013. (VII. 10.) KE határozata
kitüntetés adományozásáról

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés f )  pontja, illetve a  Magyarország címerének és zászlajának használatáról, 
valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 18.  § (1)  bekezdése alapján – a  miniszterelnök 
előterjesztésére –

a magyar–francia kulturális kapcsolatok ápolása és fejlesztése érdekében végzett tevékenysége elismeréseként
François Laurent Laquieze, a budapesti Francia Intézet igazgatója részére,

a magyar–német kapcsolatok fejlesztése és Magyarország hírnevének öregbítése érdekében végzett többéves 
példamutató tevékenysége elismeréseként
Jörg Weidenhammer, az  Asklepios Medical School ügyvezető igazgatója, a  Semmelweis Egyetem németországi 
campusának megalapítója részére,

a magyar–francia kereskedelmi, kulturális és oktatási kapcsolatok fejlesztése érdekében végzett tevékenysége 
elismeréseként
Vincent Roussel, a Louis Delhaize csoport igazgatója részére a

 MAGYAR ÉRDEMREND TISZTIKERESZTJE
 polgári tagozata;

kiemelkedő írói, költői, műfordítói tevékenysége, valamint fotográfiai munkássága elismeréseként
Lorand Gaspar író, költő, műfordító részére a

 MAGYAR ÉRDEMREND LOVAGKERESZTJE
 polgári tagozata

kitüntetést adományozom.

Budapest, 2013. június 24.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2013. június 28.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

KEH ügyszám: VIII-1/03297/2013.
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A köztársasági elnök 331/2013. (VII. 10.) KE határozata
magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés b)  pontja alapján – a  külügyminiszter előterjesztésére – hozzájárulok 
Habsburg-Lotharingiai Mihály Kálmán rendkívüli és meghatalmazott nagykövetnek a  Szuverén Máltai Lovagrend 
magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövetévé történő kinevezéséhez, budapesti székhellyel.

Budapest, 2013. június 18.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2013. június 27.

  Martonyi János s. k.,
  külügyminiszter

KEH ügyszám: IV-5/02926/2013.

A köztársasági elnök 332/2013. (VII. 10.) KE határozata
magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés b)  pontja alapján – a  külügyminiszter előterjesztésére – hozzájárulok 
Dr. Ralph Scheide rendkívüli és meghatalmazott nagykövetnek az Osztrák Köztársaság magyarországi rendkívüli és 
meghatalmazott nagykövetévé történő kinevezéséhez, budapesti székhellyel.

Budapest, 2013. június 18.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2013. június 27.

  Martonyi János s. k.,
  külügyminiszter

KEH ügyszám: IV-5/02928/2013.
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A köztársasági elnök 333/2013. (VII. 10.) KE határozata
magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés b)  pontja alapján – a  külügyminiszter előterjesztésére – hozzájárulok 
Antonio  Roberto Castellanos López rendkívüli és meghatalmazott nagykövetnek a  Guatemalai Köztársaság 
magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövetévé történő kinevezéséhez, bécsi székhellyel.

Budapest, 2013. június 18.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2013. június 27.

  Martonyi János s. k.,
  külügyminiszter

KEH ügyszám: IV-5/02929/2013.

A köztársasági elnök 334/2013. (VII. 10.) KE határozata
magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés b)  pontja alapján – a  külügyminiszter előterjesztésére – hozzájárulok 
Malay Mishra rendkívüli és meghatalmazott nagykövetnek az  Indiai Köztársaság magyarországi rendkívüli és 
meghatalmazott nagykövetévé történő kinevezéséhez, budapesti székhellyel.

Budapest, 2013. június 18.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2013. június 27.

  Martonyi János s. k.,
  külügyminiszter

KEH ügyszám: IV-5/03084/2013.
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A köztársasági elnök 335/2013. (VII. 10.) KE határozata
magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés b)  pontja alapján – a  külügyminiszter előterjesztésére – hozzájárulok 
Lisa  Helfand rendkívüli és meghatalmazott nagykövetnek Kanada magyarországi rendkívüli és meghatalmazott 
nagykövetévé történő kinevezéséhez, budapesti székhellyel.

Budapest, 2013. június 18.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2013. június 27.

  Martonyi János s. k.,
  külügyminiszter

KEH ügyszám: IV-5/03085/2013.

A Kormány 1417/2013. (VII. 10.) Korm. határozata
az egységes komolyzenei koncepció kialakításáért és végrehajtásának koordinálásáért felelős 
kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

 1. A Kormány a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 
2010.  évi XLIII.  törvény (a  továbbiakban: Ksztv.) 31.  § (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, 
az egységes komolyzenei koncepció kialakításával és végrehajtásának koordinálásával kapcsolatos összkormányzati 
feladatok összehangolásának az  ellátására 2013. május 15. napjától 2014. május 31. napjáig Dr.  Batta Andrást 
kormánybiztossá (a továbbiakban: kormánybiztos) nevezi ki.

 2. A Kormány a kormánybiztos feladatkörébe utalja az alábbi projektek előkészítését, illetve megvalósításuk irányítását:
a) a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem (a  továbbiakban: Zeneakadémia) intézményéhez kapcsolódóan 

létrehozni kívánt kulturális, művészeti és hangversenyközpont (a  továbbiakban: Koncertközpont) jogi, 
pénzügyi és intézményi kialakítása;

b) a Koncertközpont és a Zeneakadémia működésének összehangolása;
c) a Liszt Ferenc téri építkezés, azaz a „Liszt Ferenc Zeneakadémiája, az európai felsőfokú zenei oktatás megújuló 

központja Budapesten” elnevezésű, jelenleg a megvalósítás fázisában álló KMOP 4.2.1/A_1-2008-0002 számú 
infrastruktúra-fejlesztési projekthez kapcsolódóan megvalósítani kívánt, a Zeneakadémia eredeti Voit orgonái 
helyreállításának koordinálása;

d) a Zeneakadémia rezidens zenekarának, az  eddigi Concerto Budapest zenekar tulajdonosi-fenntartói 
helyzetének rendezése;

e) a Marton Éva Nemzetközi Énekverseny előkészítése és megszervezése;
f ) a Konzervatóriumok, Zeneakadémiák és Zeneművészeti Főiskolák Európai Szövetsége (AEC) budapesti 

közgyűlésének előkészítése és megszervezése.
 3. A kormánybiztos a tevékenység ellátásáért az államtitkári illetménynek megfelelő összegű díjazásra és juttatásokra 

jogosult.
 4. A kormánybiztos a tevékenységéről köteles negyedévente beszámolni a Kormánynak.
 5. A kormánybiztos tevékenységét négyfős titkárság segíti, amelynek elhelyezéséről a Miniszterelnökség gondoskodik. 

A Miniszterelnökség mindenkori engedélyezett belföldi létszáma ezzel a négy fővel meghaladható.
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 6. A Kormány felhívja
a) a feladatkörükben érintett minisztereket, hogy a  kormánybiztos feladatának ellátásához szükséges 

– a  személyes adatok körébe nem tartozó – adatokat, információkat bocsássák a  kormánybiztos 
rendelkezésére;
Felelős: emberi erőforrások minisztere 

közigazgatási és igazságügyi miniszter 
nemzeti fejlesztési miniszter 
külügyminiszter 
Miniszterelnökséget vezető államtitkár

Határidő: folyamatosan
b) a nemzetgazdasági minisztert és a  Miniszterelnökséget vezető államtitkárt, hogy készítsék el 

az  előterjesztéseket a  Kormány részére a  kormánybiztos feladatainak ellátásához szükséges források 
biztosításáról.
Felelős: nemzetgazdasági miniszter 

Miniszterelnökséget vezető államtitkár
Határidő: azonnal és folyamatosan

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

  Dr. Semjén Zsolt s. k.,
  miniszterelnök-helyettes

A Kormány 1418/2013. (VII. 10.) Korm. határozata
a Magyar Honvédség 10 éves stratégiai terveivel, valamint a NATO/EU tervezési dokumentumokkal 
kapcsolatos feladatokról szóló 2084/2008. (VII. 8.) Korm. határozat hatályon kívül helyezéséről

 1. Hatályát veszti a Magyar Honvédség 10 éves stratégiai terveivel, valamint a NATO/EU tervezési dokumentumokkal 
kapcsolatos feladatokról szóló 2084/2008. (VII. 8.) Korm. határozat.

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

  Dr. Semjén Zsolt s. k.,
  miniszterelnök-helyettes

A Kormány 1419/2013. (VII. 10.) Korm. határozata
a honvédelmi tárca 10 éves stratégiai terve jóváhagyásának rendjéről, valamint a NATO és EU tervezési 
dokumentumokkal kapcsolatos feladatokról

A Kormány
 1. felhívja a  honvédelmért felelős minisztert, hogy a  10 éves stratégiai tervek fő irányairól készítsen jelentést 

a Kormány részére, amelyben térjen ki a biztosítható NATO és EU haderő-hozzájárulásokra is;
Felelős: honvédelemért felelős miniszter
Határidő: első alkalommal 2016. március 31-ig, ezt követően minden negyedik év március 31-ig.

 2. a NATO és EU képesség-hozzájárulási-, valamint eredmény-áttekintési eljárás és az annak részét képező tárgyalások 
tekintetében
a) felhívja a honvédelemért felelős minisztert, hogy a folyamat és a tárgyalások során Magyarország Kormányát 

képviselje vagy képviselőjét kijelölje;
b) felhívja a  NATO és EU képesség-hozzájárulási felajánlások által a  feladat- és hatáskörük szerint érintett 

minisztereket, hogy szakterületüket érintő javaslataikat és felajánlásaikat bocsássák a honvédelemért felelős 
miniszter rendelkezésére, és képviseletüket a tárgyalások során biztosítsák;
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c) felhívja a  feladat- és hatáskörük szerint érintett minisztereket, hogy a  folyamatban és a  tárgyalásokon való 
részvételükkel vagy képviseletükkel kapcsolatos költségeket saját költségvetési fejezeteikben tervezzék;
Felelős: honvédelemért felelős miniszter 

a feladat- és hatáskörük szerint érintett miniszterek
Határidő: NATO és EU tervezési eljárásrend szerint

 3. felhívja a honvédelemért felelős minisztert, hogy
a) a  2. a)  pontban foglalt tárgyalások eredményeként, a  feladat- és hatáskörük szerint érintett miniszterek 

szakterületi javaslatai alapján, terjessze Magyarország NATO és EU képesség-hozzájárulási csomagjának 
tervezetét elfogadásra a Kormány elé;
Felelős: honvédelemért felelős miniszter 

a feladat- és hatáskörük szerint érintett miniszterek
Határidő: NATO és EU tervezési eljárásrend szerint

b) a  NATO védelmi áttekintési folyamat lezárultával a  magyar képesség-fejlesztési elgondolásokat és terveket 
érintő szövetségi megítélésről rendszeresen tájékoztassa a Kormányt.
Felelős: honvédelemért felelős miniszter
Határidő: NATO áttekintési folyamat lezárultát követő 60 napon belül

  Dr. Semjén Zsolt s. k.,
  miniszterelnök-helyettes

A Kormány 1420/2013. (VII. 10.) Korm. határozata
a honvédelmi tárca 2013–2022. közötti időszakra vonatkozó hosszú távú, stratégiai tervének fő irányairól 
szóló jelentés elfogadásáról és a szakpolitikai stratégia kidolgozásáról

 1. A Kormány
a) elfogadja a  honvédelmi tárca 2013–2022. közötti időszakra vonatkozó hosszú távú, stratégiai tervének fő 

irányairól, valamint a  NATO védelmi tervezési folyamata és Magyarország 2013. évi képesség csomagjáról 
szóló jelentést;

b) felhívja a honvédelmi minisztert, hogy a 10 éves stratégiai terv kormányzati stratégiai irányítás rendszerébe 
történő integrálása érdekében dolgozza ki a honvédelmi tárca szakpolitikai stratégiáját.
Felelős: honvédelmi miniszter
Határidő: 2013. december 31.

  Dr. Semjén Zsolt s. k.,
  miniszterelnök-helyettes

A Kormány 1421/2013. (VII. 10.) Korm. határozata
a gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések műszaki biztonsági felülvizsgálatával kapcsolatos 
szükséges intézkedésekről

A Kormány
 1. felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy készítse elő a  földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény, valamint 

a végrehajtási rendeleteinek olyan tartalmú módosítását, amely szerint a gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói 
berendezések műszaki biztonsági felülvizsgálatának díja nem az  egyetemes szolgáltatásra jogosult fogyasztót, 
hanem a földgázelosztót terheli, azzal, hogy a földgázelosztó azt a fogyasztókra ne háríthassa át és azt költségként 
ne számolhassa el;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2013. augusztus 31.
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 2. felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy vizsgálja meg a  gázkészülékek cseréjének az  energiahatékonysági, 
energiatakarékossági célú pályázatok keretében történő támogatásának lehetőségeit;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2013. december 31.

 3. felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy tegyen javaslatot a  gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói 
berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatáról szóló 19/2012. (VII. 20.) NGM rendelet olyan módosítására, 
amely a műszaki biztonsági felülvizsgálat határidejére irányul.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: 2013. augusztus 31.

  Dr. Semjén Zsolt s. k.,
  miniszterelnök-helyettes

A Kormány 1422/2013. (VII. 10.) Korm. határozata
Mohács város külterületén található egyes földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról

A Kormány a  termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 11.  § (2) és (3)  bekezdésében, valamint 
az  ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról szóló 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet 
62/A. §-ában foglaltakra figyelemmel, beruházási célterületté nyilvánítja a Mohács város külterületén elhelyezkedő, 
az  ingatlan-nyilvántartás szerinti 0145/21, 0134/32, 0134/34, 0139/16 és 0139/35 helyrajzi számú, továbbá 
az e földrészletekből a telekalakítási eljárások jogerős befejezését követően kialakított földrészleteket.

  Dr. Semjén Zsolt s. k.,
  miniszterelnök-helyettes

A Kormány 1423/2013. (VII. 10.) Korm. határozata
az emberi fogyasztásra szánt víz minőségéről szóló, 1998. november 3-i 98/83/EK tanácsi irányelv 
előírásainak megfelelő minőségű ivóvíz átmeneti biztosításának folyamatosságához szükséges 
intézkedésekről

A Kormány
 1. felhívja az  emberi erőforrások miniszterét, hogy az  ivóvíz minőségi követelményeiről és az  ellenőrzés rendjéről 

szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendeletnek az üzemeltetői vizsgálatok minimális mintaszámára vonatkozó szabályait 
az uniós előírásokhoz igazodóan enyhítő módosítási javaslatot terjesszen a Kormány elé;

Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2013. július 31.

 2. egyetért azzal, hogy a  belügyminiszter a  Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló törvény helyi 
önkormányzatok támogatásait tartalmazó költségvetési fejezetéből az  Orosházi Regionális Vízellátó Rendszer 
fejlesztése érdekében nyújtandó támogatás felhasználásának és elszámolásának feltételeiről 2013. július 15-ig 
támogatási megállapodást köt Orosháza Város Önkormányzatával, és ezt követően a támogatást folyósítja Orosháza 
Város Önkormányzata számára.

  Dr. Semjén Zsolt s. k.,
  miniszterelnök-helyettes
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A Kormány 1424/2013. (VII. 10.) Korm. határozata
az emberi fogyasztásra szánt víz minőségéről szóló, 1998. november 3-i 98/83/EK tanácsi irányelv 
előírásainak megfelelő minőségű ivóvíz átmeneti biztosításának folyamatosságához szükséges  
előirányzat-átcsoportosításokról

A Kormány
 1. az egészséges ivóvíz biztosításához szükséges intézkedésekről szóló 1379/2012. (IX. 20.) Korm. határozat 2.1. pont 

a) alpontja szerinti feladat megvalósításához
a) az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 152.  § 

(5) bekezdésében biztosított jogkörében a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi 
CCIV. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1.  melléklet XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezetnél keletkezett 
2012. december 31-én kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradványok további intézkedésig fel 
nem használható összegéből további 700 000 ezer forint felhasználását engedélyezi, és

b) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (1) bekezdésében biztosított 
jogkörében az  a)  pontban meghatározott összeg egyszeri átcsoportosítását rendeli el a  Kvtv. 1.  melléklet 
XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet, 2. Magyar Honvédség cím, 2. MH ÖHP és alárendelt szervezetei alcím 
javára az 1. melléklet szerint,
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 honvédelmi miniszter
Határidő: azonnal

 2. az Áht. 21.  § (6)  bekezdésében biztosított jogkörében a  népegészségügyi szakigazgatási szerveknek az  Európai 
Bizottság 2012. május 30-án kelt, a  Magyarország által az  emberi fogyasztásra szánt víz minőségéről szóló  
98/83/EK tanácsi irányelv alapján kért eltérésről szóló határozatával érintett települések vonatkozásában 
felmerülő, az  ivóvíz-minőség vizsgálatával összefüggő többletforrás-igényére 30,0 millió forint egyszeri 
átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a  fel nem használt rész tekintetében visszatérítési kötelezettséggel 
a  Kvtv. 1.  melléklet X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezet, 8. Fővárosi, megyei kormányhivatalok 
és járási kormányhivatalok  cím javára, a  Kvtv. 1.  melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 7. Rendkívüli kormányzati 
intézkedések cím terhére a 2. melléklet szerint;
Az átcsoportosítás tekintetében

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: 2013. augusztus 5.

Az elszámolás és a visszatérítési kötelezettség tekintetében
Felelős: közigazgatási és igazságügyi miniszter
Határidő: 2014. április 30.

 3. az Áht. 33.  § (1)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a  Kvtv. 1.  melléklet IX. Helyi önkormányzatok 
támogatásai fejezetben elrendeli
a) a 14. Átmeneti ivóvízellátás biztosításával kapcsolatos költségek finanszírozásának támogatása, valamint
b) a 15. Orosházi Regionális Vízellátó Rendszer támogatása
cím létrehozását;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 belügyminiszter
Határidő: azonnal

 4. az Áht. 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva
a) 75,0 millió forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a  Kvtv. 1.  melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai 

fejezet, 14. Átmeneti ivóvízellátás biztosításával kapcsolatos költségek finanszírozásának támogatása cím javára,
b) 36,0 millió forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a  Kvtv. 1.  melléklet IX. Helyi önkormányzatok 

támogatásai fejezet, 15. Orosházi Regionális Vízellátó Rendszer támogatása cím javára
a Kvtv. IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 3. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai cím terhére 
a 3. melléklet szerint.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 belügyminiszter
Határidő: 2013. július 15.

  Dr. Semjén Zsolt s. k.,
  miniszterelnök-helyettes
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1. melléklet az 1424/2013. (VII. 10.) Korm. határozathoz

06-‐29-‐BM-‐ivóvíz-‐1_melléklet.xlsx 2013.07.09 1

          Ezer forintban

 Fejezet-
szám 

Cím- 
szám

 Alcím- 
szám

 Jogcím-
csop.-
szám

 Jogcím-
szám

 Előir.-
csoport-

szám

 Kiemelt 
előir.-
szám

 Fejezet-
név 

Cím-név 
Alcím-

név 
Jogcím-

csop.-név
 Jogcím-

név
 Előir.-csop.-név    Kiemelt előirányzat neve  Átcsoportosítás (+/-)

XIII. Honvédelmi Minisztérium
2 Magyar Honvédség

2 MH ÖHP és alárendelt szervezetei
3 Működési költségvetés

3 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 700 000

8 Fejezeti kezelésű előirányzatok
3 Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék

1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú kiadások -700 000

A 2012. évi előirányzat-maradványok átcsoportosítása
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2. melléklet az 1424/2013. (VII. 10.) Korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség
X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

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

egyedi szám szám szám cím cím csoport előir. név név név cím cím csop. K I A D Á S O K (+/-) következő
azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt előirányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

X.
015558 8

1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
3 Dologi kiadások 30,0

XI. Miniszterelnökség
297102 7 -30,0

Millió forintban, egy tizedessel
ÁHT. Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. B E V É T E L A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

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

szám név neve áthúzódó
hatása

Millió forintban, egy tizedessel
ÁHT. Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. T Á M O G A T Á S A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

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

szám név neve áthúzódó
hatása

X.
015558 8 30,0

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: azonnali 30,0 30,0
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

2 példány

Az adatlap 5 példányban töltendő ki

Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok

 y  y g  )  g   gy  j g  

1 példány
1 példány

1 példány

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

Az előirányzatmódosítás érvényessége:

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2013.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok

 y  y g  )  g   gy  j g  
Rendkívüli kormányzati intézkedések

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
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3. melléklet az 1424/2013. (VII. 10.) Korm. határozathoz

IX. Helyi önkormányzatok támogatásai 

 ADATLAP  A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA   
a  Kormány   hatáskörében

Költségvetési év: 2013.
Millió forintban, egy tizedessel ! 

ÁHT. Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. KIADÁSOK A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
egyedi szám szám szám cím cím csoport előir. név név név cím cím csop. (+/-) következő

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

hatása

IX. Helyi önkormányzatok támogatásai  
342006 14 Átmeneti ivóvízellátás biztosításával kapcsolatos költségek finanszírozásának támogatása 75,0
342017 15 Orosházi Regionális Vízellátó Rendszer támogatása 36,0

IX. Helyi önkormányzatok támogatásai  
018450 3 A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai -111,0

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

 Az adatlap 5 példányban töltendő ki Az előirányzatok felhasználása/zárolása (módosítás +/-)   Összesen: I. n. év II. n. év III. n. év IV.n. év
   Fejezet    1 példány   időarányos
   Állami Számvevőszék 1 példány   teljesítményarányos 
   Magyar Államkincstár 1 példány   egyéb AZONNAL 111,0 111,0
  Nemzetgazdasági Minisztérium 2 példány

Fejezet száma és megnevezése

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

Millió forintban, egy tizedessel ! 
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A Kormány 1425/2013. (VII. 10.) Korm. határozata
a KEOP-7.1.3.0/09-2011-0018. számú ivóvízminőség-javító beruházás saját hatáskörben történő 
megvalósításáról

A Kormány a  Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 16.  §-a és az  Európai 
Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő beruházás megvalósítása 
érdekében szükséges intézkedésekről szóló 170/2012. (VII. 23.) Korm. rendelet alapján a  KEOP-7.1.3.0/09-2011-0018. számú 
ivóvízminőség-javító beruházás (a Baranya megyei Sellye térségének Ivóvízminőség-javító Programja) megvalósításáról saját 
hatáskörben gondoskodik.
A beruházás a  következő településeket érinti: Sellye, Besence, Bogdása, Csányoszró, Drávafok, Drávaiványi, 
Drávakeresztúr, Drávasztára, Felsőszentmárton, Hirics, Kákics, Kemse, Lúzsok, Markóc, Marócsa, Nagycsány, Okorág, 
Páprád, Piskó, Sósvertike, Vejti, Zaláta.
Az érintett helyi önkormányzatok kötelesek a  beruházás megvalósításához szükséges, tulajdonukat érintő 
intézkedések tűrésére.
A Kormány a megvalósítással kapcsolatos feladatok ellátására az Országos Vízügyi Főigazgatóságot jelöli ki.
A Kormány e  határozatának bírósági felülvizsgálatát az  érintett önkormányzat képviselő-testülete a  Fővárosi 
Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnál kérheti. A  perben felperesként az  önkormányzat képviselő-testülete, 
alperesként a Kormány vesz részt. A Kormányt a belügyminiszter képviseli.
A keresetlevelet a  belügyminiszternél a  felülvizsgálni kért határozat Magyar Közlönyben történő közzétételének 
napjától számított tizenöt napon belül kell benyújtani.

INDOKOLÁS

Az emberi fogyasztásra szánt víz minőségéről szóló, 1998. november 3-i 98/83/EK tanácsi irányelv (a továbbiakban: 
irányelv) 1. melléklete határozza meg azokat a követelményeket, amelyeknek az emberi fogyasztásra szánt víznek 
meg kell felelnie.
Az irányelv az  arzén tekintetében a  10 µg/l, a  bór esetében az  1 mg/l, míg a  fluorid esetében az  1,5 mg/l 
határértéknek való megfelelést írja elő.
Magyarországon – a  2011. november hónapban az  Európai Bizottság részére megküldött átmeneti eltérésre 
irányuló kérelem és mellékletei alapján – 365 település(rész)en ezen paraméterek valamelyike, vagy egyszerre több 
paraméter vonatkozásában a  mért határérték meghaladja az  irányelv szerinti megengedett szintet. Az  érintett 
települések túlnyomó része indult az  ivóvízminőség javítását szolgáló Környezet és Energia Operatív Program 
(a továbbiakban: KEOP) által finanszírozott pályázatokon, amelynek záró elszámolási határideje 2015.  június 30-án 
jár le. A  szükséges uniós források a  KEOP keretein belül rendelkezésre állnak, a  helyi önkormányzatok és 
az önkormányzati társulások európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítéséhez nyújtható támogatásról 
szóló 19/2013. (V. 22.) ВМ rendelet szerint a saját erőt a belügyminiszter által kezelt EU Önerő Alap támogatásának 
keretéből 100%-ban pályázhatják az önkormányzatok.
Az Európai Bizottság 2012. május 30-i keltezésű, a Magyarország által az emberi fogyasztásra szánt víz minőségéről 
szóló 98/83/EK tanácsi irányelv alapján kért eltérésről szóló C(2012) 3686 határozata alapján, a  határozatban 
feltüntetett települések tekintetében 2012. december 26-tól az  irányelv mellékletében meghatározott szigorúbb 
követelményeket kell a teljes népesség tekintetében teljesíteni.
A döntésre figyelemmel minden rendelkezésre álló eszközzel fel kell gyorsítani a  KEOP pályázati rendszerben 
elfogadott beruházások megvalósítását.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 16. §-a alapján ha az Európai Unió vagy 
más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettség határideje eredménytelenül telt el, a Kormány a kötelezettséggel 
összefüggő beruházás megvalósításáról saját hatáskörben gondoskodhat, amelyről határozatot hoz.
Az ezzel összefüggő döntéshozatali folyamatot az  Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé 
vállalt kötelezettséggel összefüggő beruházás megvalósítása érdekében szükséges intézkedésekről szóló 
170/2012. (VII. 23.) Korm. rendelet szabályozza.
A rendelkező részben megjelölt projekt jelenleg előkészítő pályázatot valósít meg. Az  előkészítési 
pályázat (KEOP-7.1.3.0/09-2011-0018) elszámolható költsége 64 413 530 forint. Az  előkészítés feladataiból 
az  engedélyeztetési eljárások egy része még folyamatban van. A  második fordulós – megvalósítási – 
pályázat 2013.  április 10-én benyújtásra, majd 2013. április 11-én befogadásra került (azonosító száma:  
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KEOP-1.3.0/09-11-2013-0032). A  projektben 22 település vesz részt, melyből 21 derogációval érintett. 
A megvalósítási pályázat tervezett elszámolható költsége 1,5 milliárd forint.
Az előkészítés során prognosztizált ütemezés szerint a  próbaüzem megkezdése 2014 áprilisára volt tervezve. 
A  megvalósítási pályázatban benyújtott ütemezés szerint ez  2014 decemberében kezdhető meg, ami jelentősen 
megnöveli a  projekt-megvalósítás kockázatát. Szigorú ütemezés tartása mellett van csak esély arra, hogy 
a  beruházás uniós támogatásból történő finanszírozása 2015. június 30-ig a  forrásvesztés lehető legkisebb 
kockázatával valósuljon meg, ezért a projekt saját hatáskörben történő megvalósítása indokolt.

  Dr. Semjén Zsolt s. k.,
  miniszterelnök-helyettes

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

A Kormány a  Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 16.  §-a és az  Európai Unió 
vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő beruházás megvalósítása érdekében 
szükséges intézkedésekről szóló 170/2012. (VII. 23.) Korm. rendelet alapján a  KEOP-1.3.0/09-11-2013-0035. 
(előkészítési szakaszban: KEOP-7.1.3.0/09-2010-0025.) számú ivóvízminőség-javító beruházás (Dombóvár és térsége 
ivóvízminőség-javító programja) megvalósításáról saját hatáskörben gondoskodik.
A beruházás a  következő településeket érinti: Csibrák, Döbrököz, Kurd, Attala, Csikóstőttős, Csoma, Dalmand, 
Dombóvár, Gyulaj, Kapospula, Kaposszekcső, Kocsola, Szabadi.
Az érintett helyi önkormányzatok kötelesek a  beruházás megvalósításához szükséges, tulajdonukat érintő 
intézkedések tűrésére.
A Kormány a megvalósítással kapcsolatos feladatok ellátására az Országos Vízügyi Főigazgatóságot jelöli ki.
A Kormány e  határozatának bírósági felülvizsgálatát az  érintett önkormányzat képviselő-testülete a  Fővárosi 
Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnál kérheti. A  perben felperesként az  önkormányzat képviselő-testülete, 
alperesként a Kormány vesz részt. A Kormányt a belügyminiszter képviseli.
A keresetlevelet a  belügyminiszternél a  felülvizsgálni kért határozat Magyar Közlönyben történő közzétételének 
napjától számított tizenöt napon belül kell benyújtani.

INDOKOLÁS

Az emberi fogyasztásra szánt víz minőségéről szóló, 1998. november 3-i 98/83/EK tanácsi irányelv (a továbbiakban: 
irányelv) 1. melléklete határozza meg azokat a követelményeket, amelyeknek az emberi fogyasztásra szánt víznek 
meg kell felelnie.
Az irányelv az  arzén tekintetében a  10 µg/l, a  bór esetében az  1 mg/l, míg a  fluorid esetében az  1,5 mg/l 
határértéknek való megfelelést írja elő.
Magyarországon – a  2011. november hónapban az  Európai Bizottság részére megküldött átmeneti eltérésre 
irányuló kérelem és mellékletei alapján – 365 település(rész)en ezen paraméterek valamelyike, vagy egyszerre több 
paraméter vonatkozásában a  mért határérték meghaladja az  irányelv szerinti megengedett szintet. Az  érintett 
települések túlnyomó része indult az  ivóvízminőség javítását szolgáló Környezet és Energia Operatív Program 
(a továbbiakban: KEOP) által finanszírozott pályázatokon, amelynek záró elszámolási határideje 2015.  június 30-án 
jár le. A  szükséges uniós források a  KEOP keretein belül rendelkezésre állnak, a  helyi önkormányzatok és 
az önkormányzati társulások európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítéséhez nyújtható támogatásról 
szóló 19/2013. (V. 22.) ВМ rendelet szerint a saját erőt a belügyminiszter által kezelt EU Önerő Alap támogatásának 
keretéből 100%-ban pályázhatják az önkormányzatok.
Az Európai Bizottság 2012. május 30-i keltezésű, a Magyarország által az emberi fogyasztásra szánt víz minőségéről 
szóló 98/83/EK tanácsi irányelv alapján kért eltérésről szóló C(2012) 3686 határozata alapján, a  határozatban 
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feltüntetett települések tekintetében 2012. december 26-tól az  irányelv mellékletében meghatározott szigorúbb 
követelményeket kell a teljes népesség tekintetében teljesíteni.
A döntésre figyelemmel minden rendelkezésre álló eszközzel fel kell gyorsítani a  KEOP pályázati rendszerben 
elfogadott beruházások megvalósítását.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 16. §-a alapján ha az Európai Unió vagy 
más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettség határideje eredménytelenül telt el, a Kormány a kötelezettséggel 
összefüggő beruházás megvalósításáról saját hatáskörben gondoskodhat, amelyről határozatot hoz.
Az ezzel összefüggő döntéshozatali folyamatot az  Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé 
vállalt kötelezettséggel összefüggő beruházás megvalósítása érdekében szükséges intézkedésekről szóló 
170/2012. (VII. 23.) Korm. rendelet szabályozza.
A Dombóvár és térsége ivóvízminőség-javító programja megnevezésű, KEOP-1.3.0/09-11-2013-0035. számú projekt 
(azonosító száma az előkészítési szakaszban: KEOP-7.1.3.0/09-2010-0025.) több olyan probléma is felmerült, amelyek 
a projekt előrehaladását nagyban nehezítették és késleltették.
A projektben 13 település érintett (Csibrák, Döbrököz, Kurd, Attala, Csikóstőttős, Csoma, Dalmand, Dombóvár, 
Gyulaj, Kapospula, Kaposszekcső, Kocsola, Szabadi), amelyek 4 nagyobb projektcsoportot alkotnak, továbbá 
a megvalósítási projekt elszámolható összköltsége 2 838 195 786 forint, így több, nagyértékű közbeszerzésre is sor 
kerül a projekt keretében. A projekt ütemezése szerint a próbaüzem akkor kezdhető meg 2014. október 15-én, ha 
a  közbeszerzés kiírására 2013 júliusában sor kerül, azonban a  tenderdokumentáció minőségbiztosítása még nem 
kezdődött meg, ami miatt magas kockázatot jelent a  közbeszerzések lebonyolításának esetleges elhúzódása és 
a projekt fizikai megvalósítása megkezdésének ebből fakadó késedelme.
Szigorú ütemezés tartása mellett van csak esély arra, hogy a beruházás uniós támogatásból történő finanszírozása 
2015. június 30-ig a  forrásvesztés lehető legkisebb kockázatával valósuljon meg, ezért a projekt saját hatáskörben 
történő megvalósítása indokolt.

  Dr. Semjén Zsolt s. k.,
  miniszterelnök-helyettes

A Kormány 1427/2013. (VII. 10.) Korm. határozata
a 2012. évi előirányzat-maradványok egy részének felhasználásáról, valamint egyes kormányhatározatok 
módosításáról

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

az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 152. § (5) bekezdésében, 
és 153. §-ában biztosított jogkörében engedélyezi
a) az államháztartás központi alrendszeréhez tartozó költségvetési szervek és fejezeti kezelésű 

előirányzatok 2012. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány felhasználásáról szóló 
1356/2013.  (VI. 24.) Korm.  határozatban megállapított, további intézkedésig fel nem használható 
2012.  évi kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradványokból összesen 1  888  692 ezer forint 
felhasználását az 1. melléklet szerint, és elrendeli a 2. melléklet szerinti átcsoportosítást,
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

b) a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetnél a  2012. évi kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-
maradványokból 361 234 forintnak 2013. június 30. utáni változatlan célú további felhasználását;

 2. az Áht. 21. § (6) bekezdésében biztosított jogkörében
a) a Magyar Testgyakorlók Köre új szakosztályainak létrehozásához és meglévő szakosztályainak fejlesztéséhez 

a  rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 
1299/2013. (V. 30.) Korm. határozat (a továbbiakban: Korm. határozat) szerint átcsoportosított előirányzat 
visszarendezését rendeli el a 3. melléklet szerint,

b) a Korm. határozatot visszavonja,



64050 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2013. évi 118. szám 

c) a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: 
Kvtv.) 1.  melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 7. Rendkívüli kormányzati intézkedések cím terhére, 
a  Kvtv. 1.  melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 
23.  Sporttevékenység támogatása alcím, 4. Versenysport támogatása jogcímcsoport javára 85,0 millió 
forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a  fel nem használt rész tekintetében visszatérítési 
kötelezettséggel a 4. melléklet szerint;

 Az átcsoportosítás tekintetében
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

 Az elszámolás és a visszatérítési kötelezettség tekintetében
Felelős: közigazgatási és igazságügyi miniszter
Határidő: 2013. november 30.

d) a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 
1631/2012. (XII. 18.) Korm. határozatban a „Határidő: 2013. június 30.” szövegrész helyébe az „a XX. Emberi 
Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 56. Nemzetiségi támogatások 
alcím tekintetében: 2013. december 31.” szöveg lép.

A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról 
szóló 1355/2012. (IX. 11.) Korm. határozat módosításáról szóló 1645/2012. (XII. 19.) Korm. határozatban 
a „2013. június 30-i” szövegrész helyébe a „2013. december 31-ei” szöveg lép.

  Dr. Semjén Zsolt s. k.,
  miniszterelnök-helyettes
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1. melléklet az 1427/2013. (VII. 10.) Korm. határozathoz

ezer forintban

Fejezet

Az 1356/2013. (VI. 24.) Korm. 
határozatban megállapított további 

intézkedésig fel nem használható 2012. évi 
kötelezettségvállalással nem terhelt és 

meghiúsult előirányzat-maradványokból 
visszahagyásra kerül

Alkotmánybíróság 75 500
Állami Számvevőszék                                        144 015
Nemzetgazdasági Minisztérium  306 485
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium                   385 000
Uniós Fejlesztések             805 500
Emberi Erőforrások Minisztériuma              172 192
Összesen 1 888 692
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2. melléklet az 1427/2013. (VII. 10.) Korm. határozathoz

          Ezer forintban

 Fejezet-
szám 

Cím- 
szám

 Alcím- 
szám

 Jogcím-
csop.-
szám

 Jogcím-
szám

 Előir.-
csoport-

szám

 Kiemelt 
előir.-
szám

 Fejezet-
név 

Cím-név 
Alcím-

név 
Jogcím-

csop.-név
 Jogcím-

név
 Előir.-

csop.-név
   Kiemelt előirányzat neve  Átcsoportosítás (+/-)

I. Országgyűlés
22 Egyenlő Bánásmód Hatóság

1 Egyenlő Bánásmód Hatóság
3 Működési költségvetés

3 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 26 000
III. Alkotmánybíróság

1 Alkotmánybíróság
1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú kiadások -26 000
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék
1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú kiadások -49 500
V. Állami Számvevőszék

1 Állami Számvevőszék
1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú kiadások -144 015
VI. Bíróságok

1 Bíróságok
3 Működési költségvetés

3 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 206 000
VIII. Ügyészség

1 Ügyészségek
3 Működési költségvetés

3 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 158 700
X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

5 Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala
3 Felhalmozási költségvetés

6 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 81 000
8 Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok

3 Működési költségvetés
3 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 86 044

3 Felhalmozási költségvetés
6 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 112 900

XI. Miniszterelnökség
2 Információs Hivatal

3 Működési költségvetés
3 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 5 000

3 Felhalmozási költségvetés
6 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 5 000

9 Nemzeti Külgazdasági Hivatal
1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú kiadások -21 411
XII. Vidékfejlesztési Minisztérium

14 Nemzeti Park igazgatóságok
3 Működési költségvetés

3 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 85 000
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

3 Agrár célelőirányzatok
2 Agrárkutatás támogatása

3 Működési költségvetés
3 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 180 000

XIII. Honvédelmi Minisztérium
3 Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat

3 Működési költségvetés
3 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 5 000

3 Felhalmozási költségvetés
6 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 5 000

XIV. Belügyminisztérium
7 Rendőrség

3 Működési költségvetés
3 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 35 000

8 Alkotmányvédelmi Hivatal
3 Működési költségvetés

A 2012. évi előirányzat-maradványok átcsoportosítása
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          Ezer forintban

 Fejezet-
szám 

Cím- 
szám

 Alcím- 
szám

 Jogcím-
csop.-
szám

 Jogcím-
szám

 Előir.-
csoport-

szám

 Kiemelt 
előir.-
szám

 Fejezet-
név 

Cím-név 
Alcím-

név 
Jogcím-

csop.-név
 Jogcím-

név
 Előir.-

csop.-név
   Kiemelt előirányzat neve  Átcsoportosítás (+/-)

A 2012. évi előirányzat-maradványok átcsoportosítása

3 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 3 600
3 Felhalmozási költségvetés

6 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 5 000
13 Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

3 Működési költségvetés
3 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 166 100

3 Felhalmozási költségvetés
6 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 17 200

XV. Nemzetgazdasági Minisztérium
1 Nemzetgazdasági Minisztérium igazgatása

1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú kiadások -53 012

2 Nemzeti Innovációs Hivatal
1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú kiadások -18 778
2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb felhalmozási kiadások -179
3 Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú kiadások -44 339

9 Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal
2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb felhalmozási kiadások -8 707
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Ágazati célelőirányzatok
5 Kárrendezési célelőirányzat

1 Függő kár kifizetés
1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú kiadások -51 691
2 Járadék kifizetés

1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú kiadások -33 570

3 Tőkésítésre kifizetés
1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú kiadások -47
16 Közigazgatási fejlesztési feladatok

1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú kiadások -2 192

51 Nemzetközi befektetéseket támogató célelőirányzat
1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú kiadások -8 404
3 Vállalkozási célelőirányzatok

8 Külgazdaság fejlesztési célelőirányzat
1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú kiadások -129
6 Kutatási és technológia feladatok

4 Európai Innovációs és Techonlógiai Intézet működésének a támogatása
1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú kiadások -1
30 Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Nemzetközi tagdíjak, nemzetközi kapcsolatokkal összefüggő feladatok
1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú kiadások -9 679
3 Katasztrófavédelmi, polgári védelmi és nukleárisbaleset-elhárítási ágazati feladatok

1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú kiadások -9 912

9 Nemzetgazdasági programok
1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú kiadások -146
11 ClusterCOOP program támogatása
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          Ezer forintban

 Fejezet-
szám 

Cím- 
szám

 Alcím- 
szám

 Jogcím-
csop.-
szám

 Jogcím-
szám

 Előir.-
csoport-

szám

 Kiemelt 
előir.-
szám

 Fejezet-
név 

Cím-név 
Alcím-

név 
Jogcím-

csop.-név
 Jogcím-

név
 Előir.-

csop.-név
   Kiemelt előirányzat neve  Átcsoportosítás (+/-)

A 2012. évi előirányzat-maradványok átcsoportosítása

1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú kiadások -17 351

36 Ipartestületek Országos Szövetség
1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú kiadások -16 200
44 Idegenforgalmi adó differenciált kiegészítése

1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú kiadások -1

46 Magán és egyéb jogi személyek kártérítése
1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú kiadások -4 178
50 Fejezeti általános tartalék

1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú kiadások -6 558

XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

33 Hazai fejlesztési programok
4 Területfejlesztési célelőirányzat

3 Működési költségvetés
3 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 120 000

40 Fejezeti egyensúlyi tartalék
1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú kiadások -385 000
XIX. Uniós Fejlesztések

2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
3 Kohéziós Alap támogatásból megvalósuló projektek

2 ISPA/KA Kohéziós Alap támogatásából megvalósuló környezetvédelmi projektek
22 Zalaegerszeg és térsége szennyvízelvezetési- és kezelési projekt 2004/HU/16/C/PE/002

2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb felhalmozási kiadások -805 500

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
2 Szociális és gyermekvédelmi intézményrendszer

4 Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal
3 Működési költségvetés

3 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 34 232
5 Egyetemek, főiskolák

3 Működési költségvetés
3 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 500 000

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
19 Szociális célú humánszolgáltatások

1 Szociális célú nem állami humánszolgáltatások támogatása
1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú kiadások -120 276
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3. melléklet az 1427/2013. (VII. 10.) Korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség 
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

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

egyedi szám szám szám cím cím csoport előir. név név név cím cím csop. K I A D Á S O K (+/-) következő
azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt előirányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok 

23 Sporttevékenység támogatása
6 Az olimpiai mozgalommal összefüggő, valamint egyéb, a sport stratégiai fejlesztését szolgáló feladatok támogatására

298268 1 Versenysport és olimpiai felkészülés szakmai támogatása
1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú kiadások -85,0
XI. Miniszterelnökség

297102 7 Rendkívüli kormányzati intézkedések 85,0

Millió forintban, egy tizedessel
ÁHT. Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. B E V É T E L A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

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

szám név neve áthúzódó
hatása

Millió forintban, egy tizedessel
ÁHT. Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. T Á M O G A T Á S A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

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

szám név neve áthúzódó
hatása

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok 

23 Sporttevékenység támogatása
6 Az olimpiai mozgalommal összefüggő, valamint egyéb, a sport stratégiai fejlesztését szolgáló feladatok támogatására

298268 1 Versenysport és olimpiai felkészülés szakmai támogatása -85,0
Millió forintban, egy tizedessel

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 -85,0 -85,0
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

2 példány

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

Az adatlap 5 példányban töltendő ki
1 példány

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

1 példány

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2013.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

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

1 példány

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű   
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4. melléklet az 1427/2013. (VII. 10.) Korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség 
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

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

egyedi szám szám szám cím cím csoport előir. név név név cím cím csop. K I A D Á S O K (+/-) következő
azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt előirányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok 

23 Sporttevékenység támogatása
025155 4 Versenysport támogatása

1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú kiadások 85,0

XI. Miniszterelnökség
297102 7 Rendkívüli kormányzati intézkedések -85,0

Millió forintban, egy tizedessel
ÁHT. Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. B E V É T E L A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

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

szám név neve áthúzódó
hatása

Millió forintban, egy tizedessel
ÁHT. Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. T Á M O G A T Á S A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

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

szám név neve áthúzódó
hatása

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok 

23 Sporttevékenység támogatása
025155 4 Versenysport támogatása 85,0

Millió forintban, egy tizedessel
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 85,0 85,0
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

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

1 példány

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

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2013.

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

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

1 példány
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A Kormány 1428/2013. (VII. 10.) Korm. határozata
az Államreform Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének módosításáról, az Államreform 
Operatív Program tartaléklistájáról, és az Államreform Operatív Program 2009–2010. évekre szóló 
akcióterve módosításáról

A Kormány
 1. megállapítja az  Államreform Operatív Program (a továbbiakban: ÁROP) 2011–2013. évekre szóló akciótervét 

az 1. melléklet szerint, a 3. prioritáson szükséges többletkötelezettség-vállalás jóváhagyásával,
 2. elfogadja a  2.  mellékletben meghatározott projektek az  ÁROP kiemelt projektjeiként történő nevesítését, és 

hozzájárul ahhoz, hogy a  Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Közigazgatási Reform Programok Irányító Hatósága 
a támogatási szerződést azokra megkösse,

 3. megállapítja az ÁROP 2011–2013. évekre szóló akciótervének tartaléklistáját a 3. melléklet szerint,
 4. törli az ÁROP 2009–2010. évekre szóló akciótervéből a 4. melléklet szerinti konstrukciót,
 5. egyetért azzal, hogy az ÁROP-1.2.11/A azonosító számú konstrukció keretéből az érintett megyei önkormányzatok 

megyénként 10 millió forintot a  regionális fejlesztési ügynökségek bevonásával a  területfejlesztésről és 
a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvényben foglalt tervezési feladataik ellátása céljából használjanak fel,

 6. egyetért azzal, hogy az ÁROP-1.2.11/A azonosító számú konstrukció keretéből a Balaton Fejlesztési Tanács 100 millió 
forintot az általa ellátandó területi tervezési feladatokra használja fel,

 7. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon a 6. és 7. pontban megjelölt konstrukció felhívásának 
az ott meghatározottak szerinti tartalommal történő módosításáról,

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal

 8. visszavonja az  Államreform Operatív Program 2011–2013. időszakra szóló akciótervének módosításáról, 
az Államreform Operatív Program tartaléklistájáról szóló 1071/2013. (II. 21.) Korm. határozatot.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1428/2013. (VII. 10.) Korm. határozathoz

1.	  oldal

1. melléklet az …/2013. (…) Korm. határozathoz

I. Prioritás bemutatása - 1. prioritás: 

1. Prioritás tartalma

2. A prioritás ütemezése – kiírások kerete

2011 2012 2013 Összesen

2,10 18,89 4,89 25,88
              Tartalék:         (Mrd Ft)
              ESZA tervezett aránya a prioritás keretéből: max. 10%

3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)

2011 2012 2013 2014 2015 Összesen
1,08 15,23 5,76 0,00 0,00 22,07

II. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (2011-2013) 

2011 2012 2013

1 1 17
Kormányzati informatikai 

szolgáltatási és e-közigazgatási 
sztenderdek kidolgozása 

0,00 0,20 0,00

A kormányzati szervek infokommunikáció területén gyakorolt 
irányító és ellenőrző tevékenységének tapasztalatai szerint az 
IT gazdálkodás, tervezés, és üzemeltetés szoros felügyeletével 

gazdaságosabbá és célszerűbbé tehetők a közigazgatás IT 
ráfordításai.

A konstrukció keretében a kormányzati informatikai irányítás 
szabályozási, biztonsági és operatív szempontú fejlesztése 

valósul meg, amelynek eredményeként számonkérhető 
standardizált műszaki elvárások, korszerű adatfeldolgozó 
környezet jön létre. Az egyes részfejlesztések együttesen 
képesek a közigazgatási informatika konszolidációjának 

támogatására.

NFM KIM

1 2 6

Jogszabályok és folyamatok 
egyszerűsítése, egyszerűsítésének 
koordinációja (kiemelt projekt és 

pályázat)

2,10 0,00 0,00

Az állampolgárokat érintő legfontosabb és legnagyobb 
ügyfélkört jelentő ügyek folyamata egyszerűbbé válik, ezáltal 
csökken a jogszabályokból eredő adminisztratív terhek (pl. 

időráfordítás stb.) mértéke, ami növeli az állampolgári 
elégedettséget. A projekt keretében a pályázati konstrukcióban 

megvalósuló egyszerűsítések egységes módszertani keretek 
között, folyamatos szakmai mentorálás és koordináció mellett 
folynak, ami biztosítja a projekt eredményességét. A központi 

monitoring rendszer és az egységes módszertan révén 
kimutatható lesz az adminisztratív tehercsökkentés teljes 

értéke.

KIM

Államreform Operatív Program

Akcióterv 2011-2013

A konstrukció célja
A konstrukció szakmai tartalma 

tekintetében feladatkörrel 
rendelkező további miniszter

A konstrukció szakmai 
tartalmáért felelős miniszter

Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)

Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)

A prioritási tengely a közigazgatás három funkciója gyakorlásánál kíván javulást elérni: 
1. az ügyintézés tekintetében az eljárások egyszerűsítésével és az elektronikai támogathatóságra való átalakításával; 
2. az önkormányzási képesség javítása terén a helyi jogalkotási folyamat eredményesebbé tételével, s ehhez kapcsolódóan a partnerség erősítésével, a tervezési eszköztár bővítésével, továbbá az önkormányzat által ellátott 
igazgatási szolgáltatások megszervezésének a szükségszerű finomhangolásával; 
3. a közigazgatás működése tekintetében pedig a költséghatékony működési eljárások és vezetési eszközök elterjesztésével

Konstrukció kódja Konstrukció neve

Pályázatok, kiemelt projektek meghirdethető kerete
KMR+KONV

(MrdFt)

Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
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2.	  oldal

2011 2012 2013

A konstrukció célja
A konstrukció szakmai tartalma 

tekintetében feladatkörrel 
rendelkező további miniszter

A konstrukció szakmai 
tartalmáért felelős miniszterKonstrukció kódja Konstrukció neve

Pályázatok, kiemelt projektek meghirdethető kerete
KMR+KONV

(MrdFt)

1 2 10
Az elektronikus ügyintézésre 

vonatkozó jogszabályi környezet 
felülvizsgálata 

0,00 0,20 0,00

Az elvárt konkrét eredmény egységes koncepció elkészítése, 
illetve az abban foglaltakat szolgáló jogszabály módosítások és 
új jogi normák szövegének a kidolgozása. Közvetve pedig cél 

az elektronikus ügyintézés használatának növelése a 
jogszabályi környezet ügyfélközpontú megközelítésével. A 

projekt feladata továbbá a szakmai, társadalmi egyeztetésre 
megfelelő forma kialakítása, a vélemények konszolidálási 
mechanizmusának kialakítása, a döntéshozók megfelelő 

informálása a végleges tervezettel kapcsolatos véleményekről.

KIM NFM

1 1 19 Hatásvizsgálatok és stratégiák 
elkészítése 0,00 1,20 0,00

A pályázat eredményeként minden minisztériumban több 
előterjesztés kapcsán érdemi hatásvizsgálatok születnek. Ezek 

segítségével kialakul az egységes módszertanra épülő 
hatásvizsgálati rendszer, valamint elterjednek a modern 

vizsgálati módszerek. A pályázat az ÁROP 2009-2010. évi 
akciótervében szereplő, a kormányzati jogszabály-előkészítési 
folyamat átalakítását célzó kiemelt projekt eredményeire épül.

KIM

1 2 12 Közhiteles címregiszter kialakítása 0,00 0,95 0,00

A közigazgatáson belüli egységes címkezelés megvalósításával 
a közigazgatási szervek közötti együttműködés, valamint az 
ügyfelekkel való kapcsolattartás egyszerűsítése, és a címek 

ellenőrizhetősége által az ügyintézés biztonságosabbá tétele. A 
címkezeléshez kapcsolódó jogszabályi környezet 

megújításával, a cím változások címkezelési eseményekkel 
egyidejű címregiszterbe rögzítésével pontosabb és naprakész 

címregiszter kialakítása. A címregiszter által biztosított 
címkezelési szolgáltatásokra támaszkodva a címek rögzítésével 
és nyilvántartásával kapcsolatos adminisztráció csökkentése, 

valamint az eljárásokban helyes címadatok alkalmazása által a 
hatósági eljárásokban gyorsabb és hatékonyabb ügyintézés 

biztosítása. 

VM KIM

1 1 16 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztés-
politika kapacitásának biztosítása 0,00 1,20 0,00

A projekt eredményeként létrejön egy országos mentori 
hálózat, valamint ennek támogatásával a helyi tisztviselők 

megfelelő felkészültséget és ismereteket szereznek az 
esélyegyenlőségi programok létrehozásához és 

végrehajtásához. Ezáltal a településeken élő, jelenleg 
hátrányos helyzetű állampolgárok számára helyben elérhetők 

lesznek azok a szolgáltatások, melyek által hátrányos 
helyzetük mérséklődik.

EMMI

1 2 7 Kormányhivatalok 
szervezetfejlesztése 0,00 2,10 0,00

Jelenlegi szabályozás vizsgálata, szervezeti és személyzeti 
átvilágítás, új szervezeti modell kidolgozása, szervezeti 

stratégia elkészítése, irányítási és támogatási folyamatok 
racionalizálása, képzés, arculati integráció, tájékoztatási 

tevékenységek.

KIM
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3.	  oldal

2011 2012 2013

A konstrukció célja
A konstrukció szakmai tartalma 

tekintetében feladatkörrel 
rendelkező további miniszter

A konstrukció szakmai 
tartalmáért felelős miniszterKonstrukció kódja Konstrukció neve

Pályázatok, kiemelt projektek meghirdethető kerete
KMR+KONV

(MrdFt)

1 2 22

A jelenlegi szociális ellátórendszer 
folyamatainak átalakításához 

szükséges módszertanok 
kidolgozása

0,00 0,00 0,27

Jelen projektterv célja egy olyan reform megvalósításának 
magalapozása, mely egy új struktúra kialakítását alapozza 

meg és létrehozása esetén képes a jelenleg működő elosztási 
és folyósítási rendszer modernizálására, technikai oldalról 

történő kiegészítésére, elektronizálására és költséghatékony 
módon történő működtetésére. 

A projekt eredményeként megalkotott koncepció olyan 
egységes eljárási rendszer megteremtésének feltételeit és a 

magvalósítás szükséges lépéseit mutatja be, melyek 
végrehajtása esetén az egyes szociális ellátások eljutásának 

módszerei a jogosultakhoz egyöntetűvé válnak. Az egyes 
munkafolyamatok felülvizsgálatával, és megújításával a 

szociális transzeferek kifizetési rendszerének új működési 
modellje lesz kialakítható.

KIM

1.A.4 Nyilvántartások adattisztítási és 
migrációs feladatainak ellátása 0,00 1,27 0,00

A projekt keretében megvalósul a különböző állami 
nyilvántartások és adatbázisok adatállományának tisztítása, 
aktualizálása, valamint a nyilvántartások migrációs feladatai.

KIM NFM
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4.	  oldal

2011 2012 2013

A konstrukció célja
A konstrukció szakmai tartalma 

tekintetében feladatkörrel 
rendelkező további miniszter

A konstrukció szakmai 
tartalmáért felelős miniszterKonstrukció kódja Konstrukció neve

Pályázatok, kiemelt projektek meghirdethető kerete
KMR+KONV

(MrdFt)

0,00 3,69 0,00 A kiemelt projekt keretében megvalósítandó projektek:

1 2 8 0,30 ·  járási államigazgatási rendszer kialakításának megtervezése; KIM

1 2 9 0,50 ·  ügyfélszolgálati élethelyzetek, eljárások kidolgozása; KIM

1 1 18 0,35 ·  civil szervezetek működési környezetének javítása; EMMI

1 1 15 0,30 ·  közszolgáltatások versenyképességi szempontú javítása; KIM NGM

1 2 11 0,00 0,50 ·  területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs 
rendszer kialakítása (kiemelt projekt) NFM NGM, ME

1 2 17 0,08 ·  adatok, információk szolgáltatásával kapcsolatos 
jogszabályok felülvizsgálata; KIM NFM

1 2 14 0,30 ·  a közhiteles nyilvántartásokról, valamint a nemzeti 
adatvagyon kezeléséről szóló jogszabályok felülvizsgálata; KIM NFM

1 2 20 0,39 ·  e-közigazgatási irányítás megújítása a központi 
közigazgatásban; KIM NFM

1 2 16 0,51 ·  egyes eljárások automatizálása; NGM

1 2 13 0,78 ·  pénzügyi igazgatás folyamatainak és szabályozásának 
átalakítása; NGM

1 1 22 0,18 - a helyi közszolgáltatások versenyképességet szolgáló 
modernizálása KIM BM

1 2 11/A

Területfejlesztési tevékenység 
támogatása a konvergencia 

régiókban lévő megyei 
önkormányzatok és a Balaton 

Fejlesztési Tanács számára 
(könnyített elbírálású támogatás)

0,00 0,00 1,72

A konvergencia régiókban lévő megyei önkormányzatok 
területfejlesztési tevékenyégének kialakítása, kapacitásaik, 
képességeik megerősítése, mindezzel együtt képessé váljanak 
arra, hogy a 2014-2020-as uniós tervezési időszakra való 
felkészülés keretében a regionális fejlesztési ügynökségek 
bevonásával elkészíthessék:

koncepciójukat,

programjukat, mely tartalmazná a legfontosabb 
projektötleteket is.
A Balaton Fejlesztési Tanács területi tervezési feladatainak 
ellátása.

NFM NGM

1 2 18/A

Szervezetfejlesztési program 
államigazgatási szervek számára 
(egyfordulós projektkiválasztási 

eljárás)

0,00 1,40 0,00

A Szervezetfejlesztés Program – a Magyary Zoltán 
Közigazgatás-fejlesztési Program végrehajtásaként- a központi 
költségvetési szervek és azok területi egységeinek (a fővárosi 
és megyei kormányhivatalba integrált szakigazgatási szervek 

kivételével) eredményességi és hatékonysági szempontú 
fejlesztését jelöli meg fő célként. A pályázat a megyei 

kormányhivatalok által le nem fedett államigazgatási szervekre 
fókuszál, ily módon lehetővé válik a közigazgatási 
szervezetrendszer egészének modernizálása. A 

szervezetfejlesztési eszköztár elemei komplex lehetőséget 
biztosítanak az érintett közigazgatási szervek költségvetési, 
emberi erőforrás és működési szempontú fejlesztésére, saját 

szükségleteiknek megfelelően. A pályázatos konstrukció 
keretein belül valósul meg a pályázó szervek átvilágítása, 
melynek alapján elkészül a pályázat céljainak eléréséhez 

szükséges cselekvési terv kidolgozása, majd végrehajtása.

KIM

1 2 18 Szervezetfejlesztési program 
(kiemelt projekt a koordinációra) 0,00 0,40 0,00

A kiemelt projekt keretein belül valósul meg a pályázatos 
projektek megvalósításához szükséges módszertanok 

kidolgozása, a koordinációs és támogatói feladatok ellátása.
KIM

1A5

Szervezetfejlesztés a  konvergencia 
régiókban levő önkormányzatok 

számára (egyfordulós 
projektkiválasztási eljárás) 

0,00 0,00 1,60
A pályázati konstrukció az új megközelítésű 

Szervezetfejlesztési Program önkormányzati lába a 
konvergencia régiókban.

KIM BM

Ágazati prioritásokat megvalósító 
kiemelt projekt keret
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5.	  oldal

2011 2012 2013

A konstrukció célja
A konstrukció szakmai tartalma 

tekintetében feladatkörrel 
rendelkező további miniszter

A konstrukció szakmai 
tartalmáért felelős miniszterKonstrukció kódja Konstrukció neve

Pályázatok, kiemelt projektek meghirdethető kerete
KMR+KONV

(MrdFt)

1 1 21 Korrupció megelőzése és a 
közigazgatás-fejlesztés áttekintése 0,00 0,68 0,00

A kiemelt projekt célja kettős:
őzését célzó program végrehajtása, ami 

két évre megszabja a korrupció megelőzését célzó konkrét 
intézkedéseket. A program alapelve a megelőzés, s az ezt 
szolgáló intézkedések megvalósításához járulna hozzá a 

projekt.
űködés átalakítását is 

megcélozza. A projekt másik eleme átfogó áttekintést kíván 
készíteni a kormányzati működésről azzal a céllal, hogy 

javaslatot tegyen az azt követő években megteendő további 
lépésekre. 

KIM

1 1 20 Önkormányzati fejlesztések 
figyelemmel kísérése 0,00 0,40 0,00

A kiemelt projekt célja, hogy az uniós jogi kötelezettségeknek 
megfelelően valósuljanak meg az önkormányzatok által kezelt 

fejlesztések.
BM NGM, NFM

1A6 Közigazgatási partnerségi 
kapcsolatok erősítése 0,00 0,40 0,00

A Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése elnevezésű 
pályázat célja a közigazgatási szervek és a társadalmi 

szervezetek közötti partnerségi kapcsolati hálók kialakítása, 
illetve szorosabbra fonása, a közigazgatás és a civil szféra 

közötti együttműködések közvetlen támogatása.

EMMI

1 1 14 Partnerség erősítése 0,00 0,70 0,00

Cél a közigazgatás és a civil és vállalkozói szektor közötti 
kapcsolatok intézményesített formáinak a terjesztése és a 

partnerek kapacitásának a növelése:
1. Társadalmi, szakmai és érdekvédelmi szervezetek minőségi 

kapacitásbővítése és együttműködésük erősítése.
2. Szakterületi intézményesített partnerségi megoldások 

támogatása: közigazgatásban foglalkoztatottak és partnereik 
közös képzése társadalmi egyeztető képességeik javítása 

érdekében, továbbá intézményesített együttműködési formák 
kialakítása.

A konstrukció megvalósítása során növelni szükséges a civilek 
hajlandóságát a jogalkotásban és érdekérvényesítésben való 

részvétel és véleményezés kihasználására.

EMMI

1 1 26

A jó állam koncepció 
támogatottságának növelése az 

együttműködés speciális 
területeinek erősítésével

0,00 0,00 0,80

A korábbi Magyary Programok, valamint a készülő Magyary 
Program elemeinek nemzetközi beágyazása, és illesztése a 
jelenlegi közigazgatás fejlesztési fő irányokhoz. Mindezek 
mellett a jelenlegi közigazgatás fejlesztési elképzelések, 

valamint a jövőre vonatkozó tervek között jelentős szerep jut a 
közigazgatás módszertani megalapozásának és fejlesztésének.

KIM

1 2 15
Az állami vagyonnyilvántartás teljes 

körűségének és minőségének 
javítása

0,00 0,41 0,00

A konstrukció célja, hogy felülvizsgálja a vagyonnyilvántartási 
és vagyonértékelési eljárásrendet, kialakítsa a kizárólagos 
állami vagyonelemek teljes körű és valós értéken történő 

nyilvántartását, valamint a nem valós, megbízható értéken 
nyilvántartott vagyonelemek teljes körű és valós értéken 

történő nyilvántartását, továbbá a kérdéses vagyonelemek 
egységes alapelvek mentén történő nyilvántartását.

NFM

1. Prioritás 2,10 18,89 4,89
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6.	  oldal

I. Prioritás bemutatása - 2. prioritás: 

1. Prioritás tartalma

2. A prioritás ütemezése – kiírások kerete

2011 2012 2013 Összesen
0,00 6,06 1,80 7,86

              Tartalék:         (Mrd Ft)
              ESZA tervezett aránya a prioritás keretéből: max. 10%

3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)

2011 2012 2013 2014 2015 Összesen
0,48 6,20 0,70 0,00 0,00 7,38

II. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (2011-2013) 

2011 2012 2013

2 2 18
Közigazgatási szolgáltatások 

használatára való ösztönzés és 
azokról tájékoztatás

0,00 0,50 0,00

A projekt keretén belül tájékoztatási kampányokra kerül 
sor a lakosság részére az e-közigazgatási és egyéb 
közigazgatási szolgáltatásokról, azok működéséről, 

elérhetőségéről, igénybe vételének feltételeiről, 
előnyeiről. Emellett megtörténik a közigazgatási 
szolgáltatások nyújtásában résztvevő ügyintézők 

továbbképzése

KIM NFM

2 2 16 Jogalkalmazás javítása 0,00 0,30 0,00

A pályázat végrehajtása során a képzésnek a pályázat 
tárgyaként megjelenő joganyag tárgyi ismertetésén túl 

ki kell terjednie a kapcsolódó jogszabályi környezet rövid 
bemutatására, a szabályozás alapjául szolgáló társadalmi 

környezet és elérni kívánt társadalmi célok 
megismertetésére, a gyakorlati végrehajtást szolgáló 

eszközök ismertetésére, továbbá az ügyintézés, illetve 
tágabban a jogalkalmazás segítésének a módjaira. A 

pályázat tárgyát képező jogszabályi környezet elméleti 
megismerése és a szabályok gyakorlatban történő 
alkalmazásához szükséges ismeretek megszerzése 

mellett lépéseket kell tenni az egységes jogalkalmazási 
gyakorlat kialakítása felé is. A képzések megtervezésénél 

törekedni kell a lehető legszélesebb jogalkalmazói 
célközönség bevonására. Kötelező lehetőséget biztosítani 

a szabályozás által érintett partnerek számára a 
képzésben való részvételre. A pályázat végrehajtása 

során külön tájékoztató dokumentumokat kell készíteni a 
pályázat tárgyául szolgáló teljes jogszabályi 

környezetről, melyeket bárki számára ingyenesen 
elérhetővé kell tenni az interneten.

KIM

2 2 17 Új közszolgálati életpálya 0,00 0,97 0,00

Az új életpálya révén csökkenhet a fluktuáció, valamint 
nőhet a közszolgálati pálya iránti érdeklődés, ami 

hozzájárulhat a tisztviselői kar korösszetételéből (a 
nyugdíjkorhatár előtt állók magas számából) fakadó, 
rövidesen várható problémák sikeres kezeléséhez.

KIM NFM, BM, HM

2 2 15 Roma felzárkózás módszertani 
támogatása 0,00 1,00 0,00

A roma kisebbség felzárkózását segítő programok 
megtervezéséhez és végrehajtásához szükséges 

ismeretek és készségek elsajátítása a roma kisebbségi 
önkormányzatok választott képviselői és munkatársai 

által, a helyi adottságokra épülő programok elkészítése 
érdekében.

EMMI

A közigazgatás rendelkezésére álló emberi erőforrás minőségének javítására irányuló beavatkozások két időhorizonton kívánnak hatni: hosszabb távon jelentkeznek a kultúraváltást segítő intézkedések hatásai. Rövid távon hármas 
eszköztárra kíván visszanyúlni a program: a vezetők vezetői képességeinek a korszerűsítésére; a teljesítményértékelés valódi tartalommal történő feltöltésére; továbbá a készségek fejlesztésére a közigazgatásban foglalkoztatottak 
körében.

Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)

Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)

A konstrukció szakmai tartalmáért 
felelős miniszter

Államreform Operatív Program

Akcióterv 2011-2013

A konstrukció szakmai tartalma 
tekintetében feladatkörrel 

rendelkező további miniszter

Pályázatok, kiemelt projektek meghirdethető kerete
(MrdFt)

Konstrukció kódja Konstrukció neve A konstrukció célja

Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)
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7.	  oldal

2011 2012 2013

A konstrukció szakmai tartalmáért 
felelős miniszter

A konstrukció szakmai tartalma 
tekintetében feladatkörrel 

rendelkező további miniszter

Pályázatok, kiemelt projektek meghirdethető kerete
(MrdFt)

Konstrukció kódja Konstrukció neve A konstrukció célja

2 2 19 Elektronikus képzési és távoktatási 
anyagok készítése 0,00 0,00 0,70

A konstrukció keretében elektronikus képzési anyagok 
készülnek a közigazgatási szerveknél dolgozók 
kompetenciáinak fejlesztése céljából. Emellett 
távoktatási rendszer és öntanulási módszer 

kidolgozásához és bevezetéséhez szükséges képzések és 
kompetencia-fejlesztés is megtörténik.

KIM NFM

2 2 20 Kormányablakok munkatársainak 
képzése 0,00 1,60 0,33

Kormányablakok munkatársainak képzése elnevezésű 
kiemelt projekt az országos szinten felálló kormányablaki 
hálózat munkatársai számára nyújt egységes színvonalú, 

az ügyfélszolgálati tevékenység ellátásához szükséges 
ismereteket és kompetenciákat átadó képzést. A projekt 

Kormányablakok kialakításának első szakaszában 
lebonyolított hasonló célú képzések tapasztalati 

költségadatain nyugszik.

KIM

2 2 21 Tudásalapú közszolgálati 
előmenetel támogatása 0,00 0,98 0,00

Tudásalapú közigazgatási előmenetel támogatása 
elnevezésű kiemelt projekt célja, hogy az Országgyűlés 
által a 2011. évi XXXVI. törvényben 2012. január 1-i 
hatállyal megalapított Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
képessé váljon a közszolgálati szakemberek felsőfokú 
képzésére, továbbá a közszolgálati életpályamodellt 
támogató továbbképzési rendszer működtetésére. Ez 

kiterjed mind korszerű tananyagok és oktatási 
módszerek kialakítására, mind pedig a pályaorientáció, a 

közszolgálati előmenetel és a közszolgálati pályán 
maradás céljából szükséges képzések programozási és 

fejlesztési feladataira. 

KIM

2 2 22
Képzés a konvergencia régiókban 
lévő önkormányzatoknak (kiemelt 

projekt)
0,00 0,71 0,00

A kiemelt projekt keretében az önkormányzati 
munkatársak részére valósulhatnak meg az 

önkormányzati igényekhez igazodó képzések azzal, hogy 
a képzéseken való részvétel ingyenes az 

önkormányzatok számára

KIM BM

2 2 23
Közigazgatási szervek 

munkatársainak kompetencia 
fejlesztése

0,00 0,00 0,77

Workshopokon, interaktív szemináriumokon, interaktív 
előadásokon keresztül valósul meg a közigazgatási 

szerveknél – a minisztériumok és azok 
háttérintézményeiben, a központi és területi 

kormányhivataloknál, központi hivataloknál, valamint az 
autonóm szervezeteknél – dolgozó kormánytisztviselők 

kompetencia fejlesztése

KIM

2. Prioritás 0,00 6,06 1,80
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8.	  oldal

I. Prioritás bemutatása - 3. prioritás: 

1. Prioritás tartalma

2. A prioritás ütemezése – kiírások kerete

2011 2012 2013 Összesen
0,00 0,00 0,78 0,78

              Tartalék:         (Mrd Ft)
              ESZA tervezett aránya a prioritás keretéből: max. 10%

3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)

2011 2012 2013 2014 2015 Összesen
0,00 0,38 0,00 0,00 0,00 0,38

II. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (2011-2013) 

2011 2012 2013

3A2

Szervezetfejlesztés KMR régióban 
levő önkormányzatok számára 
(egyfordulós projektkiválasztási 

eljárás)  

0,00 0,00 0,68

A közép-magyarországi régió 
önkormányzatainak szervezetfejlesztése az 
önkormányzati feladatok változása kapcsán, 

illetve a közszolgáltatások színvonalának 
emelése céljából

KIM BM

3A3
Területfejlesztési tevékenység 
támogatása a KMR régióban 

(könnyített elbírálású támogatás)
0,00 0,00 0,1

A Pest megyei és a Fővárosi Önkormányzat 
területfejlesztési tevékenyégének kialakítása, 
kapacitásaik, képességeik megerősítése, 
mindezzel együtt képessé váljanak arra, hogy a 
2014-2020-as uniós tervezési időszakra való 
felkészülés keretében elkészíthessék:

területfejlesztési koncepciójukat,

stratégiájukat és programjukat, mely 
tartalmazná a legfontosabb projektötleteket is.

NFM NGM

3. Prioritás 0,00 0,00 0,78

Konstrukció neve

Pályázatok, kiemelt projektek meghirdethető kerete
(MrdFt)

A konstrukció célja A konstrukció szakmai tartalmáért 
felelős miniszter

Államreform Operatív Program

Akcióterv 2011-2013

Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)

Az 1. és 2. prioritási tengelyekben foglalt fejlesztések megvalósítása a Közép-magyarországi régióban. 

A konstrukció szakmai tartalma 
tekintetében feladatkörrel 

rendelkező további miniszter

Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)

Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)

Konstrukció kódja
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1.	  oldal

Konstrukció 
kódja Projekt megnevezése Operatív Program Támogatást igénylő 

neve

Kiemelt projekt 
támogatási összege 
(KONV+KMR Mrd Ft)

Projekt rövid bemutatása Támogathatóság feltételei 
(amennyiben releváns)

1 1 17 Kormányzati informatikai szolgáltatási és e-
közigazgatási sztenderdek kidolgozása Államreform Operatív Program KIFÜ 0,20

A kormányzati szervek infokommunikáció területén gyakorolt irányító és ellenőrző tevékenységének 
tapasztalatai szerint az IT gazdálkodás, tervezés, és üzemeltetés szoros felügyeletével 

gazdaságosabbá és célszerűbbé tehetők a közigazgatás IT ráfordításai.
A konstrukció keretében a kormányzati informatikai irányítás szabályozási, biztonsági és operatív 

szempontú fejlesztése valósul meg, amelynek eredményeként számonkérhető standardizált műszaki 
elvárások, korszerű adatfeldolgozó környezet jön létre. Az egyes részfejlesztések együttesen 

képesek a közigazgatási informatika konszolidációjának támogatására.

1 1 26
A jó állam koncepció támogatottságának növelése 

az együttműködés speciális területeinek 
erősítésével

Államreform Operatív Program KIM 0,80

A korábbi Magyary Programok, valamint a készülő Magyary Program elemeinek nemzetközi 
beágyazása, és illesztése a jelenlegi közigazgatás fejlesztési fő irányokhoz. Mindezek mellett a 

jelenlegi közigazgatás fejlesztési elképzelések, valamint a jövőre vonatkozó tervek között jelentős 
szerep jut a közigazgatás módszertani megalapozásának és fejlesztésének.

1 2 6 Jogszabályok és folyamatok egyszerűsítése, 
egyszerűsítésének koordinációja Államreform Operatív Program KIM 0,17

Az állampolgárokat érintő legfontosabb és legnagyobb ügyfélkört jelentő ügyek folyamata 
egyszerűbbé válik, ezáltal csökken a jogszabályokból eredő adminisztratív terhek (pl. időráfordítás 

stb.) mértéke, ami növeli az állampolgári elégedettséget. A projekt keretében a pályázati 
konstrukcióban megvalósuló egyszerűsítések egységes módszertani keretek között, folyamatos 
szakmai mentorálás és koordináció mellett folynak, ami biztosítja a projekt eredményességét. A 

központi monitoring rendszer és az egységes módszertan révén kimutatható lesz az adminisztratív 
tehercsökkentés teljes értéke.

1 2 10 Az elektronikus ügyintézésre vonatkozó 
jogszabályi környezet felülvizsgálata Államreform Operatív Program KIM 0,20

Az elvárt konkrét eredmény egységes koncepció elkészítése, illetve az abban foglaltakat szolgáló 
jogszabály módosítások és új jogi normák szövegének a kidolgozása. Közvetve pedig cél az 

elektronikus ügyintézés használatának növelése a jogszabályi környezet ügyfélközpontú 
megközelítésével. A projekt feladata továbbá a szakmai, társadalmi egyeztetésre megfelelő forma 
kialakítása, a vélemények konszolidálási mechanizmusának kialakítása, a döntéshozók megfelelő 

informálása a végleges tervezettel kapcsolatos véleményekről.

1 2 12 Közhiteles címregiszter kialakítása a konvergencia 
régiókban Államreform Operatív Program VM 0,95

A közigazgatáson belüli egységes címkezelés megvalósításával a közigazgatási szervek közötti 
együttműködés, valamint az ügyfelekkel való kapcsolattartás egyszerűsítése, és a címek 
ellenőrizhetősége által az ügyintézés biztonságosabbá tétele. A címkezeléshez kapcsolódó 
jogszabályi környezet megújításával, a cím változások címkezelési eseményekkel egyidejű 

címregiszterbe rögzítésével pontosabb és naprakész címregiszter kialakítása. A címregiszter által 
biztosított címkezelési szolgáltatásokra támaszkodva a címek rögzítésével és nyilvántartásával 

kapcsolatos adminisztráció csökkentése, valamint az eljárásokban helyes címadatok alkalmazása 
által a hatósági eljárásokban gyorsabb és hatékonyabb ügyintézés biztosítása. 

1 1 16 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztés-politika 
kapacitásának biztosítása Államreform Operatív Program TKKI 1,20

A projekt eredményeként létrejön egy országos mentori hálózat, valamint ennek támogatásával a 
helyi tisztviselők megfelelő felkészültséget és ismereteket szereznek az esélyegyenlőségi programok 

létrehozásához és végrehajtásához. Ezáltal a településeken élő, jelenleg hátrányos helyzetű 
állampolgárok számára helyben elérhetők lesznek azok a szolgáltatások, melyek által hátrányos 

helyzetük mérséklődik.

1 2 7 Kormányhivatalok szervezetfejlesztése Államreform Operatív Program NÁK 2,10
Jelenlegi szabályozás vizsgálata, szervezeti és személyzeti átvilágítás, új szervezeti modell 

kidolgozása, szervezeti stratégia elkészítése, irányítási és támogatási folyamatok racionalizálása, 
képzés, arculati integráció, tájékoztatási tevékenységek.

1 2 22
A jelenlegi szociális ellátórendszer folyamatainak 

átalakításához szükséges módszertanok 
kidolgozása

Államreform Operatív Program KIM 0,27

Jelen projektterv célja egy olyan reform megvalósításának magalapozása, mely egy új struktúra 
kialakítását alapozza meg és létrehozása esetén képes a jelenleg működő elosztási és folyósítási 

rendszer modernizálására, technikai oldalról történő kiegészítésére, elektronizálására és 
költséghatékony módon történő működtetésére. 

A projekt eredményeként megalkotott koncepció olyan egységes eljárási rendszer megteremtésének 
feltételeit és a magvalósítás szükséges lépéseit mutatja be, melyek végrehajtása esetén az egyes 

szociális ellátások eljutásának módszerei a jogosultakhoz egyöntetűvé válnak. Az egyes 
munkafolyamatok felülvizsgálatával, és megújításával a szociális transzeferek kifizetési rendszerének 

új működési modellje lesz kialakítható.

1 2 8 Járási államigazgatási rendszer kialakításának 
megtervezése; Államreform Operatív Program NÁK 0,30

Jelen projekt célja a járási rendszer kialakításának és a legfontosabb államigazgatási feladatok 
járásokba koncentrálásának előkészítése. A projekttől alapvetően elvárt eredmény, hogy mind a 
hivatalok, mind pedig az állampolgárok oldalán javuljon a területi államigazgatás működésének 

hatékonysága és a feladatellátás minősége.
A projekt során megvalósítandó konkrét célok:

a) az államigazgatási feladat- és hatáskörök járási szintű összekapcsolásának megalapozása az 
államigazgatás kormányhivatali szervezetrendszerével, feladatkataszter, jogszabályi hátteret 

megalapozó tanulmányok létrejötte;
b) a kormányhivatalok szakigazgatási szerveinek, valamint a körzetközponti és a települési jegyző 

államigazgatási feladatainak a járási szervezetrendszerbe integrálásra előkészítése, kapcsolódó 
módszertani útmutatók és kapcsolódó dokumentumaik kimunkálása;

c) az egységes működés érdekében a szervezetirányítási rendszer és a belső kontrollok 
kialakításának előkészítése;

d) a végrehajtás folyamatának megtervezése és a kialakítás ütemtervének meghatározása.
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2.	  oldal

1 2 9 Ügyfélszolgálati élethelyzetek, eljárások 
kidolgozása; Államreform Operatív Program NÁK 0,50

A fejlesztés lehetővé teszi, hogy a Kormányablakok ne csupán egy adott ágazat ügyeit intézzék, az 
államigazgatási hatósági ügyek egy helyen legyenek intézhetők. Jelen konstrukció célja a 

Kormányablakokat kiszolgáló, országosan egységes tudásbázis megalkotása és azok 
működtetéséhez szükséges folyamatok egységes kialakítása. A projekt során megvalósítandó 

konkrét célok: a) az államigazgatási feladat- és hatáskörök feladattérképének egységes 
tudásbázisba szervezése, b) a kormányhivatali integrációban érintett szakigazgatási szervek 
hatáskörébe tartozó legfontosabb ügykörök és ügyek „egyablakos” ügyintézési modelljének 

kialakítása, c) ügyféltájékoztató dokumentumok, ügyleírások, valamint d) az ügyfélszolgálatokban 
dolgozó kormánytisztviselők alap- és szakképzési rendszerének megalapozása, d)tartalom 
szolgáltatása az ügyfélszolgálati csatornák interoperábilis informatikai Tudástára számára 

1 1 18 Civil szervezetek működési környezetének 
javítása; Államreform Operatív Program EMMI 0,35

A projekt célja a civil szervezetek működésének egyszerűsítése a jogi környezet átalakításával, a 
civil szervezetek ügyintézési folyamatainak újragondolása és kapcsolódó iratminták és tájékoztatók 
(ügyleírások) készítése. Képzés (e-learning alapú) biztosítása a civil szervezetek képviselői részére.

1 1 15 Közszolgáltatások versenyképességi szempontú 
javítása; Államreform Operatív Program Ecostat 0,30

A projekt célja a közszolgáltatási jógyakorlatok, fejlesztési igények összegyűjtése, majd ezek közül a 
leginkább hasznosítható javaslatok értékelése és kidolgozása, illetve pilot jellegű megvalósítása. A 

projekt egyik fő terméke a versenyképességi szerződések elkészítése.

1 2 11
Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai 

koordinációs rendszer kialakítása (kiemelt 
projekt)

Államreform Operatív Program
Széchenyi 

Programiroda 
Nonprofit Kft. 

0,50

a) a területfejlesztés területi tervezési folyamatainak, módszerének, szabályozásának és 
intézményrendszerének újragondolása,
b) a területfejlesztési területi tervezés központi koordinációs rendszerének kialakítása, a területi és 
ágazati tervezés közti koordinációs rendszer megteremtése,
c) a tervezést támogató egységes és a tervezésben résztevők számára elérhető információs rendszer 
kialakítása, 
d) az uniós és hazai fejlesztési források pályázati rendszereinek egységes tervezését és 
végrehajtását támogató monitoring és kontrolling információs rendszer szabályozási koncepciójának 
kialakítása,
e) a területi tervezés partnerségi hálózatának megteremtése.

1 2 17 Adatok, információk szolgáltatásával kapcsolatos 
jogszabályok felülvizsgálata; Államreform Operatív Program KIM 0,08

Az Európai Parlament és Tanács a közszféra információinak további felhasználásáról szóló 
2003/98/EK irányelve (a továbbiakban: Irányelv) kötelező előírásokat tartalmaz a közszférában 

rendelkezésre álló adatok széles körű felhasználhatóságának biztosítására, amely elsődleges célja az 
adatokon alapuló szolgáltatások piacosodásának elősegítése. A projekt elsődleges célja ezen 

Irányelv gyakorlati megvalósulása.

1 2 14
A közhiteles nyilvántartásokról, valamint a 

nemzeti adatvagyon kezeléséről szóló 
jogszabályok felülvizsgálata; 

Államreform Operatív Program KIM 0,30

A közigazgatás megújulásának egyik feltétele a közigazgatásban kezelt adatháttér rendbetétele, az 
adatok megbízhatóságának emelése, a jogosult hozzáférések biztosítása. Szükséges a 

nyilvántartások igazgatásszervezési (és nem matematikai) értelemben vett normalizálása, az egyes 
adatok (adatkörök) egyértelmű felelősének kijelölése, s ehhez kapcsolódóan

A projekt e feladatkört érintő jogszabályi környezet felülvizsgálatát biztosítja.

1 2 20 E-közigazgatási irányítás megújítása a központi 
közigazgatásban; Államreform Operatív Program KIM 0,39

A módosított Ket. hatósági jogkörrel létrehozza az Elektronikus Ügyintézési Felügyeletet, amely 
valamennyi elektronikus ügyintézési szolgáltatást nyilvántartja, a szabályozott elektronikus 

ügyintézési szolgáltatásokat pedig ellenőrzi, illetve adott feltételek esetében engedélyezi is. E 
hatóság felállítását és működési feltételeinek megteremtését segíti elő ez a projekt.

1 2 16 Egyes eljárások automatizálása; Államreform Operatív Program NAV 0,51

A NAV adatvagyon kataszterének létrehozása, naprakészen tartásához automatikus eljárások 
kialakítása, ennek eredményeképpen az adatvagyon kezelés, feldolgozás hatékonyságának, az 

adatminőségnek a javítása, eljárásrendi javaslatok kidolgozása, mindezeken keresztül az ügyviteli 
folyamatok támogatása.

1 2 13 Pénzügyi igazgatás folyamatainak és 
szabályozásának átalakítása; Államreform Operatív Program MÁK 0,78

Az Államreform Operatív Program 2011-2013. évi akciótervében nevesített Pénzügyi igazgatás 
folyamatainak és szabályozásának átalakítása tartalmú kiemelt projekt célja a költségvetési törvény 

végrehajtásának pénzügyi lebonyolításával kapcsolatos feladatokat meghatározó részben ellátó 
Magyar Államkincstár működésének, folyamatainak és szervezetének megújítása, hogy mind 
funkcionális, mind a közigazgatási térszinteknek megfelelő felépítésében minél teljesebben 

megfeleljen közpénzügyi feladatainak. Ennek megfelelően a szervezeti stratégia elkészítése kapcsán 
megfogalmazott, a Magyary Programhoz szorosan kapcsolódó, átfogó szervezetfejlesztési célok az 

egységes, standard folyamatokra alapozott kincstári működés, az ügyfél-centrikus, szolgáltató 
szervezeti működés, valamint a tudáscentrum funkció erősítése.  A kiemelt projekt – megvalósításán 
keresztül – a hazai pénzügyi igazgatási rendszeren belül a Kincstárhoz rendelt funkciók gyakorlását 
elősegítő szervezetfejlesztést tűzi ki célul. Elsősorban az új államháztartási szabályozással és az új 

közigazgatási térszint kialakításával összefüggő szervezet-átalakítást, folyamatszabályozást és 
szervezeti kultúrafejlesztést helyezi középpontba.

A kiemelt projekt végrehajtásával megtörténik a pénzügyi igazgatásnak a Magyar Államkincstár 
hatókörébe tartozó, meghatározóan fontos működési és ügyintézési folyamatainak átvilágítása, 
valamint – ennek eredményei szerint – kidolgozásra kerülnek azok a szervezeti intézkedések és 

szabályozások, amelyek végrehajtásával biztosítható a Kincstárhoz rendelt közfeladatok takarékos, 
hatékony, integritás szempontú és ügyfélbarát ellátása.



64068 
M

A
G

Y
A

R
 K

Ö
Z

L
Ö

N
Y

 • 2013. évi 118. szám
 

2.	  melléklet	  az	  .../2013.	  (...)	  Korm.	  határozathoz

3.	  oldal

1 1 22 A helyi közszolgáltatások versenyképességet 
szolgáló modernizálása Államreform Operatív Program MTA KRTK 0,18

Az új Alaptörvény és az önkormányzati törvény újraszabályozta az állami és önkormányzati 
feladatmegosztást. A projekt célja az új szabályozás alapján az  önkormányzati feladatok 

felülvizsgálata és azok ellátásának módjára, felelősére és finanszírozására vonatkozó részletes 
javaslat megfogalmazása.

1 2 18 Szervezetfejlesztési program Államreform Operatív Program KIM 0,40 A kiemelt projekt keretein belül valósul meg a pályázatos projektek megvalósításához szükséges 
módszertanok kidolgozása, a koordinációs és nyomonkövetési feladatok ellátása.

1 1 21 Korrupció megelőzése és a közigazgatás-
fejlesztés áttekintése Államreform Operatív Program KIM 0,68

A kiemelt projekt célja kettős:
őzését célzó program végrehajtása, ami két évre megszabja a korrupció 

megelőzését célzó konkrét intézkedéseket. A program alapelve a megelőzés, s az ezt szolgáló 
intézkedések megvalósításához járulna hozzá a projekt.

űködés átalakítását is megcélozza. A projekt másik eleme 
átfogó áttekintést kíván készíteni a kormányzati működésről azzal a céllal, hogy javaslatot tegyen az 

azt követő években megteendő további lépésekre. 

1 1 20 Önkormányzati fejlesztések figyelemmel kísérése Államreform Operatív Program BM 0,40 A kiemelt projekt célja, hogy az uniós jogi kötelezettségeknek megfelelően valósuljanak meg az 
önkormányzatok által kezelt fejlesztések.

1 2 15 Az állami vagyonnyilvántartás teljes körűségének 
és minőségének javítása Államreform Operatív Program MNV Zrt. 0,41

A konstrukció célja, hogy felülvizsgálja a vagyonnyilvántartási és vagyonértékelési eljárásrendet, 
kialakítsa a kizárólagos állami vagyonelemek teljes körű és valós értéken történő nyilvántartását, 

valamint a nem valós, megbízható értéken nyilvántartott vagyonelemek teljes körű és valós értéken 
történő nyilvántartását, továbbá a kérdéses vagyonelemek egységes alapelvek mentén történő 

nyilvántartását.

2 2 18 Közigazgatási szolgáltatások használatára való 
ösztönzés és azokról tájékoztatás Államreform Operatív Program KIM 0,50

A projekt keretén belül tájékoztatási kampányokra kerül sor a lakosság részére az e-közigazgatási és 
egyéb közigazgatási szolgáltatásokról, azok működéséről, elérhetőségéről, igénybe vételének 

feltételeiről, előnyeiről. Emellett megtörténik a közigazgatási szolgáltatások nyújtásában résztvevő 
ügyintézők továbbképzése

2 2 17 Új közszolgálati életpálya Államreform Operatív Program KIH 0,97 Az új életpálya révén csökkenhet a fluktuáció, valamint nőhet a közszolgálati pálya iránti érdeklődés 
és erősödik a különböző életpályák közötti átjárhatóság és kapcsolat.

2 2 15 Roma felzárkózás módszertani támogatása Államreform Operatív Program Országos Roma 
Önkormányzat 1,00

A roma kisebbség felzárkózását segítő programok megtervezéséhez és végrehajtásához szükséges 
ismeretek és készségek elsajátítása a roma kisebbségi önkormányzatok választott képviselői és 

munkatársai által, a helyi adottságokra épülő programok elkészítése érdekében.

2 2 19 Elektronikus képzési és távoktatási anyagok 
készítése Államreform Operatív Program NKE 0,70

A konstrukció keretében elektronikus képzési anyagok készülnek a közigazgatási szerveknél 
dolgozók kompetenciáinak fejlesztése céljából. Emellett távoktatási rendszer és öntanulási módszer 

kidolgozásához és bevezetéséhez szükséges képzések és kompetencia-fejlesztés is megtörténik.

2 2 20 Kormányablakok munkatársainak képzése Államreform Operatív Program NKE 1,93

Kormányablakok munkatársainak képzése elnevezésű kiemelt projekt az országos szinten felálló 
kormányablaki hálózat munkatársai számára nyújt egységes színvonalú, az ügyfélszolgálati 
tevékenység ellátásához szükséges ismereteket és kompetenciákat átadó képzést. A projekt 

Kormányablakok kialakításának első szakaszában lebonyolított hasonló célú képzések tapasztalati 
költségadatain nyugszik.

2 2 22 Képzés a konvergencia régióban lévő 
önkormányzatoknak Államreform Operatív Program NKE 0,71

A kiemelt projekt keretében az önkormányzati munkatársak részére valósulhatnak meg az 
önkormányzati igényekhez igazodó képzések azzal, hogy a képzéseken való részvétel ingyenes az 

önkormányzatok számára

2 2 21 Tudásalapú közigazgatási előmenetel támogatása Államreform Operatív Program NKE 0,98

Tudásalapú közigazgatási előmenetel támogatása elnevezésű kiemelt projekt célja, hogy az 
Országgyűlés által a 2011. évi XXXVI. törvényben 2012. január 1-i hatállyal megalapított Nemzeti 
Közszolgálati Egyetem képessé váljon a közszolgálati szakemberek felsőfokú képzésére, továbbá a 
közszolgálati életpályamodellt támogató továbbképzési rendszer működtetésére. Ez kiterjed mind 

korszerű tananyagok és oktatási módszerek kialakítására, mind pedig a pályaorientáció, a 
közszolgálati előmenetel és a közszolgálati pályán maradás céljából szükséges képzések 

programozási és fejlesztési feladataira.

2 2 23 Közigazgatási szervek munkatársainak 
kompetencia fejlesztése Államreform Operatív Program KIM 0,77

Workshopokon, interaktív szemináriumokon, interaktív előadásokon keresztül valósul meg a 
közigazgatási szerveknél – a minisztériumok és azok háttérintézményeiben, a központi és területi 

kormányhivataloknál, központi hivataloknál, valamint az autonóm szervezeteknél – dolgozó 
kormánytisztviselők kompetencia fejlesztése
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3. melléklet az 1428/2013. (VII. 10.) Korm. határozathoz

1.	  oldal

3. melléklet az …/2013. (…) Korm. határozathoz

Konstrukció kódja Konstrukció neve Konstrukció meghirdethető 
kerete KMR+KONV (MrdFt) A konstrukció célja A konstrukció szakmai 

tartalmáért felelős miniszter

A konstrukció szakmai tartalma 
tekintetében feladatkörrel 

rendelkező további miniszter

1 1 23 Interaktív "Önkormányzati 
tudástár" kialakítása 0,25

A cél egy könnyen kezelhető, áttekinthető, az 
önkormányzatok "élethelyzeteire" figyelemmel 

lévő interqaktív felület kialakítása. Az adott 
modulokon belül az egyes feladatokhoz kapcsolódó 
a jogszabályi változások követését és átvezetését 
biztosító háttéranygaok, formanyomtatványok, 

formadokumentumok kerülnek kialakításra.

BM

1 1 24 Önkormányzati fejlesztési kataszter 0,15

A projekt keretében kialakításra kerül egy teljes 
önkormányzati fejlesztési kataszter, egy egységes 
nyilvántartási kód rendszer kialakítását követően. 

A kliensstruktúra és igényekre alapozottan 
definiált dinamikus és kereszt lekérdezési funkciók 
kialakítása, illetve a megfelleő szabályozó rendszer 

kialakításával lehetővé válik az önkormányzati 
fejlesztési kataszter "napi" érvényességének 

fenntartása.

BM

1 2 21 Belügyi ágazati gazdálkodás-
fejlesztési program 0,15

A projekt célja a belügyi ágazat fejezeti szintű, 
gazdálkodási feladatokat érintő monitoring és 

előrejelző rendszerének kialakítása, a beszerzési, 
készletezési és ellátási feladatok megszervezése, 

egységes szabályozás kidolgozása a belügyi 
szervekre, valamint belügyi ágazatra kiterjedő 
belső ruházati ellátás fejlesztése, beleértve a 

fogvatartotti munkáltatás keretében a ruházati 
termékek előállítását és beszerzését, illetve az 

ellátás korszerű megszervezését.

BM

1 1 25

A közbeszerzési, a végrehajtási és 
a felszámolási eljárásokhoz 

kapcsolódó jogszabályok átfogó 
felülvizsgálata

0,20
A projekt célja a közbeszerzési, a végrehajtási és 

a felszámolási eljárásokhoz kapcsolódó 
jogszabályok átfogó felülvizsgálata

KIM
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4. melléklet az 1428/2013. (VII. 10.) Korm. határozathoz

1.	  oldal

4.	  melléklet	  az	  …/2013.	  (…)	  Korm.	  határozathoz

Konstrukció 
kódja Projekt megnevezése Operatív Program Támogatást igénylő neve

Kiemelt projekt 
támogatási összege 
(KONV+KMR Mrd Ft)

Státusz

2 2 14 A közigazgatási idegen szaknyelvi fejlesztési 
rendszer létrehozása Államreform Operatív Program Nemzeti Közszolgálati 

Egyetem 0,33 törölve

Államreform Operatív Program
Akcióterv 2009-2010
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A Kormány 1429/2013. (VII. 10.) Korm. határozata
a TÁMOP-2.5.3.C-13/1-2013-0001 azonosító számú („A munkáért!” című) egymilliárd forintot meghaladó 
támogatási igényű projektjavaslat jóváhagyásáról

A Kormány
 1. jóváhagyja az 1. melléklet szerint a TÁMOP-2.5.3.C-13/1-2013-0001 azonosító számú, „A munkáért!” című, egymilliárd 

forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslatot,
 2. hozzájárul az 1. pont szerinti projekt támogatási szerződésének – a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humán Erőforrás 

Programok Irányító Hatósága általi – megkötéséhez.
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1429/2013. (VII. 10.) Korm. határozathoz

Projekt azonosító száma Projekt megnevezése Támogatást igénylő neve Projekt támogatási 

összege (Ft)

Projekt rövid bemutatása Támogathatóság feltételei

TÁMOP-2.5.3.C- 
13/1-2013-0001

A munkáért!
Független 

Szakszervezetek 
Demokratikus Ligája

1 600 000 000

A projekt célja a szociális 
párbeszédben és 

konzultációban résztvevő 
szervezetek kapacitásának 

megerősítése és 
együttműködésének 

elősegítése annak 
érdekében, hogy hatékonyan 

és felkészülten tudják 
képviselni a munkavállalók 

és munkáltatók érdekeit, 
valamint képesek legyenek 

eredményesen becsatornázni 
véleményüket, javaslataikat 
a munkaügyi és szakpolitika 
alkotás folyamatába, illetve 

a döntéshozatalba.

1. A konzorciumi vezető és a konzorciumi partnerek a kiszervezett 
könyvelés és a jogi képviselet költségét nem a megfelelő 
költségvetési sorra tervezték; ezért a szerződéskötés folyamán 
az átcsoportosítást el kell végezni, az útmutató alapján, 
a pályázóval egyeztetve a megfelelő sorra.

2. A konzorciumi partnerként bevont Vállalkozók és Munkáltatók 
Országos Szövetsége (a továbbiakban: VOSZ) esetében 
a „C” és „D” típusú táblákra elszámolni tervezett költség két 
költségvetési soron is megjelenik, ezért a szerződéskötés folyamán 
az átcsoportosítást el kell végezni, az útmutató alapján előírt 
sorokra.

3. A VOSZ esetében a projekt szakmai megvalósítása oszlop 
561. sorához tartozó szöveges indokolás kiegészítése szüksége. 
A szöveges indoklásban csak a szakértők bére után fizetendő 
járulék költsége jelenik meg, míg a kiegészítő táblázatban 
a koordinátor és a szakmai munkatársak bére után fizetendő 
járulékok is tervezésre kerültek. A szerződéskötés folyamán 
a szöveges indokolás kiegészítését szükséges elvégezni.

4. A konzorciumi partnerként bevont Munkaadók és Gyáriparosok 
Országos Szövetségénél a projekt szakmai megvalósítása 
oszlop 54. sorára tervezett személyek státuszát, az útmutatóban 
foglalt munkakör alapján szükséges meghatározni. A munkakör 
megnevezésének módosítását a szerződéskötés folyamán 
szükséges elvégezni.
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A Kormány 1430/2013. (VII. 10.) Korm. határozata
a budapesti 4. számú metróvonal, I. szakasz (Kelenföldi pályaudvar–Keleti pályaudvar) és kapcsolódó  
felszíni beruházásai című projekt megvalósítása keretében a „budapesti 4. számú metróvonal I. szakasz: 
Co-08. szerződés Alagúti és felszíni (járműtelepi) vágányok építése” tárgyában a Budapesti Közlekedési 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a TÓTH T. D. Fővállalkozói és Mérnökiroda Kft. között létrejött 
vállalkozási szerződés 3. számú szerződésmódosítása szövegének jóváhagyásáról,  
valamint a szerződésmódosítások alapján folyósítandó hazai költségvetési forrás meghatározásáról

A Kormány
 1. jóváhagyja „a budapesti 4. számú metróvonal I. szakasz: Co-08. szerződés Alagúti és felszíni (járműtelepi) vágányok 

építése” tárgyában a  Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a  TÓTH T. D. Fővállalkozói 
és Mérnökiroda Korlátolt Felelősségű Társaság között megkötött vállalkozási szerződés 3. számú módosításának 
a szövegét,

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal

 2. a „budapesti 4. számú metróvonal I. szakasz: Co-08. szerződés Alagúti és felszíni (járműtelepi) vágányok építése” 
tárgyában a  TÓTH T. D. Fővállalkozói és Mérnökiroda Kft.-vel megkötött vállalkozási szerződés 1.  pont szerinti 
szerződésmódosításában meghatározott hazai költségvetési forrást összességében 591  734  669 forint összegben 
állapítja meg,

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal

 3. egyetért a 2. pontban meghatározott hazai költségvetési forrás Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről 
szóló 2012. évi CCIV. törvény 1.  mellékletének XIX. Uniós fejlesztések fejezet 2. cím szám 7. alcím szám 
11.  jogcímcsoport-számú „Budapest 4-es metróvonal építésének támogatása” előirányzatról történő folyósításával 
azzal, hogy a  hazai költségvetési forrás folyósításának feltétele a  szerződésmódosítások alapján fizetendő összeg 
Budapest Főváros Önkormányzatát illető önrészének biztosítása.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2013. július 31.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1431/2013. (VII. 10.) Korm. határozata
a Szigetszentmiklósi Járási Hivatal és egyéb állami szervek elhelyezése megvalósításához szükséges 
beruházási források biztosításáról

A Kormány
 1. egyetért a  Szigetszentmiklósi Járási Hivatal (a  továbbiakban: Járási Hivatal), a  Járási Kormányablak, egyes járási 

szakigazgatási szervek, a Ráckevei Járásbíróság, Ráckevei Járási Ügyészség, a Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság 
Járási Hivatallal megegyező ingatlanban történő elhelyezésével, ezáltal egy új igazgatási központ létrehozásával;

 2. felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjon az  új igazgatási központ létrehozásához szükséges 
legfeljebb 4400 millió forint rendelkezésre állásáról.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 közigazgatási és igazságügyi miniszter
 nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: a feladat végrehajtásának üteméhez igazodóan

  Dr. Semjén Zsolt s. k.,
  miniszterelnök-helyettes
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A Kormány 1432/2013. (VII. 10.) Korm. határozata
Fehér Béla Kossuthkifli című regénye alapján 6 részes történelmi tv-filmsorozat készítésének támogatására 
a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

A Kormány az  államháztartásról szóló 2011.  évi CXCV.  törvény 21.  § (6)  bekezdésében biztosított jogkörében 
Fehér  Béla Kossuthkifli című regénye alapján 6 részes történelmi tv-filmsorozat készítésének támogatására 
100,0  millió forint 1.  melléklet szerinti egyszeri átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a  fel nem használt rész 
tekintetében visszatérítési kötelezettséggel a  Magyarország 2013.  évi központi költségvetéséről szóló 2012.  évi 
CCIV.  törvény (a  továbbiakban: Kvtv.) 1.  melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti 
kezelésű előirányzatok cím, 11. Kulturális feladatok és szervezetek támogatása alcím, 1. Filmszakmai támogatások 
jogcímcsoport javára, a Kvtv. 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 7. Rendkívüli kormányzati intézkedések cím 
terhére.
Az átcsoportosítás tekintetében

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

Az elszámolási és visszatérítési kötelezettség tekintetében
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2013. december 20.

  Dr. Semjén Zsolt s. k.,
  miniszterelnök-helyettes
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1. melléklet az 1432/2013. (VII. 10.) Korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

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

egyedi szám szám szám cím cím csoport előir. név név név cím cím csop. K I A D Á S O K (+/-) következő
azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt előirányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

11 Kulturális feladatok és szervezetek támogatása
295102 1 Filmszakmai támogatások 

1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú kiadások 100,0

XI. Miniszterelnökség
297102 7 Rendkívüli kormányzati intézkedések -100,0

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

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

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

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

Millió forintban, egy tizedessel
ÁHT. Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. T Á M O G A T Á S A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

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

szám név neve áthúzódó
hatása

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

11 Kulturális feladatok és szervezetek támogatása
295102 1 Filmszakmai támogatások 100,0

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 100,0 100,0
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

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

Foglalkoztatottak létszáma:

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2013.

A módosítást 
elrendelő 

jogszabály/ 
határozat száma
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A Magyar Közlönyt a Szerkesztőbizottság közreműködésével a Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium szerkeszti.
A Szerkesztőbizottság elnöke: dr. Biró Marcell,
a szerkesztésért felelős: dr. Borókainé dr. Vajdovits Éva.
A szerkesztőség címe: Budapest V., Kossuth tér 2–4.
A Határozatok Tára hivatalos lap tartalma a Magyar Közlöny IX. részében jelenik meg.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://kozlony.magyarorszag.hu 
honlapon érhető el.
A Magyar Közlöny oldalhű másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó.
Felelős kiadó: Majláth Zsolt László ügyvezető.


	A Kormány 260/2013. (VII. 10.) Korm. rendelete
	a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara részére történő adatszolgáltatásról

	A Kormány 261/2013. (VII. 10.) Korm. rendelete
	a Budapest II. kerület, Margit körút 85–87. szám alatti ingatlan bontásával és közpark létrehozásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

	A Kormány 262/2013. (VII. 10.) Korm. rendelete
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168/2010. (V. 11.) Korm. rendelet módosításáról

	Az emberi erőforrások miniszterének 49/2013. (VII. 10.) EMMI rendelete
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	kitüntetés adományozásáról

	A köztársasági elnök 330/2013. (VII. 10.) KE határozata
	kitüntetés adományozásáról

	A köztársasági elnök 331/2013. (VII. 10.) KE határozata
	magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

	A köztársasági elnök 332/2013. (VII. 10.) KE határozata
	magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

	A köztársasági elnök 333/2013. (VII. 10.) KE határozata
	magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

	A köztársasági elnök 334/2013. (VII. 10.) KE határozata
	magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
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	magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
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	A Kormány 1418/2013. (VII. 10.) Korm. határozata
	a Magyar Honvédség 10 éves stratégiai terveivel, valamint a NATO/EU tervezési dokumentumokkal kapcsolatos feladatokról szóló 2084/2008. (VII. 8.) Korm. határozat hatályon kívül helyezéséről
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	A Kormány 1420/2013. (VII. 10.) Korm. határozata
	a honvédelmi tárca 2013–2022. közötti időszakra vonatkozó hosszú távú, stratégiai tervének fő irányairól szóló jelentés elfogadásáról és a szakpolitikai stratégia kidolgozásáról

	A Kormány 1421/2013. (VII. 10.) Korm. határozata
	a gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések műszaki biztonsági felülvizsgálatával kapcsolatos szükséges intézkedésekről

	A Kormány 1422/2013. (VII. 10.) Korm. határozata
	Mohács város külterületén található egyes földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról

	A Kormány 1423/2013. (VII. 10.) Korm. határozata
	az emberi fogyasztásra szánt víz minőségéről szóló, 1998. november 3-i 98/83/EK tanácsi irányelv előírásainak megfelelő minőségű ivóvíz átmeneti biztosításának folyamatosságához szükséges intézkedésekről
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	az emberi fogyasztásra szánt víz minőségéről szóló, 1998. november 3-i 98/83/EK tanácsi irányelv előírásainak megfelelő minőségű ivóvíz átmeneti biztosításának folyamatosságához szükséges 
előirányzat-átcsoportosításokról

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

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

	A Kormány 1427/2013. (VII. 10.) Korm. határozata
	a 2012. évi előirányzat-maradványok egy részének felhasználásáról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról

	A Kormány 1428/2013. (VII. 10.) Korm. határozata
	az Államreform Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének módosításáról, az Államreform Operatív Program tartaléklistájáról, és az Államreform Operatív Program 2009–2010. évekre szóló akcióterve módosításáról

	A Kormány 1429/2013. (VII. 10.) Korm. határozata
	a TÁMOP-2.5.3.C-13/1-2013-0001 azonosító számú („A munkáért!” című) egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslat jóváhagyásáról

	A Kormány 1430/2013. (VII. 10.) Korm. határozata
	a budapesti 4. számú metróvonal, I. szakasz (Kelenföldi pályaudvar–Keleti pályaudvar) és kapcsolódó 
felszíni beruházásai című projekt megvalósítása keretében a „budapesti 4. számú metróvonal I. szakasz: Co-08. szerződés Alagúti és felszíni (járműtelepi) 

	A Kormány 1431/2013. (VII. 10.) Korm. határozata
	a Szigetszentmiklósi Járási Hivatal és egyéb állami szervek elhelyezése megvalósításához szükséges beruházási források biztosításáról

	A Kormány 1432/2013. (VII. 10.) Korm. határozata
	Fehér Béla Kossuthkifli című regénye alapján 6 részes történelmi tv-filmsorozat készítésének támogatására a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
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