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Kormányrendeletek

A Kormány 278/2013. (VII. 24.) Korm. rendelete
Magyarország Kormánya és Georgia Kormánya közötti gazdasági együttműködésről szóló Megállapodás
kihirdetéséről

1. §		
A Kormány e rendelettel felhatalmazást ad a Magyarország Kormánya és Georgia Kormánya közötti gazdasági
együttműködésről szóló Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) kötelező hatályának elismerésére.
2. §		
A Kormány a Megállapodást e rendelettel kihirdeti.
3. §		
A Megállapodás hiteles magyar és angol nyelvű szövege a következő:

„MAGYARORSZÁG KORMÁNYA ÉS GEORGIA KORMÁNYA KÖZÖTTI GAZDASÁGI EGYÜTTMŰKÖDÉSRŐL
SZÓLÓ MEGÁLLAPODÁS
Magyarország Kormánya és Georgia Kormánya, a továbbiakban „Felek”,
attól az óhajtól vezérelve, hogy erősítsék az országaik között fennálló baráti kapcsolatokat;
attól a szándéktól vezérelve, hogy fejlesszék és intenzívebbé tegyék a kölcsönös előnyökön nyugvó gazdasági, ipari,
tudományos és műszaki együttműködést;
abban a meggyőződésben, hogy a jogi (szerződéses) keretek bővítése kedvező feltételeket és megfelelő alapot
teremt a további együttműködéshez,
az alábbiakban állapodnak meg:

1. cikk
A Felek előmozdítják a kölcsönösen előnyös gazdasági együttműködés bővítését és diverzifikálását a Felek
államaiban hatályos jogszabályokkal és azon nemzetközi szerződésekkel összhangban, amelyekben a Felek államai
részesek.

2. cikk
Figyelembe véve a gazdasági kapcsolataik jelenlegi helyzetét és azok fejlesztésének perspektíváit, a Felek
egyetértenek abban, hogy a hosszú távú együttműködés feltételei többek között, de nem kizárólag, a következő
területeken kedvezőek:
a)
energetikai szektor;
b)
mezőgazdaság, élelmiszer- és feldolgozóipar;
c)
építőipar, valamint építőanyag- és berendezésgyártás;
d)
településfejlesztés;
e)
közlekedés és kapcsolódó infrastruktúra, logisztika;
f)
bányászat;
g)
vegyipar;
h)
textilipar;
i)
környezetvédelem, víz- és hulladékgazdálkodás;
j)
oktatás;
k)
egészségügyi szolgáltatások nyújtása, gyógyászati technológiák és a gyógyszeripar;
l)
turizmus és sport;
m)
együttműködés a kis- és középvállalkozási szektor terén;
n)
infokommunikációs technológia;
o)
közmű infrastruktúra;
p)
kutatás-fejlesztés;
q)
kultúra.
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3. cikk
A Felek arra törekednek, hogy együttműködésüket bővítsék és intenzívebbé tegyék a megfelelő eszközökkel,
úgymint:
a)
az illetékes kormányzati szervek, szakmai szövetségek, kereskedelmi és iparkamarák, valamint regionális
szervek képviselőinek kölcsönös látogatásai;
b)
a két ország üzleti körei közötti kapcsolatok létrejöttének és javításának elősegítése, vállalkozók
látogatásainak és találkozóinak támogatása;
c)
vásárok és kiállítások megtartásának, valamint szemináriumok, szimpóziumok, konferenciák és egyéb
találkozók megszervezésének támogatása;
d)
a kis- és közepes vállalkozások ösztönzése a kétoldalú gazdasági kapcsolatokban történő részvételre;
e)
az együttműködés elősegítése a konzultációs, marketing célú és szakértői szolgáltatások nyújtása terén;
f)
a pénzügyi intézmények és a bankszektor ösztönzése szorosabb kapcsolatok létesítésére, illetve
az együttműködésük megerősítésére;
g)
a Felek országaiban a beruházási tevékenység ösztönzése, vegyesvállalatok, vállalati képviseletek és
fiókirodák létrehozásának elősegítése;
h)
együttműködési lehetőségek áttekintése az ipari parkok terén, különös tekintettel a szabályozási környezettel
kapcsolatos tapasztalatcserére és a betelepülő vállalkozások versenyképességének fokozására;
i)
a régióközi és a nemzetközi szintű együttműködés előmozdítása a kölcsönös érdeklődésre számot tartó
kérdésekben.

4. cikk
Jelen Megállapodás megvalósítása céljából a Felek létrehozzák a Magyar-Georgiai Gazdasági Együttműködési
Kormányközi Bizottságot (a továbbiakban: a „Bizottság”), amely a Felek illetékes állami szerveinek képviselőiből áll.
A Bizottság üléseire a Szerződő Felek egyeztetései alapján, Magyarországon és Georgiában felváltva kerül sor.
A Bizottság feladatai a következők:
a)
a kétoldalú gazdasági kapcsolatok fejlesztésének megvitatása,
b)
új lehetőségek meghatározása a gazdasági együttműködés továbbfejlesztésére,
c)
javaslatok kidolgozása a két ország vállalatai közötti gazdasági együttműködés feltételeinek javítására,
d)
a kétoldalú gazdasági együttműködés helyzetének elemzése és értékelése,
e)
javaslatok kidolgozása a jelen Megállapodás végrehajtása tekintetében.
Amennyiben szükséges, a Bizottság az együttműködés meghatározott területeivel foglalkozó munkacsoportokat
hoz létre.
A Bizottság munkarendje annak első ülésén kerül meghatározásra. A Felek államaik hatályos jogszabályaival
összhangban a Bizottság tevékenységével kapcsolatos költségeket önállóan viselik.

5. cikk
Jelen Megállapodás nem befolyásolhatja Magyarország Európai Uniós tagságából fakadó kötelezettségeit.
Ennek megfelelően a Megállapodás rendelkezései sem együttesen, sem önmagukban nem alkalmazhatók, illetve
értelmezhetők olyan módon, mint amelyek érvénytelenítik, módosítják vagy bármely más módon befolyásolják
Magyarországnak különösen az Európai Unió alapját képező szerződésekből, valamint az Európai Unió jogából
származó kötelezettségeit.
Jelen Megállapodás rendelkezései nem érintik a Felek nemzetközi szerződésekben való részvételéből, valamint
nemzetközi szervezetekben való tagságából eredő jogait és kötelezettségeit.

6. cikk
A jelen Megállapodáshoz a Felek kölcsönös egyetértésével lehet módosításokat és kiegészítéseket tenni, melyek
külön dokumentumban kerülnek rögzítésre és a 8. cikkben foglaltak szerint lépnek hatályba. Az így keletkezett
dokumentum a jelen Megállapodás elválaszthatatlan részét képezi.

7. cikk
A jelen Megállapodás alkalmazásával vagy értelmezésével kapcsolatban felmerülő vitákat a Felek tárgyalás útján
rendezik.
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8. cikk
Jelen Megállapodás a Felek saját belső jogrendje szerint a Megállapodás hatálybalépéséhez szükséges eljárási
követelmények teljesítéséről szóló, diplomáciai úton eljuttatott utolsó írásbeli értesítés kézhezvételét követő
harmincadik napon lép hatályba.
Jelen Megállapodás határozatlan időre szól. A jelen Megállapodást bármelyik Fél felmondhatja, e szándékáról
a másik Felet írásban értesíti. Ebben az esetben a jelen Megállapodás a felmondásról szóló értesítés átvételétől
számított hat hónap elteltével szűnik meg.
Kelt Budapesten, 2013. május 14. napján két példányban, magyar, georgiai és angol nyelven, mindegyik szöveg
egyaránt hiteles. A jelen Megállapodás rendelkezéseinek eltérő értelmezése esetén a Felek az angol változatot
tekintik irányadónak.
MAGYARORSZÁG KORMÁNYA
RÉSZÉRŐL

GEORGIA KORMÁNYA
RÉSZÉRŐL

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF HUNGARY AND THE GOVERNMENT OF GEORGIA
ON ECONOMIC CO-OPERATION
The Government of Hungary and the Government of Georgia, hereinafter referred to as „the Parties”,
desiring to promote the existing friendship between their countries;
intending to develop and intensify their economic, industrial, scientific and technological cooperation on the basis
of mutual benefit;
convinced that the deepening of the legal (contractual) framework establishes favourable conditions and suitable
basis for further cooperation,
have agreed as follows:

Article 1
The Parties shall promote the expansion and diversification of mutually advantageous economic cooperation in
accordance with the Parties’ respective national legislation in force and the provisions of those international treaties
in which the states of the Parties participate.

Article 2
Considering the current state and perspectives of developing their economic relations, the Parties agree that
favourable conditions for long-term cooperation exist, inter alia, but not exclusively, in the following areas:
a)
energy sector;
b)
agriculture, food and processing industry;
c)
construction industry and manufacturing of building materials and equipment;
d)
urban development;
e)
transport and related infrastructure, logistics;
f)
mining;
g)
chemical industry;
h)
textile industry;
i)
environmental protection, water and waste management;
j)
education;
k)
health services, medical technologies and pharmaceutical industry;
l)
tourism and sport;
m)
cooperation in the small and medium-sized enterprise sector;
n)
info communication technology;
o)
communal infrastructure;
p)
research and development;
q)
culture.
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Article 3
The Parties shall endeavour to broaden and intensify their cooperation through appropriate means, such as:
a)
mutual visits of representatives of competent government institutions, professional associations, chambers
of commerce and industry, as well as regional bodies;
b)
promoting the establishment and strengthening of contacts between the business communities of the two
countries, encouraging the visits and meetings of entrepreneurs;
c)
encouraging the organisation of fairs and exhibitions, as well as seminars, symposia, conferences and other
meetings;
d)
encouraging small and medium-sized enterprises to participate in bilateral economic relations;
e)
promoting cooperation in the area of providing consulting, marketing, and expert services;
f)
encouraging the financial institutions and the banking sector to establish closer contacts and strengthen
their cooperation;
g)
encouraging investment activities in the countries of both Parties, as well as the foundation of joint ventures,
establishment of company representations and branch offices;
h)
discussing cooperation opportunities in the field of industrial parks, with special focus on exchanging
experiences in the regulatory environment and enhancing competitiveness of settled enterprises;
i)
promoting of interregional cooperation and international cooperation in issues of mutual interest.

Article 4
For the purpose of the implementation of this Agreement, the Parties shall establish a Hungarian-Georgian
Intergovernmental Commission on Economic Cooperation (hereinafter referred to as “Commission”), comprising the
representatives of the competent national bodies of the Parties. The Commission shall meet alternately in Hungary
and Georgia, as agreed by the Parties.
The duties of the Commission shall be the following:
a)
discussing the development of bilateral economic relations;
b)
identifying new possibilities for the further development of economic cooperation;
c)
drawing up suggestions for improving the terms of economic cooperation between enterprises of both
countries;
d)
examining and evaluating the actual state of the bilateral economic cooperation;
e)
drawing up proposals for the application of the present Agreement.
If necessary, the Commission will establish working groups dealing with certain areas of the cooperation.
The rules of procedure of the Commission shall be defined at its first meeting. In accordance with their respective
national legislations, the Parties shall bear the expenses related to the activity of the Commission independently.

Article 5
This Agreement shall in no way affect the obligations of Hungary as a member state of the European Union.
Consequently, the provisions of this Agreement shall not be applied or interpreted neither in whole, nor in part in
such a way as to invalidate, amend or otherwise affect the obligations of Hungary arising from, in particular, the
Treaties which the European Union is based on, as well as from the law of the European Union.
The present Agreement shall in no way affect the rights and obligations of the Parties arising from either its
participation in international treaties, or its membership in international organizations.

Article 6
Changes and additions maybe introduced to the Agreement upon mutual consent of the Parties, which shall be
formed as a separate document and enter into force in accordance with the Article 8 of the present Agreement. The
document formed thereby, shall constitute an integral part of this Agreement.

Article 7
Disputes concerning the application or interpretation of the present Agreement shall be settled by negotiations
between the Parties.
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Article 8
The present Agreement shall enter into force on the thirtieth day following the receipt of the last notification,
delivered through diplomatic channels, by which the Parties notify each other of the fulfillment of all internal legal
procedures for the entry into force of this Agreement.
The present Agreement shall be valid for an indefinite period of time. Either Party may terminate the Agreement
by giving written notice to the other Party. If such notice is given, the Agreement shall be terminated six months
following the receipt of the notice.
Done and signed at Budapest, on 14 of May 2013, in two originals for each party, in Hungarian, Georgian and
English languages, all of which being authentic. In case of different interpretations, the English version shall prevail.
FOR THE
GOVERNMENT OF HUNGARY
4. §

FOR THE
GOVERNMENT OF GEORGIA”

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A 2. § és a 3. § a Megállapodás 8. cikk első bekezdésében meghatározott időpontban lép hatályba.
(3) A Megállapodás, illetve a 2. § és a 3. § hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter – annak
ismertté válását követően – a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg.
(4) E rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekről a külgazdaságért és a Kárpát-medencei Gazdasági Övezet
gazdaságfejlesztéséért felelős miniszter gondoskodik.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 279/2013. (VII. 24.) Korm. rendelete
a vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól szóló 8/2010. (I. 28.) Korm. rendelet
módosításáról
A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 37. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
A vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól szóló 8/2010. (I. 28.) Korm. rendelet 7. §-a a következő
(4b) bekezdéssel egészül ki:
„(4b) A 2010. október 4-én bekövetkezett vörösiszap-katasztrófával érintett települések esetében
– a (4a) bekezdéstől eltérően – az elszámolási határidő módosítására két alkalommal van lehetőség, legfeljebb
az elszámolási határidő 2013. december 31-éig történő meghosszabbításával. A határidő-módosítási kérelmet
e rendelkezés hatálybalépését követő 15 napon belül lehet benyújtani az Igazgatóságnak. A kérelemhez csatolni kell
a határidő-módosítás indokoltságát alátámasztó dokumentumokat, továbbá a polgármester nyilatkozatát, melyben
megjelöli a munkálatok megkezdésének időpontját, a helyreállítás befejezésének várható új időpontját, és részletezi
az elszámolást akadályozó körülményeket. A támogatás lehívására a meghosszabbított elszámolási határidő végéig
benyújtott számlák esetében van lehetőség.”
2. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 280/2013. (VII. 24.) Korm. rendelete
egyes közúti közlekedési tárgyú kormányrendeletek módosításáról
A Kormány a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 5. alpontjában,
a 2. alcím, valamint a 24. § (4) bekezdés a) pontja tekintetében a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi
LXXXIV. törvény 40. §-ában,
a 3. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 15. alpontjában,
a 4. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 5. alpontjában,
az 5. alcím, valamint a 24. § (4) bekezdés b) pontja tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés
a) pont 30. alpontjában,
a 6. alcím tekintetében a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 49. § (1) bekezdés d) és e) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:

1. A közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemben tartásáról szóló
89/1988. (XII. 20.) MT rendelet módosítása
1. §

(1) A közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemben tartásáról szóló 89/1988. (XII. 20.) MT rendelet
(a továbbiakban: R1.) 25. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az e rendeletben foglaltak megtartását – a hatáskörük gyakorlására vonatkozó szabályok szerint –
a közlekedési hatóságok, továbbá a személytaxi-szolgáltatás és a személygépkocsis személyszállító szolgáltatás
esetében a települési önkormányzat jegyzője (a fővárosban a Fővárosi Önkormányzat főjegyzője, a fővárosi
közterület felügyelet vezetője), a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság is ellenőrzi. Az ellenőrzésre jogosult
szervek az 5/A. §-ban, az 5/B. §-ban és az 5/C. §-ban előírt feltételek meglétét, valamint a közterület használatára
és az áralkalmazásra vonatkozó előírások megtartását a taxiállomásokon és próbautazások során is ellenőrzik.
Az ellenőrzést végző szervek hatáskörükbe tartozóan szabálysértés miatt helyszíni bírságot szabnak ki, lefolytatják
a közigazgatási eljárást, a közúti közlekedési szolgáltatási tevékenység gyakorlásának jogát felfüggeszthetik;
az engedély, az igazolvány visszavonását kezdeményezhetik.”
(2) Hatályát veszti az R1. 25. § (3) bekezdése.

2. A mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról szóló 218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet
módosítása
2. §		
A mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról szóló 218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet 3. §
(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az igazolvány kiadására, meghosszabbítására, visszavonására, cseréjére, pótlására, nyilvántartására irányuló
eljárásban első fokon a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala (a továbbiakban: járási
hivatal), valamint a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (a továbbiakban: KEK KH)
jár el.”

3. A közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó
egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással
összefüggő hatósági feladatokról szóló 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet módosítása
3. §

(1) A közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések
megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról szóló
156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.)
a)
6. § k) pontjában a „Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR)
„A” és „B” Melléklete 2011. évi módosításaival és kiegészítéseivel egységes szerkezetbe foglalt szövegének
kihirdetéséről szóló 2011. évi LXXIX. törvényben” szövegrész helyébe a „Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti
Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) „A” és „B” Melléklete kihirdetéséről, valamint a belföldi
alkalmazásának egyes kérdéseiről szóló törvényben, valamint az ADR belföldi alkalmazásáról szóló miniszteri
rendeletben” szöveg,
b)
8. §-ában a „KR. 32. §-ában” szövegrész helyébe a „KR. 34. §-ában” szöveg,
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c)
9. § a) pontjában a „2. § a) és k) pontjában” szövegrész helyébe a „2. § a)–b) és k) pontjában” szöveg,
d)
9. § c) pontjában a „26/2009. (VI. 22.) KHEM rendeletben” szövegrész helyébe a „jogszabályban” szöveg
lép.
(2) Hatályát veszti az R2. 6. § b) pontja.

4. A díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal
díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá
az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról szóló 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet módosítása
4. §		
A díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében
végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő
jogszabályok módosításáról szóló 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) 1. § (4) bekezdése helyébe
a következő rendelkezés lép:
„(4) Nem terjed ki a rendelet hatálya – a 13. § (2)–(3) bekezdésében, a 18. § (1) bekezdésében, a 19. §
(3) bekezdésében, a 20. §-ban, valamint a 33. § (4)–(5) bekezdésében foglaltak kivételével – a postai küldeménynek
a postai szolgáltatásokról szóló törvény alapján postai szolgáltatásnak minősülő szállítására, valamint a hulladékról
szóló törvény alapján hulladékgazdálkodási engedély birtokában végzett szállításra.”
5. §		
Az R3. 2. § (1) bekezdés 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„3. autóbusszal végzett saját számlás személyszállítás:
3.1. a személyek gazdálkodó szervezet által végzett ellenszolgáltatás nélküli szállítása, feltéve, hogy a szállítást
végző a tulajdonában lévő, általa üzemeltetett, lízingelt vagy meghatározott időtartamra bérelt autóbusszal
végzi a szállítást, és az autóbuszt a szállítást végző üzemeltető, annak tagja, vagy a vele munkaviszonyban,
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személy vezeti, vagy
3.2. a személyszállítási szolgáltatásokról szóló törvényben meghatározott, a 3.1. pontban nem említett saját számlás
személyszállítás;”
6. §		
Az R3. 4. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az (1) bekezdésben meghatározott engedélynek a bemutatási kötelezettsége kiterjed a magyarországi felrakó
vagy lerakóhelyekre is azzal, hogy annak tulajdonosa, üzemeltetője köteles vizsgálni az engedélyek meglétét,
időbeli hatályát és az adott fuvarfeladatnak való megfelelést.”
7. §		
Az R3. 10. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A sikeres vizsga feltétele, hogy a vizsgázó a megszerezhető összes pontszámnak legalább a 60%-át
elérje, továbbá valamennyi vizsgatárgyból megszerezze az ott elérhető pontszámoknak legalább az 50%-át.
Sikertelen vizsga esetében a vizsgázó a vizsgatárgyból egy éven belül ismétlő vizsgát tehet. Ha a vizsgázó
az elérhető pontszámok 50%-át minden vizsgatárgyból megszerezte, de a vizsgán megszerezhető összesített
pontszámok alapján a vizsgaeredménye a 60%-ot nem érte el, a vizsgázó újabb vizsgát tehet az általa kiválasztott
vizsgatárgyból. A megszerzett összes pontszám meghatározásánál a választott vizsgatárgy korábbi pontszáma
helyett az ismételt vizsga pontszámát kell figyelembe venni. Az újbóli vizsga esetében is alkalmazni kell az egy éves
időtartam-korlátozást.”
8. §

(1) Az R3. 7. alcím címe helyébe a következő rendelkezés lép:

„7. A közúti közlekedési szolgáltatáshoz és a saját számlás szállításhoz igénybe vett járművek vezetői”
(2) Az R3. 20. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Közúti közlekedési szolgáltatás és saját számlás szállítás keretében járművet az vezethet,
a) akinek az adott jármű vezetéséhez szükséges vezetői engedélye van,
b) aki a közúti járművezetők pályaalkalmassági vizsgálatáról szóló jogszabályban meghatározott esetben
rendelkezik pályaalkalmassági minősítéssel,
c) aki eleget tett – a 2. mellékletben meghatározott módon – a szakmai képzettségére és továbbképzési
kötelezettségére vonatkozó követelményeknek, és rendelkezik az ezt igazoló okmánnyal,
d) aki a vezetett jármű kategóriája tekintetében nem áll a járművezetéstől eltiltás hatálya alatt, valamint
e) akinek a közlekedési igazgatási hatóság nem rendelte el jogerősen vezetési jogosultsága szünetelését.”
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9. §		
Az R3. 22. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Fuvarlevélként olyan okmány használható, amely legalább a következő adatokat tartalmazza:)
„d) az árura vonatkozó adatok: az áru tulajdonosa által kiállított szállítólevél (illetve az árura vonatkozó egyéb
okmány) száma, az áru (a szállított anyag) megnevezése, mennyisége, a csomagolás módja, veszélyes árunál
a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (a továbbiakban: ADR) szerinti adatok,
továbbá a vontatott vagy szállított járműre vonatkozó adatok (a tulajdonos vagy üzemben tartó megnevezése, címe,
a jármű rendszáma),”
10. §		
Az R3. 29. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„29. § A 7,5 tonnát meghaladó megengedett legnagyobb össztömegű tehergépjárművel saját számlás közúti
áruszállítás közúti áruszállítási igazolvánnyal végezhető. Nem szükséges a saját számlás közúti áruszállítás
végzéséhez közúti áruszállítási igazolvány olyan tehergépjármű igénybevétele esetén, amelyre a közlekedési
hatóság a 15. § (2) bekezdése szerinti engedélykivonatot állított ki.”
11. §		
Az R3. 30. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„30. § Autóbusszal saját számlás személyszállítás közúti személyszállítási igazolvánnyal végezhető. Nem szükséges
a saját számlás személyszállítás végzéséhez közúti személyszállítási igazolvány olyan autóbusz igénybevétele
esetén, amelyre a közlekedési hatóság engedélykivonatot állított ki.”
12. §		
Az R3. 31. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A közúti áruszállítási igazolványt és a közúti személyszállítási igazolványt (a továbbiakban együtt: igazolvány)
– járművenként (járműszerelvény esetében csak a vontató járműre) két példányban, kérelemre – a gazdálkodó
szervezet székhelye szerint illetékes közlekedési hatóság adja ki.”
13. §

(1) Az R3. 33. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A saját számlás közúti áruszállítást – kivéve az ADR „A” és „B” Mellékletének belföldi alkalmazásáról szóló
miniszteri rendeletben meghatározott szállításokat – végző 3,5 tonnát meghaladó megengedett legnagyobb
össztömegű tehergépjármű, továbbá a saját számlás személyszállítást végző autóbusz a közúti forgalomban saját
számlás menetlevéllel vehet részt.”
(2) Az R3. 33. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Saját számlás menetlevélként olyan okmány használható, amely legalább a következő adatokat tartalmazza:)
„c) áruszállítás esetében a rakományra vonatkozó adatok: az árutulajdonos által kiállított szállítólevél (illetve
az árura vonatkozó egyéb okmány) száma, a szállítmány (a szállított anyag) megnevezése, mennyisége, származása,
a csomagolás módja, veszélyes áru szállításánál az ADR szerinti adatok, továbbá”
(3) Az R3. 33. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A saját számlás menetlevél szigorú számadású nyomtatványnak minősül. A menetlevelet – az üzemben
tartó írásbeli rendelkezése alapján – a jármű vezetője köteles kiállítani. A jármű vezetője köteles a saját számlás
menetlevelet a szállítás során eseményszerűen vezetni és aláírásával hitelesíteni.”

14. §		
Az R3. 34. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A Magyarország területén székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet által bérelt tehergépjárműnek – ide nem
értve a pótkocsit – magyar hatósági engedéllyel és jelzéssel kell rendelkeznie.”
15. §		
Az R3. 37. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A 10. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezéseket a 2013. évi október hó 1. napját követő szaktanfolyami vizsgák
esetében kell alkalmazni.”
16. §

(1) Az R3. 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
(2) Az R3. 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

17. §

(1) Az R3.
a)
1. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontjában a „díj ellenében végzett közúti árutovábbítási” szövegrész helyébe
a „tehergépjárművel díj ellenében végzett közúti árutovábbítási” szöveg,
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b)
c)

d)
e)
f)

g)
h)
i)
j)
k)
l)
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1. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontjában a „saját számlás közúti áruszállításra” szövegrész helyébe
a „tehergépjárművel végzett saját számlás közúti áruszállításra” szöveg,
2. § (1) bekezdés 6. pont 6.3. alpontjában, 2. § (1) bekezdés 9. és 13. pontjában, 7. § (2) bekezdésében,
17. § (3) bekezdés b) pontjában, 19. § (3) bekezdésében, 22. § (1) bekezdésében és 33. § (3a) bekezdés első
mondatában, valamint 34. § (7) és (8) bekezdésében a „teherjármű” szövegrész helyébe a „tehergépjármű”
szöveg,
2. § (1) bekezdés 4. pontjában és 34. § (5) bekezdés a) pontjában a „teherjármű” szövegrészek helyébe
a „tehergépjármű” szöveg,
2. § (1) bekezdés 4. pontjában, 2. § (1) bekezdés 6. pont 6.1. alpontjában, 4. § (1) bekezdés c) pontjában,
22/A. §-ában a „teherjárműre” szövegrész helyébe a „tehergépjárműre” szöveg,
2. § (1) bekezdés 14. pont nyitó szövegrészében, 2. § (1) bekezdés 14. pont 14.1. és 14.2. alpontjában, 3. §
(1) bekezdés a) és b) pontjában, 7. § (2) bekezdésében, 8. § (2) bekezdés a) pontjában, 26. § (2) bekezdésében,
34. § (1) bekezdésében és 37. § (1) bekezdésében a „teherjárművel” szövegrész helyébe a „tehergépjárművel”
szöveg,
2. § (1) bekezdés 5. pontjában, 3. § (2) bekezdésében, VII. Fejezet címében, valamint 34. § (2) és
(5) bekezdésében a „teherjárművel” szövegrészek helyébe a „tehergépjárművel” szöveg,
2. § (1) bekezdés 5. pontjában a „teherjárműnek” szövegrész helyébe a „tehergépjárműnek” szöveg,
3. § (2) bekezdésében a „teherjárműve” szövegrész helyébe a „tehergépjárműve” szöveg,
4. § (1) bekezdés b) pontjában a „Közlekedési Miniszterek Európai Konferenciája” szövegrész helyébe
a „Nemzetközi Közlekedési Fórum” szöveg,
33. § (3a) bekezdés nyitó szövegrészében a „sajátszámlás” szövegrész helyébe a „saját számlás” szöveg,
34. § (2) és (3) bekezdésében és 34. § (5) bekezdés b) pontjában a „teherjárművet” szövegrész helyébe
a „tehergépjárművet” szöveg

lép.
(2) Hatályát veszti az R3. 2. § (1) bekezdés 15. pontja és 12. § (2) bekezdése.

5. A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról
és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása
18. §		
A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló
326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R4.) 10. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A nemzetközi vezetői engedély kiállítása elektronikus úton is intézhető. Az elektronikus úton igényelt
nemzetközi vezetői engedélyt – a kérelem teljesíthetősége esetén – a Hivatal 15 napon belül postai úton kézbesíti.
Az elkészült okmány az ügyfél rendelkezése szerint átvehető postai kézbesítés útján vagy a Hivatalnál.”
19. §		
Az R4. a következő 25/A. §-sal egészül ki:
„25/A. § Ha a járművezető rendelkezik a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási,
valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről,
továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról szóló kormányrendeletben meghatározott érvényes
„Gépjárművezetői képesítési igazolvány”-nyal, akkor a vezetői engedély kiadása, pótlása, cseréje, honosítása
tárgyában általa kezdeményezett eljárás során kérelmezheti a részére kiadásra kerülő vezetői engedélyben
a 95. számú közösségi kód feltüntetését a „Gépjárművezetői képesítési igazolvány” időbeli hatályával megegyező
időtartamra.”
20. §		
Az R4. 100. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A forgalmi engedély jogosultjaként nevesített üzemben tartó kérelmére a közlekedési igazgatási hatóság
a járműnyilvántartásba való bejegyzéssel intézkedik a jármű ideiglenes forgalomból történő kivonásáról.
(2) A jármű közúti forgalomból történő ideiglenes kivonása esetén a közlekedési igazgatási hatóság a kérelemben
meghatározott időtartamra, de legfeljebb hat hónapra a rendszámtáblán lévő címke érvénytelenítése
nélkül bejegyzi a kivonás időtartamát a járműnyilvántartásba. A kivonás időtartama újabb kérelemre,
a kérelem benyújtásától vagy a kérelemben megjelölt időponttól számított legfeljebb 6 hónapra, ismételten
meghosszabbítható. A forgalomból kivonás kezdő időpontjaként a kérelem benyújtásánál korábbi időpont nem
vehető nyilvántartásba.
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(3) Ha a gépjármű tulajdonosa, az üzemben tartója és a gépjármű törzskönyvével jogszerűen rendelkező érintett
nem ugyanaz a személy, a tulajdonos vagy a törzskönyvvel jogszerűen rendelkező más ügyfél kérelmére
a közlekedési igazgatási hatóság a jármű ideiglenes forgalomból történő kivonásáról, meghosszabbításáról és
forgalomba történő visszahelyezéséről határozatot hoz.”
21. §		
Az R4. 108. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az ügyfél lakóhelye, tartózkodási helye, székhelye vagy telephelye szerint illetékes közlekedési igazgatási
hatóság a jármű forgalomból történő kivonását nyilvántartásba veszi. A 96. § (1) bekezdés a)–c) pontjában,
valamint a 101. § (1) bekezdés a), d) és g) pontjában meghatározott esetben, ha az ügyfél a forgalomból történő
kivonást megalapozó okot – a jármű műszaki alkalmasságának vagy a kötelezettség teljesítésének igazolásával –
a közlekedési igazgatási hatóság határozatának jogerőre emelkedését megelőzően elhárította, az eljárást meg kell
szüntetni vagy a jogerőre még nem emelkedett határozatot vissza kell vonni.”
22. §

(1) Az R4. 23. § (2) bekezdésében a „2008. augusztus 25-i 2008/766/EK” szövegrész helyébe a „2012. december 18-i
2013/21/EU” szöveg lép.
(2) Hatályát veszti az R4. 120. § (4a) bekezdésében az „1991. évet követően szerzett” szövegrész.

6. Az autóbuszos személyszállítási szolgáltatásnak a 181/2011/EU rendeletben nem szabályozott
részletes feltételeire, az abban foglaltak alóli mentességekre, az autóbuszos személyszállítási
szolgáltatási feltételekre, valamint a közúti személyszállítási üzletszabályzatra vonatkozó szabályokról
szóló 213/2012. (VII. 30.) Korm. rendelet módosítása
23. §		
Az autóbuszos személyszállítási szolgáltatásnak a 181/2011/EU rendeletben nem szabályozott részletes feltételeire,
az abban foglaltak alóli mentességekre, az autóbuszos személyszállítási szolgáltatási feltételekre, valamint
a közúti személyszállítási üzletszabályzatra vonatkozó szabályokról szóló 213/2012. (VII. 30.) Korm. rendelet
27. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A 2. § (1), (2), (4) és (5) bekezdése 2017. március 1-jén hatályát veszti.”

7. Záró rendelkezések
24. §

(1)
(2)
(3)
(4)

Ez a rendelet – a (2)–(3) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
A 3. § e rendelet kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.
Az 1. §, a 6–7. §, a 15–16. §, a 18–20. §, valamint az 1. és a 2. melléklet 2013. október 1-jén lép hatályba.
Nem lép hatályba
a)
a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról szóló 218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet
módosításáról szóló 20/2013. (I. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, valamint
b)
a közúti közlekedési igazgatási eljárásokkal összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló
5/2013. (I. 16.) Korm. rendelet 7. §-a.
(5) Ez a rendelet 2013. október 2-án hatályát veszti.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a 280/2013. (VII. 24.) Korm. rendelethez
Az R3. 2. mellékletének módosítása
1. Az R3. 2. melléklet 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. A C1; C1+E; C; C+E; D1; D1+E; D; D+E vezetői engedély kategóriákkal vezethető járművek vezetéséhez
– az 5. pontban foglaltak kivételével – a járművezetőnek rendelkeznie kell szakmai alapképesítéssel vagy szakmai
továbbképzési képesítéssel.”
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2. Az R3. 2. melléklete a következő 2.5. ponttal egészül ki:
(A tagállam állampolgára az 1. pontban meghatározott képesítés megszerzését igazolhatja)
„2.5. A 2.2. pontban meghatározott vezetői engedéllyel, amelyben a 95. számú közösségi kód érvényességi ideje
megegyezik a 2.1. pontban meghatározott „Gépjárművezetői képesítési igazolvány” érvényességi idejével.”
3. Az R3. 2. melléklet címében a „Tehergépjárművel, illetve autóbusszal végzett közúti közlekedési szolgáltatás
keretében a jármű vezetéséhez szükséges képesítések” szövegrész helyébe a „Tehergépjárművel és autóbusszal
végzett közúti közlekedési szolgáltatáshoz, valamint saját számlás szállítás keretében a jármű vezetéséhez szükséges
képesítések” szöveg lép.

2. melléklet a 280/2013. (VII. 24.) Korm. rendelethez
„3. melléklet a 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelethez

A közúti közlekedési szolgáltatást végző vállalkozás szakmai irányítójának képzésére
és vizsgáztatására vonatkozó követelmények
1. A közúti árufuvarozó-vállalkozó szakmai alkalmasságot igazoló bizonyítvány, valamint a továbbképzési
igazolás megszerzéséhez a vállalkozás szakmai irányítójának szaktanfolyamon kell részt vennie. A továbbképzési
szaktanfolyam tantárgyai megegyeznek az alaptanfolyam tantárgyaival, azzal az eltéréssel, hogy az ott
meghatározott óraszámok tantárgyanként a felével csökkenthetők, továbbá szóbeli vizsgát nem kell tenniük.
1.1. A szaktanfolyam tantárgyai és óraszámai:
1.1.1. Elméleti tantárgyak:
a) jogi ismeretek (16 óra),
b) gazdasági és pénzügyi vezetői, valamint adózási ismeretek (16 óra),
c) munkaügyi ismeretek (8 óra),
d) árufuvarozási ismeretek (24 óra),
e) jármű műszaki, üzemeltetési, valamint közlekedésbiztonsági ismeretek (12 óra),
f ) vámismeretek (8 óra),
g) a közúti közlekedési szolgáltatáshoz kapcsolódó környezetvédelmi ismeretek (2 óra),
h) vezetői tréning, felkészülés az írásbeli vizsgákra (esettanulmány) (6 óra).
1.2. A közúti árufuvarozó-vállalkozói képesítés megszerzéséhez a vállalkozás szakmai irányítójának vizsgát kell
tennie az alábbi vizsgatárgyakból:
1.2.1. Elméleti vizsgatárgyak és vizsgaidők:
a) jogi ismeretek (20 perc),
b) gazdasági és pénzügyi vezetői, valamint adózási ismeretek (20 perc),
c) munkaügyi ismeretek (20 perc),
d) árufuvarozási ismeretek (20 perc),
e) jármű műszaki, üzemeltetési, valamint közlekedésbiztonsági ismeretek (20 perc),
f ) vámismeretek (20 perc).
1.2.2. Az elméleti tantárgyakból 20 feleletválasztásos tesztkérdésre kell válaszolni, az elérhető maximális pontszám
20. A vizsgázó megfelelt, ha a hibapontok száma 10 vagy annál kevesebb.
1.3. Esettanulmány kitöltése
a) A vizsga során a vizsgázóknak a feladatokat esszé formájában kell kifejteni a fenti vizsgatárgyakkal kapcsolatos
elméleti ismeretanyagból.
b) Ezeket a feladatokat a közlekedési hatóság által kiadott feladatlapokon kell elkészíteni.
c) Az esettanulmány kitöltésére fordítható idő 120 perc.
d) Az elérhető maximális pontszám: 120.
e) A vizsgázó megfelelt, ha az elért pontszám 60 vagy annál több.
1.4. Szóbeli vizsgatárgyak és vizsgaidők:
a) jogi ismeretek (20 perc a felkészülési idővel együtt),
b) gazdasági és pénzügyi vezetői, valamint adózási ismeretek (20 perc a felkészülési idővel együtt),
c) munkaügyi ismeretek (20 perc a felkészülési idővel együtt),
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d) árufuvarozási ismeretek (20 perc a felkészülési idővel együtt),
e) jármű műszaki, üzemeltetési, valamint közlekedésbiztonsági ismeretek (20 perc a felkészülési idővel együtt),
f ) vámismeretek (20 perc a felkészülési idővel együtt).
1.5. A közúti árufuvarozó-vállalkozó szaktanfolyami vizsgákon a vizsgáztatáshoz szükséges, a vizsgabiztosra
vonatkozó szakmai képesítések:
a) jogi, államigazgatási, számviteli vagy pénzügyi szakirányú felsőfokú végzettség, vagy
b) közlekedési szakirányú felsőfokú végzettség és közigazgatási szakvizsga, vagy
c) közlekedési szakirányú felsőfokú végzettség és közúti közlekedési vállalkozás szakmai vezetésében legalább
5 éves gyakorlat.
2. Az autóbuszos személyszállító-vállalkozó szakmai alkalmasságot igazoló bizonyítvány, valamint a továbbképzési
igazolás megszerzéséhez a vállalkozás szakmai irányítójának szaktanfolyamon kell részt vennie. A továbbképzési
szaktanfolyam tantárgyai megegyeznek az alaptanfolyam tantárgyaival, azzal a különbséggel, hogy az ott
meghatározott óraszámok tantárgyanként a felével csökkenthetők.
2.1. A szaktanfolyam tantárgyai és óraszámai:
2.1.1. Elméleti tantárgyak:
a) jogi ismeretek (16 óra),
b) gazdasági és pénzügyi vezetői, valamint adózási ismeretek (16 óra),
c) munkaügyi ismeretek (8 óra),
d) személyszállítási ismeretek (24 óra),
e) jármű műszaki, üzemeltetési, valamint közlekedésbiztonsági ismeretek (12 óra),
f ) a közúti közlekedési szolgáltatáshoz kapcsolódó környezetvédelmi ismeretek (2 óra),
g) vezetői tréning, felkészülés az írásbeli vizsgákra (esettanulmány) (6 óra).
2.2. Az autóbuszos személyszállító-vállalkozói képesítés megszerzéséhez a vállalkozás szakmai irányítójának vizsgát
kell tennie az alábbi vizsgatárgyakból:
2.2.1. Elméleti vizsgatárgyak és vizsgaidők:
a) jogi ismeretek (20 perc),
b) gazdasági és pénzügyi vezetői, valamint adózási ismeretek (20 perc),
c) munkaügyi ismeretek (20 perc),
d) személyszállítási ismeretek (20 perc),
e) jármű műszaki, üzemeltetési, valamint közlekedésbiztonsági ismeretek (20 perc).
2.2.2. Az elméleti tantárgyakból 20 feleletválasztásos tesztkérdésre kell válaszolni, az elérhető maximális pontszám
20. A vizsgázó megfelelt, ha a hibapontok száma 10 vagy annál kevesebb.
2.3. Esettanulmány kitöltése.
a) A vizsga során a vizsgázóknak a feladatokat esszé formájában kell kifejteniük a fenti vizsgatárgyakkal kapcsolatos
elméleti ismeretanyagból.
b) Ezeket a feladatokat a közlekedési hatóság által kiadott feladatlapokon kell elkészíteni.
c) Az esettanulmány kitöltésére fordítható idő 120 perc.
d) Az elérhető maximális pontszám: 100.
e) A vizsgázó megfelelt, ha az elért pontszám 50 vagy annál több.
2.4. Szóbeli vizsgatárgyak és vizsgaidők:
a) jogi ismeretek (20 perc a felkészülési idővel együtt),
b) gazdasági és pénzügyi vezetői, valamint adózási ismeretek (20 perc a felkészülési idővel együtt),
c) munkaügyi ismeretek (20 perc a felkészülési idővel együtt),
d) személyszállítási ismeretek (20 perc a felkészülési idővel együtt),
e) jármű műszaki, üzemeltetési, valamint közlekedésbiztonsági ismeretek (20 perc a felkészülési idővel együtt).
2.5. A továbbképzést követő vizsgán a vizsgázónak szóbeli vizsgát nem kell tennie.
2.6. Az autóbuszos személyszállító-vállalkozó szaktanfolyami vizsgákon a vizsgáztatáshoz szükséges,
a vizsgabiztosra vonatkozó szakmai képesítések:
a) jogi, államigazgatási, számviteli vagy pénzügyi szakirányú felsőfokú végzettség, vagy
b) közlekedési szakirányú felsőfokú végzettség és közigazgatási szakvizsga, vagy
c) közlekedési szakirányú felsőfokú végzettség és közúti közlekedési vállalkozás szakmai vezetésében legalább
5 éves gyakorlat.”

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2013. évi 126. szám

64797

A Kormány 281/2013. (VII. 24.) Korm. rendelete
a környezeti hatások jelentőségének vizsgálatával összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról
A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 3. és 12. pontjában,
valamint
a 6–10. § tekintetében 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. A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet módosítása
1. §

(1) A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 1. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A tevékenység megkezdéséhez, ha az)
„b) az 1. és a 2. számú mellékletben egyaránt szerepel és a környezethasználó összevont eljárás lefolytatását
kéri, környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárás alapján egységes
környezethasználati,”
(engedély szükséges.)
(2) A Kr. 1. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárást a környezethasználó
kérelmére a felügyelőség – önálló engedélyezési eljárások lefolytatása helyett – összevontan folytatja le.
Ha a környezethasználó nem kéri összevont eljárás lefolytatását, akkor a tevékenység megkezdéséhez
környezetvédelmi és egységes környezethasználati engedély szükséges. A környezetvédelmi engedély megszerzése
az egységes környezethasználati engedélyezési eljárást megelőzi.”

2. §

(1) A Kr. 2. § (2) bekezdés a) pont ab) alpontja a következő abh)–abl) ponttal egészül ki:
(A környezeti hatásvizsgálati eljárás szempontjából
jelentős módosítás:
a 3. számú melléklet 130. pontjában felsorolt tevékenység olyan megváltoztatása, különösen a tevékenység bővítése,
illetve technológia-, termékváltás, amelynek következtében az alábbiakban megadott feltételek valamelyike fennáll:)
„abh) a képződő hulladék mennyiségének tervezett növelése, ha az legalább egy évig, évi átlagban több mint
25%-kal megnő,
abi) a korábban engedélyezett anyag-, energia-, zaj- vagy rezgéskibocsátás időbeli tartamának tervezett
megváltoztatása, ha a változás mértéke legalább egy évig, évi átlagban több mint 25%-kal meghaladja
az engedélyezett szintet,
abj) a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti robbanó, nagyon mérgező, mérgező, karcinogén, mutagén,
valamint a reprodukciót és az utódok fejlődését károsító anyagok és keverékek felhasználásának tervezett növelése,
ha az legalább egy évig, évi átlagban több mint 25%-kal meghaladja az engedélyezett mennyiséget,
abk) a hatásterület védett természeti területet, Natura 2000 területet, barlang védőövezetét, vízbázis védőövezetét
vagy régészeti érdekű területet érintene,
abl) országhatáron átterjedő jelentős környezeti hatás feltételezhető.”
(2) A Kr. 2. § (2) bekezdés a) pont ac) alpontja a következő ace) és acf ) ponttal egészül ki:
(A környezeti hatásvizsgálati eljárás szempontjából
jelentős módosítás:
a 3. számú melléklet 131. pontjában felsorolt tevékenységnek az alábbiakban megadott megváltoztatása:)
„ace) a nyomvonal olyan megváltoztatása, ami miatt a hatásterület védett természeti területet, Natura 2000
területet, barlang védőövezetét, vízbázis védőövezetét vagy régészeti érdekű területet fog érinteni,
acf ) a nyomvonal olyan megváltoztatása, ami miatt országhatáron átterjedő jelentős környezeti hatás feltételezhető.”

3. §		
A Kr. 12. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az (1)–(4) bekezdés, valamint a 13–15. § szerinti eljárás az e rendelet szerinti eljárások, valamint az 5/A. §
(1) bekezdése szerinti előzetes konzultáció ügyintézési határidejébe nem számít bele.”
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4. §		
A Kr. a következő 29/G. §-sal egészül ki:
„29/G. § E rendeletnek a környezeti hatások jelentőségének vizsgálatával összefüggésben egyes kormányrendeletek
módosításáról szóló 281/2013. (VII. 24.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Mkr9.) megállapított rendelkezéseit
az Mkr9. hatálybalépését követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.”
5. §		
A Kr. 20. § (8) bekezdésében a „legalább öt évre” szövegrész helyébe a „legalább tíz évre” szöveg lép.

2. A Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet módosítása
6. §		
A Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Nkr.) a következő
9/D. §-sal egészül ki:
„9/D. § E rendeletnek a környezeti hatások jelentőségének vizsgálatával összefüggésben egyes kormányrendeletek
módosításáról szóló 281/2013. (VII. 24.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Mód Kr3.) megállapított rendelkezéseit
a Mód Kr3. hatálybalépését követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.”
7. §		
Hatályát veszti az Nkr. 3. melléklet A:8 mezőjében a „ ,30 parkolóhelytől” szövegrész.

3. Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről,
valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosítása
8. §		
Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági
szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ékr.) a következő 75. §-sal egészül ki:
„75. § E rendeletnek a környezeti hatások jelentőségének vizsgálatával összefüggésben egyes kormányrendeletek
módosításáról szóló 281/2013. (VII. 24.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Mód Kr.) megállapított rendelkezéseit
a Mód Kr. hatálybalépését követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.”
9. §

(1) Az Ékr. 6. mellékletében foglalt táblázat A:14 mező 40. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„40. bevásárlóközpont a parkoló területe nélkül számított 10 000 m2 nettó össz-szintterület alatt vagy
300 parkolóhely alatt;”
(2) Az Ékr. 6. mellékletében foglalt táblázat A:14 mező 44. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„44. önállóan létesített felszíni vagy felszín alatti gépjárműtároló
a) nem védett természeti területen, nem Natura 2000 területen és nem barlang védőövezetén 300 parkolóhely alatt;
b) védett természeti területen, Natura 2000 területen és barlang védőövezetén 100 parkolóhely alatt;
kivéve a lakás rendeltetésszerű használatához előírt számú személygépkocsi elhelyezését biztosító gépjárműtárolót;”
(3) Az Ékr. 6. mellékletében foglalt táblázat A:14 mező 57. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„57. egyéb, a Khvr. 3. számú melléklet 1–127. pontjában meghatározott tevékenység megkezdését vagy folytatását
szolgáló építmény vagy építményegyüttes
a) védett természeti területen, Natura 2000 területen, barlang védőövezetén 1 ha területfoglalás alatt, vagy
50 parkolóhely alatt;
b) nem védett természeti területen, nem Natura 2000 területen, nem barlang védőövezetén 3 ha területfoglalás
alatt, vagy 300 parkolóhely alatt.”

10. §		
Hatályát veszti az Ékr. 6. mellékletében foglalt táblázat A:14 mező 52. pont b) alpontjában a „ , 0,5 ha
területfoglalástól” szövegrész.

4. Záró rendelkezések
11. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.
12. §		
Ez a rendelet az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló, 2011. december
13-i 2011/92/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 2. és 4. cikkének, valamint II. és III. mellékletének való
megfelelést szolgálja.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 282/2013. (VII. 24.) Korm. rendelete
a Hyginett Magyar-Amerikai Higiéniai Cikkeket Gyártó Kft. Csömörön épülő gyártóüzemének
megvalósításával 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, továbbá 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 jelentőségű üggyé nyilvánítja azokat az 1. mellékletben felsorolt
közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek összefüggenek a Hyginett Magyar-Amerikai Higiéniai Cikkeket Gyártó
Kft. Csömör nagyközség területén fekvő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti 017/3 helyrajzi számú földrészleten,
illetve az ebből a földrészletből telekalakítási eljárások jogerős befejezését követően kialakított földrészleteken
megvalósuló, újgenerációs női higiéniai termékek gyártását eredményező beruházásával.
(2) A Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági eljárásokban eljáró hatóságként az 1. mellékletben
meghatározott hatóságokat jelöli ki.
(3) Azokban az esetekben, amikor az 1. mellékletben meghatározott ügyfajtára vonatkozó jogszabály az adott
eljárásban szakhatóság közreműködését rendeli el, a Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági
eljárásban szakhatóságként a 2. mellékletben meghatározott hatóságokat jelöli ki.
(4) A Kormány az (1) bekezdés szerinti nemzetgazdasági szempontból 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 Pest Megyei Kormányhivatalt vezető
kormánymegbízottat jelöli ki.

2. §

(1) Az ügyfélnek az eljárás megindítása előtt benyújtott kérelmére az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási
hatósági eljárásokban a szakhatóság – a hatóság határozatának meghozataláig felhasználható – előzetes
szakhatósági hozzájárulást 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 eljárásokban hozott döntés fellebbezésre tekintet nélkül
végrehajtható.
(3) Az eljáró hatóság az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági eljárásokban meghozott döntéseket
– az eljárás során a személyesen az ügyfélnek szóló végzések kivételével – hirdetményi úton közli. A döntés
közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő ötödik nap.

3. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
4. §		
E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépését megelőzően indult eljárásokban is alkalmazni kell.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet a 282/2013. (VII. 24.) Korm. rendelethez

1. melléklet a …./2013. (

) Korm. rendelethez

A Hyginett Magyar-Amerikai Higiéniai Cikkeket Gyártó Kft. Csömör területén megvalósuló új
gyártóüzemének
megvalósításával
kapcsolatos
kiemeltújjelentőségű
A Hyginett Magyar-Amerikai
Higiéniai
Cikkeket nemzetgazdasági
Gyártó Kft. Csömörszempontból
területén megvalósuló
gyártóüzemének
megvalósításával
kapcsolatos
nemzetgazdasági
szempontból
kiemelt
jelentőségű
üggyé
üggyé nyilvánított eljárások és az eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóságok
nyilvánított eljárások és az eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóságok
A
1.

Beruházás
megnevezése
Kiemelt beruházásként
újgenerációs női
higiéniai termékek
gyártását eredményező
gyártóüzem és
annak építményei

2.

3.

B

C
A beruházás
megvalósításával
Beruházás
kapcsolatos
azonosítója
eljárások
Csömör
építésügyi hatósági
nagyközség
engedélyezési és
területén fekvő,
tudomásulvételi
az ingatlaneljárások,
nyilvántartás
örökségvédelmi
szerinti 017/3
hatósági eljárások
helyrajzi számú
régészeti
földrészlet,
feltárásokkal
illetve az ebből a
kapcsolatos
földrészletből eljárások (a további
régészeti
telekalakítási
feladatellátás
eljárások jogerős
meghatározása
befejezését
kivételével)
követően
kialakított
földrészletek
további régészeti
feladatellátás
meghatározása

4.

környezetvédelmi
hatósági
engedélyezési
eljárás

5.

természetvédelmi
hatósági
engedélyezési
eljárás

6.

útügyi hatósági
engedélyezési
eljárás

7.

vízjogi
engedélyezési
eljárás

8.

A Magyar
Kereskedelmi
Engedélyezési
Hivatalról és a
területi mérésügyi
és műszaki
biztonsági
hatóságokról szóló
320/2010.
(XII. 27.) Korm.
rendelet 12. §

D

E

Első fokon eljáró
hatóság

Másodfokon eljáró
hatóság

Érdi Járási Hivatal
Járási Építésügyi és
Örökségvédelmi
Hivatala

Budapest Főváros
Kormányhivatalának
Építésügyi és
Örökségvédelmi
Hivatala
Közép-Duna- völgyi
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelőség
Közép- Duna-völgyi
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelőség
Pest Megyei
Kormányhivatal
Közlekedési
Felügyelősége
Közép- Duna-völgyi
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelőség

Budapest Főváros
Kormányhivatala
Mérésügyi és Műszaki
Biztonsági Hatósága

Pest Megyei
Kormányhivatal
Építésügyi és
Örökségvédelmi
Hivatala,
régészet
vonatkozásában:
Budapest Főváros
Kormányhivatala
Építésügyi és
Örökségvédelmi
Hivatala

nincs
Országos
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi
Főfelügyelőség
Országos
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi
Főfelügyelőség
Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központ
Országos
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi
Főfelügyelőség

Magyar
Kereskedelmi
Engedélyezési
Hivatal
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(2) bekezdése és
13. § (2) bekezdése
szerinti
engedélyezési
eljárás
ingatlanGödöllői Járási Hivatal
nyilvántartási
Járási Földhivatala
hatósági eljárás
telekalakítási
hatósági eljárás

Gödöllői Járási Hivatal
Járási Földhivatala

11.

földmérési hatósági Gödöllői Járási Hivatal
eljárás
Járási Földhivatala

12.

hírközlési hatósági
engedélyezési
eljárás

13.

bányahatósági
engedélyezési
eljárás

14.

talajvédelmi
hatósági
engedélyezési
eljárás

15.

16.

17.

18.

19.

vasúti hatósági
engedélyezési
eljárás
tűzvédelmi
hatósági ügyekben
eltérési
engedélyezési
eljárások
a jogszabályban,
nemzeti
szabványban teljes
körűen nem
szabályozott
beépített tűzoltó
berendezések
létesítési és
használatbavételi
eljárások
beépített tűzjelző,
tűzoltó
berendezések
létesítési és
használatbavételi
eljárások
a jogszabályban
rögzített
tűzvédelmi
hatósági
egyeztetésekkel
kapcsolatos
hatósági eljárások

Pest Megyei
Kormányhivatal
Földhivatala
Pest Megyei
Kormányhivatal
Földhivatala
Pest Megyei
Kormányhivatal
Földhivatala
Nemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság
elnöke

Nemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság
Hivatala
Magyar Bányászati és
Földtani Hivatal
Magyar Bányászati és
Földtani Hivatal
Budapesti
Bányakapitányság
Pest Megyei
Kormányhivatal
Nemzeti
Növény- és
ÉlelmiszerláncTalajvédelmi
biztonsági Hivatal
Igazgatósága
Nemzeti Közlekedési
Nemzeti Közlekedési
Hatóság Útügyi, Vasúti
Hatóság Központ
és Hajózási Hivatala
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság

nincs

Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság

nincs

Pest Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság

Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság

Pest Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság

Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
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2. melléklet a 282/2013. (VII. 24.) Korm. rendelethez

2. melléklet a …./2013. (

) Korm. rendelethez

Az 1. melléklet szerinti nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított
Azeljárásokban
1. melléklet szerinti
nemzetgazdasági
szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított eljárásokban
közreműködő
szakhatóságok
közreműködő szakhatóságok

A
1.

2.

Szakhatósági közreműködése tárgyköre

építésügy, műemlékvédelem és régészet

3.

környezetvédelem, természetvédelem és vízügy

4.

közúti közlekedés

5.

vasúti közlekedés

6.

légi közlekedés

7.

földtan

8.

bányászat

9.

rendészet

10.

tűzvédelem

B
Elsőfokú eljárásban
kijelölt szakhatóság

Érdi Járási Hivatal Járási
Építésügyi és
Örökségvédelmi
Hivatala

Közép- Duna- völgyi
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelőség
Pest Megyei
Kormányhivatal
Közlekedési
Felügyelősége
Nemzeti Közlekedési
Hatóság Útügyi, Vasúti
és Hajózási Hivatala
Nemzeti Közlekedési
Hatóság Légügyi Hivatal
Magyar Bányászati és
Földtani Hivatal
Budapesti
Bányakapitányság
Magyar Bányászati és
Földtani Hivatal
Budapesti
Bányakapitányság
Pest Megyei Rendőrfőkapitányság
Pest Megyei
Katasztrófa-védelmi
Igazgatóság

C
Másodfokú
eljárásban kijelölt
szakhatóság
Pest Megyei
Kormányhivatal
Építésügyi és
Örökségvédelmi
Hivatala,
régészet
vonatkozásában:
Budapest Főváros
Kormányhivatala
Építésügyi és
Örökségvédelmi
Hivatala
Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi
Főfelügyelőség
Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központ
Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központ
Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központ
Magyar Bányászati és
Földtani Hivatal
Magyar Bányászati és
Földtani Hivatal
Országos Rendőrfőkapitányság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
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11.

honvédelem

12.

katasztrófavédelem

13.

talajvédelem

14.

erdővédelem

15.

egészségügy

16.

hírközlés

17.

műszaki biztonság

18.

területrendezési előírásokkal való összhang

19.

településrendezési követelményeknek és a helyi
építési szabályzatnak való megfelelés

Honvédelmi
Minisztérium Hatósági
Hivatal vezetője
Pest Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
Pest Megyei
Kormányhivatal
Növény- és
Talajvédelmi
Igazgatósága
Pest Megyei
Kormányhivatal
Erdészeti Igazgatósága
Budapest Főváros
Kormányhivatala
Népegészségügyi
Szakigazgatási Szerve
Nemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság
Hivatala
Budapest Főváros
Kormányhivatala
Mérésügyi és Műszaki
Biztonsági Hatósága
Pest Megyei
Kormányhivatal
Építésügyi és
Örökségvédelmi
Hivatalának állami
főépítésze
Csömör település
önkormányzatának
jegyzője

honvédelemért felelős
miniszter
Belügyminisztérium
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
Nemzeti
Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal
Nemzeti
Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal
Országos
Tisztifőorvosi Hivatal
Nemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság
elnöke
Magyar Kereskedelmi
Engedélyezési Hivatal

nincsen

Pest Megyei
Kormányhivatal
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A Kormány tagjainak rendeletei

A vidékfejlesztési miniszter 62/2013. (VII. 24.) VM rendelete
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészeti gépek, technológiai berendezések
beszerzéséhez a 2013. évben nyújtandó támogatások részletes feltételeiről
A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes
kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek,
valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) és
b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a következőket rendelem el:

1. Értelmező rendelkezések
1. §

(1) E rendelet alkalmazásában
1.
gép tárolási helye: az ügyfél által a támogatási kérelemben megjelölt hely, ahol a támogatott gép üzemszerű
használata vagy használaton kívüli tárolása megvalósul,
2.
kertészeti tevékenység: az 1. mellékletben meghatározott tevékenység,
3.
kisértékű gépbeszerzés: az a beruházás, amelyre vonatkozóan a támogatási kérelemben elszámolni kívánt
kiadások teljes összege legfeljebb 14 285 714 Ft,
4.
nagyértékű gépbeszerzés: az a kisértékű gépbeszerzésnek nem minősülő beruházás, amelyre vonatkozóan
a támogatási kérelemben elszámolni kívánt kiadások teljes összege legfeljebb 142 857 143 Ft.
(2) E rendeletben nem szabályozott fogalmakat a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati
támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvényben
(a továbbiakban: Törvény) és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló
támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendeletben (a továbbiakban: Vhr.)
foglaltaknak megfelelően kell értelmezni.
(3) E rendelet vonatkozásában nem alkalmazandóak a Vhr. 7. § (1) bekezdés b) pontjában, 7. § (2) bekezdésében,
8. § (2) bekezdésében, 9. § (2) bekezdésében, 12. § (4) bekezdésében, 16/B. § (2) bekezdésében, 17. § (2)–(4) bekezdéseiben,
24. §-ában, 25. § (2) bekezdésében, 27. § (1) bekezdés e)–f) pontjaiban, 31. §-ában, 33. § (4) bekezdésében, valamint
35. § (5) bekezdésében foglalt rendelkezések.

2. A támogatás jellege és célterületei
2. §

(1) Vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe a kertészeti ágazat technológiai színvonalának javítása érdekében
környezetbarát (energiatakarékos), az Irányító Hatóság (a továbbiakban: IH) által legkésőbb jelen rendelet
hatálybalépésével egyidejűleg IH közleményben közzétett, a jogcím vonatkozásában lezárt gépkatalógusban
meghatározott kódok alapján azonosítható kertészeti gépek és technológiai berendezések (a továbbiakban: gép)
beszerzésére.
(2) Kizárólag azon kertészeti traktorok támogathatóak, amelyek teljesítménye legfeljebb 75 kW.

3. A támogatás igénybevételének feltételei
3. §

(1) Támogatás igénybevételére jogosult az a mezőgazdasági termelő (a továbbiakban: ügyfél),
a)
aki a Vhr. 3. § 11. pontjában meghatározott mezőgazdasági tevékenységek közül a 01.1, 01.2, 01.3 vagy
01.5 alágazatba tartozó tevékenységet végez, és
b)
akinek az 1. mellékletben feltüntetett kertészeti tevékenységet meghatározó standard fedezeti hozzájárulás
(a továbbiakban: SFH) kódok alapján számított üzemmérete a támogatási kérelem benyújtási évében
számított adatok alapján a 4 EUME kertészeti üzemméretet meghaladja.
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(2) Támogatás igénybevételére az (1) bekezdésben foglaltak mellett az az ügyfél jogosult,
a)
akinek a nyilatkozata alapján a 2013. évi 4 EUME kertészeti üzemméretét a 2013. évben benyújtott
egységes területalapú támogatási kérelmében megjelölt hasznosítási kódok (a továbbiakban: TERA kód) és
területnagyság alátámasztják, vagy
b)
aki a 2013. évben benyújtott egységes területalapú támogatási kérelemmel rendelkezik, de kizárólag
a 2013. évben benyújtott egységes területalapú támogatási kérelem alapján nem tudja a nyilatkozata szerinti
2013. évi 4 EUME kertészeti üzemméretét alátámasztani, az a 2013. évben benyújtott egységes területalapú
támogatási kérelmében kötelezően fel nem tüntethető kertészeti tevékenységek vonatkozásában a 2013. évi
4 EUME kertészeti üzemméretét a támogatási kérelemhez elektronikusan, szkennelt formában, a gép tárolási
helye szerint illetékes kormányhivatal földművelésügyi igazgatósága által kiállított, a Mezőgazdasági és
Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) által rendszeresített formanyomtatványon (a továbbiakban:
kormányhivatali igazolás) hitelt érdemlően igazolja, vagy
c)
akinek a nyilatkozatát a 2013. évi 4 EUME kertészeti üzemméretről a 2013. évben benyújtott egységes
területalapú támogatási kérelem hiányában a kormányhivatali igazolás alátámasztja.
(3) Induló vállalkozás az 1. § (1) bekezdés 4. pontja szerinti nagyértékű gépbeszerzésre támogatási kérelmet nem
nyújthat be.
(4) Az (1) bekezdés b) pontjában és a (2) bekezdésben foglaltakat induló vállalkozások esetén nem kell alkalmazni.
(5) Induló vállalkozás támogatás igénybevételére csak akkor jogosult, ha a támogatási kérelem benyújtásával
egyidejűleg tett nyilatkozatban vállalja, hogy az 1. mellékletben szereplő kertészeti tevékenységhez kapcsolódó
SFH kódok alapján számított kertészeti üzemmérete legkésőbb a művelet megvalósítását követő első naptári évben
eléri a 4 EUME üzemméretet, amelyet ettől az időponttól kezdve az üzemeltetési kötelezettség végéig köteles
legalább fenntartani. A művelet megvalósítását követő első naptári évben számított kertészeti üzemméret az adott
évi TERA adatok, illetve a kormányhivatali igazolás alapján kerül megállapításra.
(6) A 4. § (1) bekezdésében foglalt határidőig, illetve a 4. § (1) bekezdésében foglaltak teljesítése esetén
2014. december 31-ig az ügyfél teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt, visszavonhatatlan nyilatkozatában
vállalhatja, hogy az intézkedésben való jogosulatlan részvétel jogkövetkezményeinek alkalmazása mellett
a támogatás egészéről lemond.
(7) A műveletet 2014. december 31-ig meg kell valósítani.
4. §

(1) Az ügyfél a támogatási határozat jogerőre emelkedésétől számított 6 hónapon belül köteles
a)
az első kifizetési kérelmet benyújtani, és
b)
a támogatási határozatban jóváhagyott támogatási összeg legalább 10%-ával elszámolni.
(2) Mentesül az ügyfél a (1) bekezdésben foglaltak alól, ha a támogatási kérelemre hozott határozatban kizárólag egy
darab gép került jóváhagyásra, és a támogatási határozat jogerőre emelkedését követő 1 hónapon belül az MVH
részére megküldi a szállító által kiállított visszaigazolást arról, hogy a megrendelést a támogatási határozat jogerőre
emelkedésétől számított 6 hónapon belül miért nem tudja és ezen túl mikorra tudja teljesíteni.
(3) A (2) bekezdésben foglaltak teljesülése esetén is köteles az ügyfél a kifizetési kérelmét legkésőbb 2015. január 31-ig
benyújtani, és a műveletet a 3. § (7) bekezdésében foglalt határidőig megvalósítani.
(4) Az utolsó kifizetési kérelmet a művelet megvalósulását követő 3 hónapon belül, de legkésőbb 2015. január 31-ig be
kell nyújtani.
(5) Az ügyfél köteles:
a)
a támogatott gépet rendeltetésszerűen, a vonatkozó engedélyek és előírások betartásával, a kertészeti
tevékenysége keretében művelt területen vagy a gép tárolási helyén üzemeltetni (a továbbiakban:
üzemeltetési kötelezettség),
b)
a támogatási kérelem benyújtását megelőző naptári év foglalkoztatotti átlaglétszámát – az önfoglalkoztatást
is figyelembe véve – az üzemeltetési kötelezettség időtartama alatt legalább szinten tartani,
c)
az üzemeltetési kötelezettség időtartamának egésze alatt, illetve induló vállalkozás esetén a 3. § (5) bekezdésében
foglalt időponttól kezdődően az üzemeltetési kötelezettség lejártáig a legalább 4 EUME kertészeti üzemméretet
fenntartani.
(6) Az (5) bekezdés a) pontja szerinti üzemeltetési kötelezettség a támogatási határozat jogerőre emelkedésével
kezdődik, és az utolsó kifizetési határozat jogerőre emelkedésétől számított öt évig áll fenn.
(7) Az 1. § (1) bekezdés 4. pontja szerinti nagyértékű gépbeszerzésre irányuló támogatási kérelem esetén kizárólag
annak az ügyfélnek nyújtható támogatás, akinek – a 3. § (1) és (2) bekezdésében foglalt feltételeknek való

64806

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2013. évi 126. szám

megfelelés mellett – a támogatási kérelmére az értékelés során adott pontszám a 2. mellékletben meghatározott
szempontok alapján megadott összpontszámból legalább a 21 pontot eléri.
(8) A művelet e rendelet hatálybalépésének időpontjától az ügyfél saját felelősségére megkezdhető.

4. A támogatási kérelem benyújtása
5. §

(1) Egy ügyfél a támogatási kérelem benyújtási időszakban kizárólag egy támogatási kérelmet nyújthat be, kivéve,
ha a támogatási kérelme tárgyában hozott jogerős elutasító döntéssel rendelkezik, vagy a korábban benyújtott
támogatási kérelmét legkésőbb az újabb támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg visszavonja.
(2) A támogatási kérelmet kizárólag elektronikus úton, az egyes mezőgazdasági és agrár-vidékfejlesztési támogatások
igénybevétele esetén az elektronikus kérelembenyújtás alkalmazásáról szóló kormányrendeletben meghatározott
elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás segítségével előállított elektronikus űrlapon, ügyfélkapun keresztül
2013. augusztus 15-én 8 órától forráskimerülésig, de legkésőbb 2013. október 18-án 18 óráig lehet benyújtani.
A támogatási kérelemhez csatolandó dokumentumokat elektronikus úton, szkennelés útján előállított olvasható
formában kell csatolni a kérelemhez.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott forráskimerülés esetén az IH vezetője kisértékű és nagyértékű beszerzésekre
vonatkozóan külön IH közleményben rendelkezik a támogatási kérelem benyújtási időszak lezárásáról.
(4) Az ügyfél a támogatási kérelem benyújtására szolgáló elektronikus felületre történő első belépést követő ötödik nap
végéig szerkesztheti és nyújthatja be támogatási kérelmét. Amennyiben az ügyfél az öt napos időkorlátot túllépi,
úgy a megkezdett támogatási kérelem tovább nem szerkeszthető és nem nyújtható be. Az öt nap leteltét követően
új támogatási kérelem szerkeszthető és nyújtható be a belépést követő ötödik nap végéig. Ha a támogatási kérelem
benyújtási időszak lezárásra kerül, akkor a kérelem legkésőbb az IH közleményben meghatározott időpontig
szerkeszthető és nyújtható be. A támogatási kérelem benyújtását követően hiánypótlásnak és a támogatási kérelem
módosításának nincs helye. Amennyiben az ügyfél bármely, jogszabály alapján a támogatási kérelméhez csatolandó
nem kizárólag pontozást érintő dokumentumot a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg nem vagy
hiányosan nyújt be, a támogatási kérelem érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül.
(5) A támogatási kérelem MVH általi elektronikus fogadásának tényét a Központi Elektronikus Szolgáltató Rendszerben
(a továbbiakban: KR) az ügyfél ügyfélkapus tárhelyére történt feltöltés jelenti, benyújtásának időpontját pedig
az ideiglenesen fenntartott értesítési tárhelyére automatikusan kapott KR dokumentum igazolja. Az MVH
elektronikus úton értesíti az ügyfelet a beérkezett támogatási kérelem adatairól.
(6) A támogatási kérelemhez elektronikusan csatolni kell:
a)
az 1. § (1) bekezdés 4. pontja szerinti nagyértékű gépbeszerzés esetén az értékelési szempontokat
alátámasztó, a 2. mellékletben meghatározott dokumentumokat, illetve mindazon nyilatkozatokat,
dokumentumokat, amelyet jogszabály a támogatási jogosultság megszerzésének vagy megtartásának
feltételéül előír,
b)
az 1. § (1) bekezdés 3. pontja szerinti kisértékű gépbeszerzés esetén is – az induló vállalkozások kivételével –
a 2. melléklet C része szerinti szempontok alapján készített pénzügyi tervet,
c)
az arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy az ügyfél vállalja, hogy a támogatott gépet az 1. melléklet szerinti
kertészeti tevékenység keretében, mezőgazdasági üzemén belül használja,
d)
az 1. § (1) bekezdés 4. pontja szerinti nagyértékű gépbeszerzés esetén a 3. és 4. melléklet szerinti
végzettséggel rendelkező alkalmazottat foglalkoztató ügyfél esetén az arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy
az ügyfél vállalja az üzemeltetési kötelezettség időszaka alatt folyamatosan legalább egy, a támogatási
kérelemben vállalt, meghatározott mezőgazdasági végzettséggel rendelkező alkalmazott foglalkoztatását,
e)
a 3. § (2) bekezdés a)–c) pontok szerinti nyilatkozatok valamelyikét és amennyiben szükséges kormányhivatali
igazolást,
f)
az érvényes őstermelői igazolvány másolatát, vagy az érvényes egyéni vállalkozói igazolvány másolatát.
(7) A támogatási kérelemben meg kell jelölni a gép üzembe helyezésének tervezett időpontját és a gép tárolásának
helyét.

6. §

(1) A támogatási kérelem, valamint kifizetési kérelem meghatalmazott általi benyújtásának, illetve a benyújtást
követő elektronikus kapcsolattartásnak feltétele a meghatalmazott MVH által vezetett Egységes Mezőgazdasági
Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben való nyilvántartásba vétele és az eljárására vonatkozó meghatalmazás MVH-hoz
történő benyújtása.
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(2) A meghatalmazottat az eljárásra az MVH által rendszeresített, az MVH honlapján közzétett nyomtatványon kell
meghatalmazni, amely tartalmazza:
a)
a meghatalmazás típusát,
b)
a meghatalmazó és a meghatalmazott adatait,
c)
a meghatalmazás érvényességi idejére vonatkozó adatokat,
d)
azon eljárási cselekményeket, amelyekre a meghatalmazás kiterjed, továbbá
e)
a meghatalmazás érvényességéhez szükséges formai kellékeket.
(3) Ha az ügyfél a támogatási kérelem, valamint kifizetési kérelem benyújtására, illetve az elektronikus kapcsolattartásra
meghatalmazottat vesz igénybe, a meghatalmazásnak az 5. § (2) bekezdése, valamint a 9. § szerinti eljárási
cselekmények elektronikus úton történő ügyintézésére ki kell terjednie.
(4) A meghatalmazást, annak elektronikus úton történő benyújtása után postai úton vagy személyesen is be kell
nyújtani az MVH-hoz. A postai úton vagy személyesen benyújtott meghatalmazást legkésőbb a meghatalmazásban
szereplő eljárási cselekmény elvégzését megelőzően tíz nappal kell benyújtani bármely megyei MVH kirendeltségre,
amely meghatalmazást az MVH – a képviseleti jogosultság ellenőrzését követően – nyilvántartásba veszi.
(5) Ha a (2) bekezdés szerinti elektronikus és papíralapon tett első bejelentést követően a képviseleti jogosultság
tartalmában vagy a képviseleti jogosultság terjedelmét nem érintő bejelentett adatokban változás következik be,
azt a meghatalmazott – a KR útján történt azonosítás után – az MVH honlapján közvetlenül elérhető elektronikus
űrlapon, valamint papíralapon is, annak benyújtásakor meglévő valamennyi jogosultságára kiterjedően köteles
bejelenteni.
(6) Több személy részére adott meghatalmazás esetében az ügyfelet a meghatalmazottak bármelyike képviselheti,
egy-egy eljárási vagy ügyintézési cselekménynél azonban csak egyikük járhat el, az ezzel ellentétes kikötés semmis.
(7) A meghatalmazott – a képviseleti jogosultságának (2) bekezdés szerinti igazolását követően – saját ügyfélkapuját
használja a meghatalmazó ügyfél támogatási kérelmének, valamint kifizetési kérelmének benyújtására, illetve
a benyújtást követő elektronikus kapcsolattartásra.
(8) A meghatalmazott útján történő támogatási kérelem, valamint kifizetési kérelem benyújtását követően
előterjesztett dokumentum benyújtásának tényét dokumentálni kell. A dokumentálás módja a benyújtott
és az elektronikus felületen KR dokumentumként elérhető kérelem két példányban történő kinyomtatása,
a kinyomtatott dokumentumok adatokat lezáró utolsó oldalának az ügyfél és a meghatalmazott általi aláírása,
valamint a többi oldal mindkét fél általi szignálása. Az ügyfél egy általa aláírt összesítő kimutatásban is elismerheti,
hogy a feltöltött KR dokumentum adattartalmát ismeri és azzal egyetért. A kinyomtatott dokumentum vagy
összesítő kimutatás egy példányát a meghatalmazott, másik példányát az ügyfél köteles megőrizni, és azt az MVH
felhívására a meghatalmazott vagy az ügyfél köteles bemutatni.
(9) A meghatalmazás visszavonását az erre rendszeresített nyomtatványon az ügyfél önállóan vagy meghatalmazott
közreműködésével köteles bejelenteni az MVH-hoz. A visszavonás bejelentéséről szóló nyomtatványt az ügyfélnek
papír alapon, aláírásával hitelesítve postai úton kell megküldenie az MVH megyei kirendeltségére vagy
a meghatalmazottnak elektronikus úton kell elküldenie az MVH részére, és ezt követően az ügyfélnek – aláírásával
hitelesítve – postai úton kell megküldenie a benyújtást követő öt napon belül az MVH megyei kirendeltségére.
A papír alapú bejelentés hiányában a meghatalmazás visszavonása érvénytelen.
(10) Amennyiben a meghatalmazás visszavonását a meghatalmazott önállóan jelenti be, a bejelentéshez csatolnia kell
annak hitelt érdemlő igazolását, hogy a meghatalmazás felmondásáról papír alapon értesítette a meghatalmazást
adó ügyfelet. A papír alapú bejelentés és igazolás hiányában a meghatalmazás visszavonása érvénytelen.
A meghatalmazás visszavonásának meghatalmazott általi bejelentésére egyebekben a (9) bekezdésben foglaltak
az irányadók.

5. A támogatás forrása, keretösszege, mértéke, elszámolható kiadások
7. §

(1) A támogatás forrása az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból társfinanszírozott Darányi Ignác Terv – Új
Magyarország Vidékfejlesztési Program 121. intézkedéséhez rendelt 82 107 424 eurónak megfelelő keretösszeg,
amely az Európai Központi Bank 2013. január 1. napján érvényes hivatalos középárfolyamán átszámítva 24 milliárd
forint azzal, hogy a jóváhagyott támogatási igény függvényében a mindenkori keretösszeg legalább 33%-a
kisértékű gépbeszerzésekre fordítandó.
(2) A támogatás mértéke a támogatási kérelem alapján jóváhagyott összes elszámolható kiadás 35%-a.
(3) A gépkatalógusban közzétett referenciaárat az e rendelet szerinti támogatáshoz kapcsolódó beszerzés elszámolható
kiadásai nem haladhatják meg.
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(4) Építési tevékenység és a Vhr. 31. §-ában meghatározottak szerinti egyéb elszámolható kiadások nem
támogathatóak.

6. A támogatási kérelem elbírálása
8. §

(1) A támogatási kérelmet az MVH bírálja el. Az 1. § (1) bekezdés 3. és 4. pontja szerinti beszerzések támogatási
kérelmeire vonatkozó döntést a kisértékű és a nagyértékű beszerzésekre vonatkozó külön – a Törvény
32. § (1) bekezdés b) pontja szerinti – benyújtási sorrend alapján hozza meg.

7. A kifizetési kérelem benyújtása
9. §

(1) Kifizetési kérelmet a helyt adó vagy részben helyt adó, jogerős támogatási határozat alapján a Vhr.
16/B. § (1) bekezdésében meghatározott időszakokban lehet benyújtani az elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás
segítségével előállított elektronikus űrlapon, ügyfélkapun keresztül. A kérelemhez benyújtandó dokumentumokat
szkennelt formában kell csatolni a kérelemhez. A kifizetési kérelem benyújtása és a kifizetési kérelem alapján indult
eljárás során az 5. § (2) és (5) bekezdéseinek és a 6. § (2)–(10) bekezdéseinek rendelkezéseit megfelelően alkalmazni
kell.
(2) Egy ügyfél ugyanazon jóváhagyó támogatási határozat alapján az első kifizetési kérelem benyújtását követően
három havonta nyújthat be kifizetési kérelmeket. Az egyes kérelmekben – az utolsó kifizetési kérelem kivételével –
legalább a támogatási határozatban jóváhagyott támogatási összeg 10%-ával kell elszámolni.

8. Az elektronikus kapcsolattartás szabályai
10. §

(1) Az ügyfél az MVH részére teljesítendő, e rendeletben meghatározott intézkedésben való részvétele
megalapozottságának vizsgálatához, megállapításához szükséges bejelentési, adatszolgáltatási, valamint
nyilatkozattételre vonatkozó kötelezettségét kizárólag elektronikus úton, az ügyfélkapun keresztül köteles
teljesíteni.
(2) Az MVH az adott eljárási cselekményhez kapcsolódó döntéseit postai úton vagy – amennyiben annak feltételei
fennállnak – elektronikus úton közli az ügyféllel.
(3) Az MVH az (1) és (2) bekezdésben meghatározott eljárási cselekmények elektronikus ügyintézése céljából a KR-en
keresztül hozzáférhető informatikai rendszert működtet.
(4) Az elektronikus úton benyújtott dokumentumok MVH általi fogadásának tényét a KR-ben az ügyfél értesítési
tárhelyére történt feltöltés jelenti, benyújtásának időpontját pedig az értesítési tárhelyre automatikusan kapott KR
dokumentum igazolja.
(5) Az MVH az adott eljárási cselekményekről az ügyfél értesítési tárhelyére értesítést küld, továbbá az adott
eljárási cselekményhez kapcsolódó dokumentumot, valamint az eljárás során hozott döntést (a továbbiakban:
dokumentum) az ügyfél értesítési tárhelyére elhelyezi, melyről a KR az ügyfél által megadott elektronikus levélcímre
értesítést küld.
(6) Az ügyfél a dokumentumot az arra mutató internetes hivatkozás megnyitásával veheti át. Az internetes hivatkozás
megnyitásával a KR dokumentum olvashatóvá válik, az olvasottság automatikusan megküldésre kerül az MVH
részére, amely igazolja, hogy a dokumentumot átvették.
(7) Ha az ügyfél az MVH által megküldött dokumentumot annak az ügyfél értesítési tárhelyén történő elhelyezését
követő ötödik napon sem veszi át, az MVH az ügyfél részére papír alapon kézbesíti a dokumentum másolatát.

9. Jogkövetkezmények
11. §

(1) Amennyiben az ügyfél a műveletet a 3. § (7) bekezdésében foglalt megvalósítási határidőig nem valósítja meg, vagy
a 4. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt feltételt nem teljesíti, abban az esetben az MVH – amennyiben kifizetési
kérelem alapján eljárás van folyamatban, úgy a kérelmet határozattal elutasítja – külön határozatban a támogatási
határozatát visszavonja, ezzel egyidejűleg megállapítja, hogy az ügyfél támogatáshoz való jogosultsága
az intézkedésben való jogosulatlan részvétel miatt megszűnik, továbbá az ügyfél által igénybevett támogatás
jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül.
(2) A 4. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt feltétel megsértése esetén az MVH – amennyiben kifizetési kérelem alapján
eljárás van folyamatban, úgy a kérelmet határozattal elutasítja – külön határozatban a támogatási határozatát
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(3)

(4)

(5)

(6)
(7)
(8)

(9)

(10)

visszavonja, ezzel egyidejűleg megállapítja, hogy az ügyfél támogatáshoz való jogosultsága intézkedésben való
jogosulatlan részvétel miatt megszűnik, továbbá az MVH a támogatási határozatot visszavonó és támogatáshoz
való jogosultság megszűnését megállapító határozatában rendelkezik arról, hogy az ügyfél a határozat jogerőre
emelkedésének naptári évére és az azt követő naptári évre a 2007–2013-as időszakban az EMVA adott intézkedésére
nem nyújthat be támogatási kérelmet, továbbá a már benyújtott, de jogerős döntéssel még el nem bírált támogatási
kérelme elutasításra kerül.
Amennyiben a 3. §-ban foglalt szempontok ellenőrzése során kiderül, hogy az ügyfél nem valós adatot szolgáltatott,
úgy a kifizetett támogatás egészét jogosulatlanul igénybe vett támogatásként az intézkedésben való jogosulatlan
részvételre vonatkozó szabályok szerint kell visszafizetni.
Amennyiben az 1. § (1) bekezdés 4. pontja szerinti nagyértékű gépbeszerzés esetén a 2. mellékletben szereplő
értékelési táblázatban nyilatkozattal alátámasztott pontozási szempontok ellenőrzése során kiderül, hogy az ügyfél
nem valós adatot szolgáltatott, úgy a kifizetett támogatás egészét jogosulatlan igénybe vett támogatásként
az intézkedésben való jogosulatlan részvételre vonatkozó szabályok szerint kell visszafizetni.
Amennyiben az ellenőrzés során kiderül, hogy az ügyfél az üzemeltetési kötelezettségének nem tesz eleget, akkor
az igénybe vett támogatási összeget a jogosulatlanul igénybe vett támogatásra vonatkozó szabályok szerint kell
visszafizetni.
Amennyiben az ügyfél a 3. § (5) bekezdésében foglalt kötelezettségének nem tesz eleget, akkor az igénybe vett
támogatási összeget a jogosulatlanul igénybe vett támogatásra vonatkozó szabályok szerint kell visszafizetni.
Amennyiben az ügyfél a 4. § (5) bekezdés c) pontjában foglalt kötelezettségének nem tesz eleget, akkor az igénybe
vett támogatási összeget a jogosulatlanul igénybe vett támogatásra vonatkozó szabályok szerint kell visszafizetni.
Amennyiben az ügyfél a 4. § (8) bekezdésében foglaltakat megszegi, és a támogatási kérelem alapján indult
eljárás során kerül megállapításra, hogy a művelet e rendelet hatálybalépését megelőzően megkezdődött, akkor
az a támogatási kérelem érintett tételeinek elutasítását vonja maga után. Amennyiben ez a kifizetési kérelem
alapján indult eljárás során kerül megállapításra, úgy az érintett tétel elutasításra kerül, a korábbi kifizetési
határozatban elszámolt, érintett tételek vonatkozásában az intézkedésben való jogosulatlan részvétel szabályait kell
alkalmazni.
Amennyiben az ügyfél a támogatási kérelemben vállalt átlagos foglalkoztatotti létszámnál kevesebb főt foglalkoztat
az üzemeltetési kötelezettség harmadik évétől kezdődően, akkor – hiányzó foglalkoztatottanként egyszer –
a jóváhagyott támogatási összeg 2%-ának megfelelő összeget, de legfeljebb 300 000 forintot köteles visszafizetni.
Amennyiben az ügyfél nyilatkozatban vállalja, hogy a támogatott gépet illóolaj-, gyógy- és fűszernövény
ágazatban fogja használni és ezen kötelezettségének nem tesz eleget, úgy az igénybe vett támogatási összeget
a jogosulatlanul igénybe vett támogatásra vonatkozó szabályok szerint kell visszafizetni.

10. Záró rendelkezések
12. §		
Ez a rendelet 2013. július 25-én lép hatályba.
13. §		
Ez a rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló
2005. szeptember 20-i 1698/2005/EK tanácsi rendelet 26. cikkének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket
állapít meg.
		
		

Dr. Fazekas Sándor s. k.,
vidékfejlesztési miniszter
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1. melléklet a 62/2013. (VII. 24.) VM rendelethez

Kertészeti tevékenységhez kapcsolódó SFH kódok
A

B

SFH Kód

Megnevezés

C
TERA kód

1.

D14A

Friss zöldségfélék, dinnye, szamóca –
szabadföldi és alacsony takarás alatt,
szántóföldi vetésforgóban

2.

D14B

3.

D15

4.

D16

5.

D17

6.

D34

7.

G01A

8.
9.

G01B
G01C

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

G02
G03A
G03B
G04A
G04B
G04C
G04D
G05
G07

19.
20.
21

I02
D10
D23

Friss zöldségfélék, dinnye, szamóca –
szabadföldi és alacsony takarás alatt,
kertészeti vetésforgóban
Friss zöldségfélék, dinnye, szamóca – járható FOL01;
takarás (üvegház, fóliasátor) alatt
Virágok – szabadföldi és alacsony takarás
VIR01;
(síkfólia, fóliaalagút, hollandiágy)
Virágok – járható takarás (üvegház,
fóliasátor) alatt
Illóolaj-, gyógy- és fűszernövények
AGF01; AGF02; AGF03; AGF04; AGF05;
AGF06; AGF07; AGF08; AGF09; AGF10;
AGF11; AGF12; AGF13; AGF14; AGF15;
AGF17; AGF18; AGF19; AGF20; AGF21;
AGF22; AGF23; AGF24; AGF25; AGF26;
AGF27; AGF28; AGF29; AGF30; AGF31;
AGF32;
Gyümölcsültetvények, mérsékelt égövi friss GYU04; GYU05; GYU06; GYU07; GYU08;
GYU09; GYU10; GYU11; GYU12; GYU13;
GYU14; HAG01; HAG03; HAG04; HAG06;
HAG07; HAG12; HAG15; HAG16; HAG17;
HAG18; ULT01; ULT03; ULT04; ULT06;
ULT07; ULT12; ULT14; ULT15; ULT16;
ULT17; ULT18; ULT21;
Gyümölcsültetvények, szubtrópusi friss
Gyümölcsültetvények, héjasok
HAG08; HAG09; HAG10; HAG11; ULT08;
ULT09; ULT10; ULT11;
Citrus-ültetvények
Olajfa ültetvények – étkezési olíva
Olajfa ültetvények – olajtermelésre
Minőségi borszőlő ültetvények
ULT19;
Egyéb borszőlő ültetvények
Csemegeszőlő ültetvények
ULT20;
Mazsolaszőlő ültetvények
Faiskolák
FAT01; FAT02; FAT03;
Járható takarás (üvegház, fóliasátor) alatti
ültetvények
Gomba
Burgonya
BUR01; EBU01;
Dohány
DV102; DBU01

ZOL01; ZOL02; ZOL03; ZOL04; ZOL05;
ZOL06; ZOL07; ZOL08; ZOL09; ZOL10;
ZOL11; ZOL12; ZOL13; ZOL14; ZOL15;
ZOL16; ZOL17; ZOL18; ZOL19; ZOL20;
ZOL21; ZOL22; ZOL23; ZOL24; ZOL25;
ZOL26; ZOL27; ZOL28; ZOL29; ZOL30;
ZOL31; ZOL32; ZOL33; ZOL34; ZOL35;
ZOL36; ZOL37; ZOL38; ZOL39; ZOL41;
ZOL42; ZOL43; ZOL44; ZOL45; ZOL46;
ZOL47; GYU01; GYU02; GYU03;
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2. melléklet a 62/2013. (VII. 24.) VM rendelethez

Nagyértékű gépbeszerzések értékelése
1.
2.
3.

A
B
Értékelési szempont megnevezése
A RÉSZ
Szakmai szempontok
Természetes személy ügyfél vagy
4. melléklet szerinti
alkalmazottja; nem természetes
végzettség
személy ügyfél esetén vezető
3. melléklet szerinti
tisztségviselője, tagja vagy
végzettség
alkalmazottja; családi gazdálkodó
ügyfél esetén a családi gazdaság
vezetőjének vagy tagjának végzettsége

Természetes személy ügyfél, vagy
nem természetes személy ügyfél
esetén a gazdaság vezető
tisztségviselője, családi gazdálkodó
ügyfél esetén a családi gazdaság
vezetője

4.

5.

Az ügyfél elismert
zöldség-gyümölcs termelői
csoportnak, termelői
szervezetnek vagy hegyközségi
tanácsnak a tagja illetve a támogatható
kertészeti tevékenység termékének
megfelelő termelői csoport tagja

6.

Az ügyfél vállalja, hogy a támogatott
gépet az Illóolaj-, gyógy- és
fűszernövény ágazatban fogja
használni

C
Értékelés/Ellenőrzés módja

D
Pontszám

végzettséget igazoló okirat
és
nem természetes személy
ügyfél esetén
munkaszerződés (vagy az
alkalmazást igazoló egyéb
dokumentum) vagy családi
gazdaság esetén a családi
gazdasági
vezetőséget/tagságot igazoló
okirat

5
3

5 évnél kevesebb
mezőgazdasági szakmai
gyakorlattal rendelkezik

Őstermelői igazolvány és az
értékesítési betétlapja(i),
egyéni vállalkozói
igazolvány, vagy ezek
hiányában a területileg
illetékes kormányhivatal
földművelésügyi
igazgatóságának igazolása.
Nem természetes személy
ügyfél gazdaság vezető
tisztségviselője esetén ezen
túlmenően a megbízási
szerződése(i) /
munkaszerződése(i).

4

5 vagy annál több éves
mezőgazdasági szakmai
gyakorlattal rendelkezik

Őstermelői igazolvány és az
értékesítési betétlapja(i),
egyéni vállalkozói
igazolvány, vagy
falugazdász igazolása ezek
hiányában a területileg
illetékes kormányhivatal
földművelésügyi
igazgatóságának igazolása.
Nem természetes személy
ügyfél gazdaság vezető
tisztségviselője esetén ezen
túlmenően a megbízási
szerződése(i)/
munkaszerződése(i).
A termelői csoport, termelői
szervezet,
vagy hegybíró igazolása
arról,
hogy az ügyfél a
csoport/szervezet/tanács
tagja.

6

Nyilatkozat

3

3
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Az ügyfél a támogatási kérelem
benyújtásakor fiatal mezőgazdasági
termelői minőséggel rendelkezik
Összesen:
A támogatási kérelem benyújtását
megelőző naptári év átlaglétszámához
képest a foglalkoztatottak számának
bővítése a fejlesztés hatására
Az ügyfél lakóhelye/székhelye

A nem természetes személy ügyfél
esetében

VM valamint MVH
adatbázis
B RÉSZ
Horizontális szempontok
legalább 1 új munkahely
Nyilatkozat

A Vhr. szerinti hátrányos
helyzetű településen van.
A foglalkoztatott nők száma
1 fő.
A foglalkoztatott nők száma
legalább 2 fő.
Csökkent munkaképességű
személy foglalkoztatása

Munkaszerződés

2

Nyilatkozat

2

Támogatási kérelem
Nyilatkozat

2
2

14.
15.

Összesen:

16.
17.

A nem természetes személy ügyfél esetében
Amennyiben az érték 50 %
Meghatározása a 2012. évi
2012. évi adósságállomány aránya
alatti akkor
beszámolóban, üzleti évet
(hosszú lejáratú+hátrasorolt
záró főkönyvi kivonat
Amennyiben az érték 50alapján történik.
kötelezettségek)/(saját tőke+ hosszú
60% közötti
lejáratú+hátrasorolt kötelezettségek) Amennyiben az érték több
mint 60%

19.
20.

A személyi jövedelemadó alap 2012.
évi értékének a 2011. évihez
viszonyított arányának %-ban
meghatározott értéke

4

max: 10

C RÉSZ
Pénzügyi terv

Amennyiben az érték 2 vagy
a feletti
Amennyiben az érték 1- 2
közötti
Amennyiben az érték 1 alatti

2

1

Természetes személy ügyfél esetében

2012. évi likviditási ráta
(forgóeszközök/rövid lejáratú
kötelezettségek)

Max:20

311/2007. (XI.17.) Korm.
rendelet és 240/2006.
(XI.30.) Korm. rendelet
alapján
Munkaszerződés

13.

18.

Az ügyfél nő
Az ügyfél csökkent munkaképességű

3

Meghatározása a 2012. évi
beszámolóban, üzleti évet
záró főkönyvi kivonat
alapján történik.

Természetes személy ügyfél esetében
Nem történt változás
Meghatározása a
valamint növekedés
2011.valamint 2012. évi
tapasztalható
személyi jövedelemadó
bevallás alapján történik.
10%- vagy annál kisebb a
csökkenés mértéke
10 %-nál nagyobb csökkenés
mértéke

5
3
0

5
3
0
5
3
0
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21.

22.
23.

A bevétel 2012. évi értékének a 2011.
évihez viszonyított arányának %-ban
meghatározott értéke

Összesen:
Mindösszesen:

Nem történt változás
valamint növekedés
tapasztalható
25%- vagy annál kisebb a
csökkenés mértéke
25 %-nál nagyobb csökkenés
mértéke

Meghatározása a
2011.valamint 2012. évi
személyi jövedelemadó
bevallás alapján történik.

5

3
0
max: 10
40
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3. melléklet a 62/2013. (VII. 24.) VM rendelethez

Mezőgazdasági termeléssel összefüggő szakképesítések
1.

Elfogadható szakképesítések az Országos Képzési Jegyzékről szóló 7/1993. (XII. 30.) MüM rendelet
alapján
A

B

C

1.

Szakképesítés azonosító
száma

Megnevezése

A képzés szintje

2.

26 2 8299 02 2 2 01

Állattartó-telepi gépész

Szakmunkás

3.

22 2 6131 06 1 0 01

Állattenyésztő

Szakmunkás

4.

23 5 3124 16 6 3 01

Állattenyésztő és állategészségügyi technikus

Technikus

5.

20 2 6140 05 9 0 01

Aranykalászos gazda

Szakmunkás

6.

22 2 6139 06 1 0 02

Baromfi- és kisállattenyésztő

Szakmunkás

7.

22 5 3124 16 6 3 02

Baromfi- és kisállattenyésztő szaktechnikus

Szaktechnikus

8.

22 2 6139 06 4 0 01

Belovagló (Bereiter)

Szakmunkás

9.

23 2 6112 05 9 0 02

Biotermesztő

Szakmunkás

10.

15 5 3113 16 6 4 01

Bor- és üdítőitalipari technikus

Technikus

11.

15 2 7222 01 9 0 01

Borász

Szakmunkás

12.

21 2 6129 05 4 0 01

Dísznövény- és zöldségtermesztő

Szakmunkás

13.

21 2 6116 05 3 0 01

Dísznövénykertész

Szakmunkás

14.

21 5 3124 16 6 2 01

Dísznövénytermesztő szaktechnikus

Szaktechnikus

15.

26 5 3117 16 2 0 06

Erdészeti gépésztechnikus

Technikus

16.

29 5 3125 16 6 1 01

Erdészeti környezetvédő szaktechnikus

Szaktechnikus

17.

55 4 3910 09 8 0 03

Erdészeti menedzserasszisztens

Felsőfokú szakképesítés

18.

29 2 6219 05 1 0 01

Erdészeti szakmunkás

Szakmunkás

19.

29 5 3125 16 6 1 02

Erdésztechnikus

Technikus

20.

21 2 6212 05 1 0 03

Faiskolai szaporítóanyag-előállító

Szakmunkás

21.

20 2 6140 05 9 0 04

Gazda (mezőgazdasági szakmunkás)

Szakmunkás

22.

21 2 6121 05 5 0 02

Gyógynövénytermesztő és -feldolgozó

Szakmunkás

23.

21 5 3124 16 6 2 02

Gyümölcstermesztő és -feldolgozó szaktechnikus

Szaktechnikus

24.

22 2 6135 06 1 0 03

Juhtenyésztő

Szakmunkás

25.

22 5 3124 16 6 3 04

Juhtenyésztő szaktechnikus

Szaktechnikus

26.

20 4 6140 05 9 0 06

Képesített gazda

Technikus

27.

20 4 6140 08 2 0 04

Képesített mezőgazdasági gazdaasszony

Technikus

28.

24 2 6129 05 3 0 04

Kertész

Szakmunkás

29.

24 5 3124 16 6 2 03

Kertész- és növényvédelmi technikus

Technikus

30.

26 2 8293 02 2 2 13

Kertészeti gépész

Szakmunkás

31.

55 4 3910 09 8 0 08

Kertészeti menedzserasszisztens

Felsőfokú szakképesítés

32.

22 2 6134 06 1 0 04

Lótenyésztő

Szakmunkás

33.

22 5 3124 16 6 3 05

Lótenyésztő szaktechnikus

Szaktechnikus

34.

42 2 5129 08 2 0 05

Lovastúra-vezető

Szakmunkás

35.

22 2 6139 06 2 0 02

Méhész

Szakmunkás

36.

26 1 8293 04 7 0 01

Meliorációs és parképítő gépkezelő

Szakmunkás

37.

26 1 8293 04 6 1 04

Mező- és erdőgazdasági rakodógépkezelő

Szakmunkás

38.

20 2 6140 09 9 0 03

Mezőgazdasági (agrár)vállalkozó

Szakmunkás

39.

41 5 3129 16 9 0 22

Mezőgazdasági áruforgalmazó technikus

Technikus

40.

20 2 6140 08 2 0 06

Mezőgazdasági gazdaasszony

Szakmunkás

41.

26 2 8293 02 2 2 16

Mezőgazdasági gépész

Szakmunkás

42.

26 5 3117 16 2 0 21

Mezőgazdasági gépésztechnikus

Technikus

43.

26 2 7433 02 2 2 17

Mezőgazdasági gépjavító

Szakmunkás

44.

26 5 3117 16 2 0 22

Mezőgazdasági gépjavító szaktechnikus

Szaktechnikus

45.

26 5 3117 16 2 0 23

Mezőgazdasági gépüzemeltető szaktechnikus

Szaktechnikus
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46.

52 5 3126 16 7 0 12

Mezőgazdasági környezetvédő szaktechnikus

Szaktechnikus

47.

52 5 3126 16 7 0 13

Mezőgazdasági környezetvédő technikus

Technikus

48.

26 5 3117 16 2 0 24

Mezőgazdasági szervizüzemi szaktechnikus

Szaktechnikus

49.

20 5 3124 16 6 2 04

Mezőgazdasági technikus

Technikus

50.

21 5 3124 16 6 2 05

Növénytermesztő és növényvédelmi technikus

Technikus

51.

26 2 8293 02 2 2 21

Növénytermesztő gépész

Szakmunkás

52.

52 5 3125 16 6 2 06

Növényvédelmi és talajerő-gazdálkodási szaktechnikus

Szaktechnikus

53.

52 2 6140 05 6 0 02

Növényvédő és méregraktárkezelő

Szakmunkás

54.

26 2 8313 02 2 2 22

Növényvédő és öntöző gépész

Szakmunkás

55.

26 1 8312 04 9 0 11

Önjárómunkagép-kezelő

Szakmunkás

56.

22 2 6133 06 1 0 05

Sertéstenyésztő

Szakmunkás

57.

22 5 3124 16 6 3 06

Sertéstenyésztő szaktechnikus

Szaktechnikus

58.

22 2 6132 06 1 0 06

Szarvasmarhatenyésztő

Szakmunkás

59.

22 5 3124 16 6 3 07

Szarvasmarhatenyésztő szaktechnikus

Szaktechnikus

60.

21 5 3124 16 6 2 08

Szőlész-borász szaktechnikus

Szaktechnikus

61.

21 2 6129 05 3 0 07

Szőlő- és gyümölcstermesztő

Szakmunkás

62.

22 5 3124 16 6 3 08

Takarmányozási szaktechnikus

Szaktechnikus

63.

26 1 8311 04 9 0 12

Traktorvezető (mezőgazdasági gépkezelő)

Szakmunkás

64.

22 2 6229 06 2 0 03

Vadász, vadtenyésztő

Szakmunkás

65.

22 5 3129 16 6 3 10

Vadgazdálkodási technikus

Technikus

66.

20 2 6129 05 9 0 10

Vetőmagtermesztő és -minősítő

Szakmunkás

67.

21 2 7222 01 9 0 07

Vincellér

Technikus

68.

21 5 3124 16 6 2 09

Zöldségtermesztő és -feldolgozó szaktechnikus

Szaktechnikus

2.

Elfogadható szakképesítések az Országos Képzési Jegyzékről szóló 7/1993. (XII. 30.) MüM rendelet
módosításáról szóló 3/1995. (V. 4.) MüM rendelet alapján
A

B

C

1.

Szakképesítés
azonosító száma

Megnevezése

A képzés szintje

2.

52 5 3126 16 7 0 12

Agrárgazdasági környezetvédelmi szaktechnikus (alágazat
megjelölésével)

Szaktechnikus

3.

55 4 3910 09 8 0 13

Agrárgazdasági menedzserasszisztens (alágazat megjelölésével)

Felsőfokú szakképesítés

4.

21 5 3129 16 6 4 09

Mezőgazdasági termékminősítő szaktechnikus

Szaktechnikus

3.

Elfogadható szakképesítések az Országos Képzési Jegyzékről szóló 7/1993. (XII. 30.) MüM rendelet
módosításáról szóló 12/1996. (XII. 29.) MüM rendelet alapján
A

B

C

1.

Szakképesítés
azonosító száma

Megnevezése

A képzés szintje

2.

31 6203 02

Állattenyésztő

Szakmunkás

3.

31 6203 03

Baromfi- és kisállattenyésztő

Szakmunkás

4.

52 6222 01

Bor- és üdítőital-ipari technikus

Technikus

5.

52 6262 01

Erdésztechnikus

Technikus

6.

32 6207 01

Faiskolai szaporítóanyag-előállító

Szakmunkás

7.

33 6201 01

Gazda (mezőgazdasági szakmunkás)

Szakmunkás

8.

31 6203 04

Juhtenyésztő

Szakmunkás

9.

51 6201 01

Képesített gazda

Technikus

10.

51 6201 02

Képesített mezőgazdasági gazdaasszony

Technikus

11.

34 7872 01

Lovastúra-vezető

Szakmunkás
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12.

31 6280 04

Meliorációs és parképítő földmunkagép-kezelő

Szakmunkás

13.

31 6280 05

Mező- és erdőgazdasági rakodógép-kezelő

Szakmunkás

14.

52 3439 03

Mezőgazdasági áruforgalmazó technikus

Technikus

15.

31 6201 01

Mezőgazdasági gazdaasszony

Szakmunkás

16.

34 5235 02

Mezőgazdasági gépjavító

Szakmunkás

17.

32 6201 02

Mezőgazdasági vállalkozó

Szakmunkás

18.

32 6206 02

Mikroszaporító

Szakmunkás

19.

53 6206 01

Növényvédelmi és talajerő-gazdálkodási szaktechnikus

Szaktechnikus

20.

31 6280 08

Önjáróbetakarítógép-kezelő

Szakmunkás

21.

31 6203 07

Sertéstenyésztő

Szakmunkás

22.

31 6203 08

Szarvasmarha-tenyésztő

Szakmunkás

23.

31 6280 09

Traktorvezető (mezőgazdasági gépkezelő)

Szakmunkás

4.

Elfogadható szakképesítések az Országos Képzési Jegyzékről szóló 7/1993. (XII. 30.) MüM rendelet
módosításáról szóló 2/2000. (I. 31.) OM rendelet alapján
A

B

C

1.

Szakképesítés
azonosító száma

Megnevezése

A képzés szintje

2.

33 6201 01

Gazda (mezőgazdasági szakmunkás)

Szakmunkás

3.

55 6249 01

Mezőgazdasági menedzserasszisztens

Felsőfokú szakképesítés

4.

32 6206 02

Mikroszaporító

Szakmunkás

5.

33 6207 04

Vincellér

Szakmunkás

5.

Elfogadható szakképesítések az Országos Képzési Jegyzékről szóló 37/2003. (XII. 27.) OM rendelet
alapján
A

B

C

1.

Szakképesítés
azonosító száma

Megnevezése

A képzés szintje

2.

55 3434 01

Agrárkereskedelmi menedzserasszisztens

Felsőfokú szakképesítés

3.

52 6201 02

Agrárkörnyezet-gazda

Technikus

4.

52 3439 03

Agrár-közgazdasági és -áruforgalmazó technikus

Technikus

5.

34 6280 01

Állattartó-telepi gépész

Szakmunkás

6.

31 6203 02

Állattenyésztő (az állatfaj megjelölésével)

Szakmunkás

7.

52 6203 01

Állattenyésztő és állategészségügyi technikus

Technikus

8.

31 6203 10

Általános állattenyésztő

Szakmunkás

9.

32 6201 01

Aranykalászos gazda

Szakmunkás

10.

53 6203 01

Baromfi- és kisállattenyésztő szaktechnikus

Szaktechnikus

11.

55 6203 01

Baromfitenyésztő és -termék-előállító technológus

Felsőfokú szakképesítés

12.

33 6203 01

Belovagló (Bereiter)

Szakmunkás

13.

32 6206 01

Biotermesztő

Szakmunkás

14.

33 5212 01

Borász

Szakmunkás

15.

31 6207 01

Dísznövény- és zöldségtermesztő

Szakmunkás

16.

33 6207 01

Dísznövénykertész

Szakmunkás

17.

53 6207 01

Dísznövénytermesztő szaktechnikus

Szaktechnikus

18.

31 6206 03

Dohánykertész

Szakmunkás

19.

52 6222 13

Élelmiszer-ipari technikus (Bor- és üdítőital-ipar)

Technikus

20.

52 5452 01

Erdészeti gépésztechnikus

Technikus

21.

33 6262 01

Erdészeti szakmunkás

Szakmunkás

22.

54 6262 01

Erdésztechnikus

Technikus
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23.

31 6207 03

Faiskolaiszaporítóanyag-előállító

Szakmunkás

24.

51 6201 01

Gazda I.

Technikus

25.

33 6201 01

Gazda II.

Szakmunkás

26.

31 6206 01

Gyógynövénytermesztő és -feldolgozó

Szakmunkás

27.

53 6207 02

Gyümölcstermesztő és -feldolgozó szaktechnikus

Szaktechnikus

28.

53 6203 02

Juhtenyésztő szaktechnikus

Szaktechnikus

29.

33 6207 03

Kertész

Szakmunkás

30.

52 6207 01

Kertész- és növényvédelmi technikus

Technikus

31.

34 6280 03

Kertészeti gépész

Szakmunkás

32.

52 5470 04

Környezetvédelmi technikus (mezőgazdasági szakirány)

Technikus

33.

31 6203 05

Lótenyésztő

Szakmunkás

34.

53 6203 03

Lótenyésztő szaktechnikus

Szaktechnikus

35.

51 7872 02

Lovastúra-vezető

Technikus

36.

31 6203 06

Méhész

Szakmunkás

37.

51 6201 01

Mezőgazdasági gazdaasszony I.

Technikus

38.

31 6201 01

Mezőgazdasági gazdaasszony II.

Szakmunkás

39.

33 6280 01

Mezőgazdasági gépész

Szakmunkás

40.

52 5452 02

Mezőgazdasági gépésztechnikus

Technikus

41.

34 6280 04

Mezőgazdasági gépjavító (a tevékenység megjelölésével)

Szakmunkás

42.

53 5452 01

Mezőgazdasági gépjavító szaktechnikus

Szaktechnikus

43.

31 6280 10

Mezőgazdasági gépkezelő
(a gép megjelölésével)

Szakmunkás

44.

53 5452 02

Mezőgazdasági gépüzemeltető szaktechnikus

Szaktechnikus

45.

55 6249 01

Mezőgazdasági menedzserasszisztens
(a szakirány megjelölésével)

Felsőfokú szakképesítés

46.

55 5452 01

Mezőgazdasági műszaki menedzserasszisztens (a szakirány
megjelölésével)

Felsőfokú szakképesítés

47.

53 5452 03

Mezőgazdasági szervizüzemi szaktechnikus

Szaktechnikus

48.

52 6201 01

Mezőgazdasági technikus

Technikus

49.

31 6206 04

Mikroszaporító

Szakmunkás

50.

52 6206 01

Növénytermesztő és növényvédelmi technikus

Technikus

51.

31 6280 07

Növénytermesztő gépész

Szakmunkás

52.

31 6206 02

Növényvédő és méregraktár-kezelő

Szakmunkás

53.

55 6203 02

Sertéstenyésztő és -termék-előállító technológus

Felsőfokú szakképesítés

54.

53 6203 04

Sertéstenyésztő szaktechnikus

Szaktechnikus

55.

53 6203 05

Szarvasmarha-tenyésztő szaktechnikus

Szaktechnikus

56.

53 6207 03

Szőlész-borász szaktechnikus

Szaktechnikus

57.

31 6207 02

Szőlő- és gyümölcstermesztő

Szakmunkás

58.

53 6208 01

Takarmányozási szaktechnikus

Szaktechnikus

59.

31 6203 09

Tenyészállatteljesítmény-vizsgáló

Szakmunkás

60.

53 6203 06

Törzskönyvező szaktechnikus

Szaktechnikus

61.

33 6203 02

Vadász, vadtenyésztő

Szakmunkás

62.

52 6203 02

Vadgazdálkodási technikus

Technikus

63.

55 6203 03

Vadgazdálkodási technológus

Felsőfokú szakképesítés

64.

32 6206 03

Vetőmagtermesztő és -minősítő

Szakmunkás

65.

51 6207 02

Vincellér

Technikus

66.

53 6207 05

Zöldségtermesztő és -feldolgozó szaktechnikus

Szaktechnikus

64818

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2013. évi 126. szám

6.

Elfogadható szakképesítések az Országos Képzési Jegyzékről szóló 37/2003. (XII. 27.) OM rendelet
módosításáról szóló 28/2004. (IX. 30.) OM rendelet alapján
A

B

C

1.

Szakképesítés
azonosító száma

Megnevezése

A képzés szintje

2.

34 6206 01

Biotermesztő

3.

32 6207 01

Faiskolaiszaporítóanyag-előállító

Szakmunkás

4.

33 6201 01

Gazda

Szakmunkás

5.

55 6206 01

Gyógynövény- és fűszernövénytermesztő és -feldolgozó

Felsőfokú
szakképesítés

6.

55 6203 04

Ménesgazda

Felsőfokú
szakképesítés

7.

55 6206 02

Növénytermesztő és növényvédő technológus

Felsőfokú
szakképesítés

8.

34 6206 02

Vetőmagtermesztő és -minősítő

Szakmunkás

7.

Szakmunkás

Elfogadható szakképesítések az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe
történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 1/2006. (II. 17.) OM rendelet alapján
A

B

C

1.

Szakképesítés
azonosító száma

2.

55 621 01 0010 55 01

Agrárkereskedelmi menedzserasszisztens

Felsőfokú
szakképesítés

3.

52 621 01 1000 00 00

Agrárkörnyezetgazda

Technikus

4.

54 621 01 0000 00 00

Agrár-közgazdasági és -áruforgalmazó technikus

Technikus

5.

54 621 02 0010 54 01

Agrárrendész

Technikus

6.

54 621 03 0010 54 01

Állategészségügyi technikus

Technikus

7.

31 521 20 0010 31 01

Állattenyésztési gépüzemeltető, gépkarbantartó

Szakmunkás

8.

31 621 03 0010 31 01

Állattenyésztő (baromfi és kisállat)

Szakmunkás
Szakmunkás

Megnevezése

A képzés szintje

9.

31 621 03 0010 31 02

Állattenyésztő (juh és kecske)

10.

31 621 03 0010 31 03

Állattenyésztő (sertés)

Szakmunkás

11.

31 621 03 0010 31 04

Állattenyésztő (szarvasmarha)

Szakmunkás

12.

54 621 03 0010 54 02

Állattenyésztő technikus

Technikus

13.

33 621 02 0100 31 01

Aranykalászos gazda

Szakmunkás

14.

55 621 02 0010 55 01

Baromfitenyésztő és baromfitermék-előállító technológus

Felsőfokú
szakképesítés

15.

31 621 04 0001 31 01

Belovagló

Szakmunkás

16.

52 621 01 0100 31 01

Bioállat-tartó és tenyésztő

Szakmunkás

17.

52 621 01 0100 31 02

Biomasszaelőállító

Szakmunkás

18.

52 621 01 0100 31 03

Bionövény-termesztő

Szakmunkás

19.

54 541 01 0010 54 01

Bor- és pezsgőgyártó technikus

Technikus

20.

33 621 01 0000 00 00

Borász

Szakmunkás

21.

55 621 01 0010 55 02

Bortechnológus

Felsőfokú
szakképesítés

22.

33 622 01 1000 00 00

Dísznövénykertész

Szakmunkás

23.

31 622 01 0010 31 01

Dohánykertész

Szakmunkás

24.

31 623 01 0100 31 01

Erdészeti növényvédő

Szakmunkás

25.

31 623 01 1000 00 00

Erdészeti szakmunkás

Szakmunkás

26.

54 623 01 0000 00 00

Erdésztechnikus

Technikus

27.

55 623 01 0000 00 00

Erdőgazda

Felsőfokú
szakképesítés
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28.

54 525 02 0010 54 01

Erdőgazdasági gépésztechnikus

Technikus

29.

33 622 01 0100 31 01

Faiskolai termesztő

Szakmunkás

30.

33 621 02 1000 00 00

Gazda

Szakmunkás

31.

55 621 02 0010 55 02

Gyógynövény- és fűszernövénytermesztő
és -feldolgozó

Felsőfokú
szakképesítés

32.

31 622 01 0010 31 02

Gyümölcstermesztő

Szakmunkás

33.

31 621 01 0010 31 03

Haszonállat-gondozó

Szakmunkás

34.

54 621 04 0010 54 01

Kertész és növényvédelmi technikus

Technikus

35.

31 521 19 0010 31 03

Kertészeti gépkezelő

Szakmunkás

36.

31 521 01 0010 31 02

Kertészeti gépszerelő, gépjavító

Szakmunkás

37.

31 521 20 0010 31 03

Kertészeti gépüzemeltető, gépkarbantartó

Szakmunkás

38.

31 621 04 0100 31 01

Lóápoló és gondozó

Szakmunkás

39.

31 621 04 0000 00 00

Lótartó és -tenyésztő

Szakmunkás

40.

52 812 02 0000 00 00

Lovastúra-vezető

Technikus

41.

31 521 19 0010 31 04

Majorgép-kezelő

Szakmunkás

42.

31 621 05 0000 00 00

Méhész

Szakmunkás

43.

31 521 19 0010 31 05

Meliorációs, kert- és parképítőgép kezelő

Szakmunkás

44.

55 621 01 0010 55 04

Ménesgazda

Felsőfokú
szakképesítés

45.

31 521 19 0010 31 06

Mezőgazdasági erő- és munkagépkezelő

Szakmunkás

46.

54 525 02 0010 54 02

Mezőgazdasági gépésztechnikus

Technikus

47.

31 521 01 0010 31 03

Mezőgazdasági gépszerelő, gépjavító

Szakmunkás

48.

55 621 01 0010 55 05

Mezőgazdasági menedzserasszisztens

Felsőfokú
szakképesítés

49.

55 621 01 0010 55 06

Mezőgazdasági műszaki menedzserasszisztens

Felsőfokú
szakképesítés

50.

31 521 19 0010 31 07

Mezőgazdasági rakodógépkezelő

Szakmunkás

51.

31 521 19 0010 31 08

Mezőgazdasági szárítóüzemi gépkezelő

Szakmunkás

52.

54 621 02 0010 54 02

Mezőgazdasági technikus

Technikus

53.

54 621 02 0100 31 01

Mezőgazdasági vállalkozó

Szakmunkás

54.

33 622 01 0100 31 02

Mikroszaporító

Szakmunkás

55.

33 622 01 0100 31 03

Növényházi dísznövénytermesztő

Szakmunkás

56.

31 521 20 0010 31 04

Növénytermesztési gépüzemeltető, gépkarbantartó

Szakmunkás

57.

54 621 04 0100 31 01

Növénytermesztő

Szakmunkás

58.

54 621 04 0010 54 02

Növénytermesztő és növényvédelmi technikus

Technikus

59.

55 621 02 0010 55 05

Növénytermesztő és növényvédő technológus

Felsőfokú
szakképesítés

60.

31 521 19 0010 31 09

Növényvédelmi gépkezelő

Szakmunkás

61.

54 621 04 0100 31 02

Növényvédő és méregraktárkezelő

Szakmunkás

62.

52 621 01 0100 33 01

Ökogazda

Szakmunkás

63.

55 621 02 0010 55 06

Ökológiai gazdálkodó

Felsőfokú
szakképesítés

64.

31 521 19 0010 31 10

Önjáró betakarítógép kezelője

Szakmunkás

65.

55 621 02 0010 55 07

Sertéstenyésztő és sertéstermék-előállító technológus

Felsőfokú
szakképesítés

66.

33 622 01 0100 31 04

Szabadföldi dísznövénytermesztő

Szakmunkás

67.

31 622 01 0010 31 03

Szőlőtermesztő

Szakmunkás

68.

54 625 01 0100 31 01

Vadász, vadtenyésztő

Szakmunkás

69.

54 625 01 0000 00 00

Vadgazdálkodási technikus

Technikus

70.

55 621 02 0010 55 08

Vadgazdálkodási technológus

Felsőfokú
szakképesítés

71.

54 621 04 0100 31 03

Vetőmagtermesztő

Szakmunkás
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72.

54 621 02 0010 54 03

Vidékfejlesztési technikus

Technikus

73.

33 621 01 0001 51 01

Vincellér

Technikus

74.

31 622 01 0010 31 04

Zöldségtermesztő

Szakmunkás

75.

31 622 01 0100 21 03

Gyógynövénytermesztő

Szakmunkás

8.

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Elfogadható szakképesítések a szakközépiskolákban és a szakmunkásképző iskolákban oktatható
szakokról, illetőleg szakmákról szóló 18/1986. (VIII. 26.) MM rendelet alapján
A

B

Szakképesítés
azonosító száma

Megnevezése

1801-1

1801-2

1801-3

1801-4

1804

1805

1806

1807

1809

1810

Juhtenyésztő

Lótenyésztő

Sertéstenyésztő

Szarvasmarha-tenyésztő

Méhész

Vadász-vadtenyésztő

Baromfitenyésztő

Állategészségőr

Általános állattenyésztő

Kisállattenyésztő

C

D
A képzés szintje

Érettségi-képesítő bizonyítvány
alapján:

Technikus

Szakmunkás bizonyítvány
alapján:

Szakmunkás

Érettségi-képesítő bizonyítvány
alapján:

Technikus

Szakmunkás bizonyítvány
alapján:

Szakmunkás

Érettségi-képesítő bizonyítvány
alapján:

Technikus

Szakmunkás bizonyítvány
alapján:

Szakmunkás

Érettségi-képesítő bizonyítvány
alapján:

Technikus

Szakmunkás bizonyítvány
alapján:

Szakmunkás

Érettségi-képesítő bizonyítvány
alapján:

Technikus

Szakmunkás bizonyítvány
alapján:

Szakmunkás

Érettségi-képesítő bizonyítvány
alapján:

Technikus

Szakmunkás bizonyítvány
alapján:

Szakmunkás

Érettségi-képesítő bizonyítvány
alapján:

Technikus

Szakmunkás bizonyítvány
alapján:

Szakmunkás

Érettségi-képesítő bizonyítvány
alapján:

Technikus

Szakmunkás bizonyítvány
alapján:

Szakmunkás

Érettségi-képesítő bizonyítvány
alapján:

Technikus

Szakmunkás bizonyítvány
alapján:

Szakmunkás

Érettségi-képesítő bizonyítvány
alapján:

Technikus

Szakmunkás bizonyítvány
alapján:

Szakmunkás
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

1701

1705

1705-1

1705-2

1707

1706

1706-1

1706-2

1706-3

1913-1

313

313-4

Dísznövénykertész

Kertész

Érettségi-képesítő bizonyítvány
alapján:

Technikus

Szakmunkás bizonyítvány
alapján:

Szakmunkás

Érettségi-képesítő bizonyítvány
alapján:

Technikus

Szakmunkás bizonyítvány
alapján:

Szakmunkás

Szőlő- és gyümölcstermesztő Érettségi-képesítő bizonyítvány
alapján:

Zöldségtermesztő

Általános kertész

Mezőgazdasági gépész

Állattartótelepi gépész

Kertészeti gépész

Növénytermesztő gépész

Borász

Gépszerelő
és -karbantartó

Technikus

Szakmunkás bizonyítvány
alapján:

Szakmunkás

Érettségi-képesítő bizonyítvány
alapján:

Technikus

Szakmunkás bizonyítvány
alapján:

Szakmunkás

Érettségi-képesítő bizonyítvány
alapján:

Technikus

Szakmunkás bizonyítvány
alapján:

Szakmunkás

Érettségi-képesítő bizonyítvány
alapján:

Technikus

Szakmunkás bizonyítvány
alapján:

Szakmunkás

Érettségi-képesítő bizonyítvány
alapján:

Technikus

Szakmunkás bizonyítvány
alapján:

Szakmunkás

Érettségi-képesítő bizonyítvány
alapján:

Technikus

Szakmunkás bizonyítvány
alapján:

Szakmunkás

Érettségi-képesítő bizonyítvány
alapján:

Technikus

Szakmunkás bizonyítvány
alapján:

Szakmunkás

Érettségi-képesítő bizonyítvány
alapján:

Technikus

Szakmunkás bizonyítvány
alapján:

Szakmunkás

Érettségi-képesítő bizonyítvány
alapján:

Technikus

Szakmunkás bizonyítvány
alapján:

Szakmunkás

Mezőgazdasági gépszerelő, - Érettségi-képesítő bizonyítvány
karbantartó
alapján:
Szakmunkás bizonyítvány
alapján:

Technikus
Szakmunkás

24.

31-100

Növényvédelmi (technikus)

Technikus

25.

31-300

Mezőgazdasági áruforgalmi
(technikus)

Technikus

26.

32-101

Erdészeti (technikus)

Technikus
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9.

1.
2.

3.

4.

5.

10.

1.
2.

3.

4.

Elfogadható szakképesítések a szakmunkásképzésről szóló 1969. évi VI. törvény végrehajtásáról szóló
13/1969. (XII. 30.) MüM rendelet alapján
A

B

Szakképesítés
azonosító száma

Megnevezése

1703

Kertész

1704

Növénytermesztő gépész

1803

Kisállattenyésztő

1901

Borász

C

D
A képzés szintje

Érettségi-képesítő bizonyítvány
alapján:

Technikus

Szakmunkás bizonyítvány
alapján:

Szakmunkás

Érettségi-képesítő bizonyítvány
alapján:

Technikus

Szakmunkás bizonyítvány
alapján:

Szakmunkás

Érettségi-képesítő bizonyítvány
alapján:

Technikus

Szakmunkás bizonyítvány
alapján:

Szakmunkás

Érettségi-képesítő bizonyítvány
alapján:

Technikus

Szakmunkás bizonyítvány
alapján:

Szakmunkás

Elfogadható szakképesítések az egyes oktatási jogszabályok módosításáról szóló 20/1994. (XI. 10.)
MKM rendelet alapján
A

B

Szakképesítés
azonosító száma

Megnevezése

313-4

1809

1913-1

Gépszerelő és karbantartó
(mezőgazdasági gépszerelő)

Általános tenyésztő

Erjedésipari termékgyártó
(borász)

C

D
A képzés szintje

Érettségi-képesítő bizonyítvány
alapján:

Technikus

Szakmunkás bizonyítvány
alapján:

Szakmunkás

Érettségi-képesítő bizonyítvány
alapján:

Technikus

Szakmunkás bizonyítvány
alapján:

Szakmunkás

Érettségi-képesítő bizonyítvány
alapján:

Technikus

Szakmunkás bizonyítvány
alapján:

Szakmunkás

5.

31-100

Növényvédelmi (technikus)

Technikus

6.

31-300

Mezőgazdasági áruforgalmi
(technikus)

Technikus

7.

51-0100

Állattenyésztő és
állategészségügyi (technikus)

Technikus

8.

51-0200

Erdész (technikus)

Technikus

9.

51-0300

Kertész (technikus)

Technikus

10.

51-0400

Növénytermesztő és
növényvédelmi (technikus)

Technikus

11.

61-0102

Borászati és üdítőipari ágazat
(technikus)

Technikus

12.

71-0200

Mezőgazdasági gépész
(technikus)

Technikus
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11.

1.
2.

3.

4.

5.

Elfogadható szakképesítések a szakközépiskolákban folyó szakmunkásképzésről szóló 14/1976. (XII.
1.) MüM–OM együttes rendelet módosításáról szóló 24/1977. (XII. 28.) MüM–OM együttes rendelet
alapján
A

B

Szakképesítés
azonosító száma

Megnevezése

313-4

1801-1

1801-2

1702

Mezőgazdasági gépszerelő

Sertéstenyésztő

Szarvasmarha-tenyésztő

Dísznövénykertész

C

D
A képzés szintje

Érettségi-képesítő bizonyítvány
alapján:

Technikus

Szakmunkás bizonyítvány
alapján:

Szakmunkás

Érettségi-képesítő bizonyítvány
alapján:

Technikus

Szakmunkás bizonyítvány
alapján:

Szakmunkás

Érettségi-képesítő bizonyítvány
alapján:

Technikus

Szakmunkás bizonyítvány
alapján:

Szakmunkás

Érettségi-képesítő bizonyítvány
alapján:

Technikus

Szakmunkás bizonyítvány
alapján:

Szakmunkás
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4. melléklet a 62/2013. (VII. 24.) VM rendelethez

Agrár képzési területen végezhető képzések
A

B

1.

Végzettségi szint

Agrár képzési területen, az oklevélhez jutás érdekében elvégzett képzés neve

2.

alapfokozat
(baccalaureus,
bachelor; rövidítve:
BSc)

3.
4.
5.

állattenyésztő mérnöki alapképzési szak
élelmiszermérnöki alapképzési szak
erdőmérnöki alapképzési szak
gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki alapképzési szak

6.

informatikus és szakigazgatási agrármérnöki alapképzési szak

7.

kertészmérnöki alapképzési szak

8.

környezetgazdálkodási agrármérnöki alapképzési szak

9.

mezőgazdasági és élelmiszer-ipari gépészmérnöki alapképzési szak

10.

mezőgazdasági mérnöki alapképzési szak

11.

mezőgazdasági szakoktató alapképzési szak

12.

növénytermesztő mérnöki alapképzési szak

13.

szőlész-borász mérnöki alapképzési szak

14.

természetvédelmi mérnöki alapképzési szak

15.
16.
17.
18.
19.

vadgazda mérnöki alapképzési szak
mesterfokozat
(magister, master;
rövidítve: MSc)

agrármérnöki mesterképzési szak
állatorvosi mesterképzési szak osztatlan, egységes képzés
állattenyésztő mérnöki mesterképzési szak
birtokrendező mérnöki mesterképzési szak

20.

díszkertészeti mérnöki mesterképzési szak

21.

erdőmérnöki mesterképzési szak

22.

erdőmérnöki mesterképzési szak egységes, osztatlan képzés

23.

élelmiszerbiztonsági és -minőségi mesterképzési szak

24.

élelmiszermérnöki mesterképzési szak

25.

gazdasági agrármérnöki mesterképzési szak

26.

kertészmérnöki mesterképzési szak

27.

környezetgazdálkodási agrármérnöki mesterképzési szak

28.

mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki mesterképzési szak

29.

növényorvosi mesterképzési szak

30.

növénytermesztő mérnöki mesterképzési szak

31.

takarmányozási és takarmánybiztonsági mérnöki mesterképzési szak

32.

természetvédelmi mérnöki mesterképzési szak

33.

vadgazda mérnöki mesterképzési szak

34.

vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzési szak
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35.

Főiskolai

36.

agrármérnök
agrármenedzser főiskolai szintű szak

37.

agrár-szakoktató főiskolai szintű szak

38.

állattenyésztő mérnöki, vagy állattenyésztési, vagy állattenyésztési üzemszervezési, vagy
állattenyésztő üzemmérnöki, vagy általános állattenyésztési, vagy baromfi- és egyéb
kisállattenyésztő főiskolai szintű szak

39.

élelmiszer-ipari gépészmérnöki vagy élelmiszer-ipari gépész üzemmérnöki főiskolai szintű
szak

40.

élelmiszer-technológus mérnöki, vagy élelmiszer-ipari üzemmérnöki, vagy élelmiszertechnológus üzemmérnöki főiskolai szintű szak

41.

gazdasági mérnöki főiskolai szintű szak

42.

kertészmérnöki vagy kertész üzemmérnöki főiskolai szintű szak

43.

környezetgazdálkodási agrármérnöki vagy környezetgazdálkodási agrár üzemmérnöki
főiskolai szintű szak

44.

meliorációs mérnöki, vagy meliorációs üzemmérnöki, vagy öntözéses üzemmérnöki főiskolai
szintű szak

45.

mezőgazdasági gépészmérnöki vagy mezőgazdasági gépész üzemmérnöki főiskolai szintű
szak

46.

mezőgazdasági mérnöki vagy mezőgazdasági üzemmérnöki főiskolai szintű szak

47.

mezőgazdasági szakigazgatási szervező mérnöki főiskolai szintű szak

48.

növénytermesztési mérnöki vagy növénytermesztési üzemmérnöki főiskolai szintű szak

49.

szakoktató (agrár) főiskolai szintű szak

50.

szőlész-borász főiskolai szintű szak

51.

tájgazdálkodási főiskolai szintű szak

52.

természetvédelmi mérnöki főiskolai szintű szak

53.

vadgazda vagy vadgazda mérnöki főiskolai szintű szak

54.

vállalkozó menedzser vagy vállalkozó-menedzser mérnök vagy élelmiszer vállalkozó
menedzser főiskolai szintű szak

55.
56.
57.

vidékfejlesztési agrármérnöki főiskolai szintű szak
Egyetemi

agrárkémikus agrármérnöki egyetemi szintű szak
agrármérnöki, vagy mezőgazdasági agrármérnöki, üzemszervező agrármérnöki, vagy
vállalatgazdasági agrármérnöki egyetemi szintű szak

58.

alkalmazott zoológus szak

59.

állatorvosi vagy állatorvos-doktori egyetemi szintű szak

60.

élelmiszer minőségbiztosító agrármérnöki egyetemi szintű szak

61.

élelmiszermérnöki egyetemi szintű szak

62.

erdőmérnöki egyetemi szintű szak

63.

gazdasági agrármérnöki egyetemi szintű szak

64.

informatikus agrármérnök

65.

kertészmérnöki egyetemi szintű szak

66.

környezetgazdálkodási agrármérnöki vagy környezet- és tájgazdálkodási egyetemi szintű szak

67.

mezőgazdasági gépészmérnöki egyetemi szintű szak

68.

növényorvosi egyetemi szintű szak

69.

vidékfejlesztési agrármérnöki egyetemi szintű szak
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70.
71.

Szakirányú
továbbképzési szak

agrárközgazdasági
agrár- és vidékfejlesztési szakmérnök

72.

agrárágazati gépüzemeltető szakmérnök

73.

agrármenedzsment

74.

alapszintű nemzetközi mezőgazdasági

75.

baromfi-egészségügy

76.

élelmiszerbiztonsági

77.

élelmiszerbiztonsági szakember

78.

élelmiszeripari minőségügyi

79.

élelmiszerlánc minőségirányítás

80.

élelmiszerlánc minőségügy

81.

élelmiszerlánc-biztonsági és élelmiszerhigiéniai

82.

élelmiszerlánc-biztonsági és élelmiszerhigiéniai szaktanácsadó

83.

élelmiszerlánc-biztonsági szakmérnöki

84.

európai uniós agrárszakértő

85.

gombatermesztési szakmérnök

86.

gombatermesztési szaktanácsadó

87.

gyógynövénytermesztő

88.

gyógynövénytermesztő szakember

89.

gyümölcstermesztési (integrált termesztési)

90.

gyümölcstermesztő

91.

gyümölcstermesztő szakmérnök

92.

integrált gyümölcstermesztési szakmérnök

93.

integrált növénytermesztő

94.

integrált növénytermesztő szakember

95.

juh- és kecskeágazati szakmérnök

96.

kertészeti marketing és logisztikai

97.

környezet- és tájgazdálkodási

98.

környezet- és tájgazdálkodási szakember

99.

környezetgazdálkodási

100.

környezetgazdálkodási-környezetvédelmi

101.

környezetgazdálkodási-környezetvédelmi szaktanácsadó

102.

lótenyésztő

103.

mesterszintű nemzetközi mezőgazdasági

104.

mezőgazdasági környezetgazdálkodási

105.

mezőgazdasági környezetgazdálkodási szakmérnök

106.

mezőgazdasági szaktanácsadó

107.

mezőgazdasági szaktanácsadó szakmérnök

108.

mezőgazdasági vízgazdálkodási

109.

mezőgazdasági vízgazdálkodási

110.

nemzetközi agrárágazati

111.

növénygenetika és növénynemesítés

112.

növénygenetikai és növénynemesítési

113.

növényvédelmi szakmérnök

114.

növényvédelmi szakmérnök

115.

ökológiai gazdálkodó

116.

ökológiai gazdálkodó szakmérnök

117.

ökológiai növénytermesztő

118.

ökológiai növénytermesztő szakember

119.

sertés-egészségügyi

120.

sertéstenyésztő szakmérnök
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121.

szarvasmarha-tenyésztési és tejgazdasági

122.

szarvasmarhatenyésztő szakmérnök

123.

szőlész-borász

124.

szőlő- és borgazdasági szakmérnök

125.

szőlő- és borgazdasági szaktanácsadó

126.

szőlőtermesztő és borász menedzser

127.

szőlőtermesztő és borász szakmérnök

128.

takarmánykeverék-gyártási

129.

takarmányozási és takarmánygazdálkodási

130.

takarmányozási és takarmánygazdálkodási

131.

talajerőgazdálkodás

132.

talajerőgazdálkodás szakmérnök

133.

talajtani

134.

talajtani szakmérnöki

135.

tápanyag-gazdálkodási

136.

vadászati és vadgazdálkodási

137.

vadászati és vadgazdálkodási szaktanácsadó

138.

vadgazdálkodási

139.

vadgazdálkodási szakember

140.

vetőmag-gazdálkodási

141.

vetőmag-gazdálkodási szakmérnöki

142.

vidékfejlesztési

143.

vidékfejlesztési menedzsment és marketing

144.

vidékfejlesztési menedzsment és marketing szakmérnök

145.

vidékfejlesztő menedzser

146.

vidékfejlesztő menedzser szakmérnök

147.

zöldség-gyümölcs termesztési és feldolgozási

148.

zöldséghajtatási

149.

zöldséghajtató és gombatermesztő szakmérnök
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1462/2013. (VII. 24.) Korm. határozata
a Magyarország Kormánya és Guernsey Kormánya között az adóügyi információcseréről szóló Egyezmény
szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
A Kormány
1. egyetért a Magyarország Kormánya és Guernsey Kormánya között az adóügyi információcseréről szóló Egyezmény
(a továbbiakban: Egyezmény) bemutatott szövegével;
2. felhatalmazza a nemzetgazdasági minisztert vagy az általa kijelölt személyt az Egyezmény bemutatott szövegének
– a megerősítés fenntartásával történő – végleges megállapítására;
3. felhívja a külügyminisztert, hogy az Egyezmény szövegének végleges megállapításához szükséges meghatalmazási
okiratot adja ki;
4. elfogadja az Egyezmény kihirdetéséről szóló törvénytervezetet, és elrendeli az Egyezmény szövegének végleges
megállapítását követően annak az Országgyűléshez történő benyújtását. A Kormány a törvényjavaslat előadójának
a nemzetgazdasági minisztert jelöli ki.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1463/2013. (VII. 24.) Korm. határozata
a külföldi oktatói mobilitásról
A Kormány
1. felhatalmazza az érintett minisztereket a külföldi oktatói mobilitás nemzetközi igényeinek felmérésére, feltételeiről
való tárgyalások folytatására, valamint a külpolitikai prioritások mentén kétoldalú oktatási csere-megállapodások
keretén belül a Balassi Intézet Vendégoktatói Irodával egyeztetve oktatói álláshelyek létrehozására és támogatására;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
közigazgatási és igazságügyi miniszter
külügyminiszter
Határidő:
folyamatos
2. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjon a külföldi oktatói mobilitás megvalósításához szükséges
forrás biztosításáról 2013. év második félévére 50 millió Ft összeg értékben;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
2013. szeptember 15.
3. felhívja a közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy 2014-től a Balassi Intézet Vendégoktatói Iroda
költségvetésébe tervezze be a szükséges forrást, azaz évi 200 millió Ft összeg biztosításáról gondoskodjon.
Felelős:
közigazgatási és igazságügyi miniszter
Határidő:
2013. november 30.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 1464/2013. (VII. 24.) Korm. határozata
a Kormányzati Ügyfélvonal megújításáról
A Kormány felhívja a közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy gondoskodjon arról, hogy a közigazgatási
eljárások és a közigazgatás elérésének egyszerűsítése, ezáltal az ügyfelek minél gyorsabb, hatékonyabb, ügyfélbarát
kiszolgálása érdekében a megújult Kormányzati Ügyfélvonal legkésőbb 2013. december 1-jén megkezdje
a működését.
Felelős:
közigazgatási és igazságügyi miniszter
Határidő:
2013. november 30.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1465/2013. (VII. 24.) Korm. határozata
az Állatkísérleti Tudományos Etikai Tanácsról
1. A Kormány a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló
2010. évi XLIII. törvény 30. § (1) bekezdése alapján a tudományos célból felhasznált állatok védelmét és jólétét
érintő kérdések megtárgyalása, valamint a terület széles körű társadalmi, tudományos és szakmai megalapozása
érdekében Állatkísérleti Tudományos Etikai Tanácsot (a továbbiakban: Tanács) hoz létre.
2. A Tanács
a)
feladata az állatkísérleti engedélyek kérelmezésekor benyújtott projektek értékelése,
b)
tanácsot ad az állatvédelemért és állatjólétért felelős miniszternek az állatkísérletekre vonatkozó jogi
szabályozás tekintetében,
c)
tanácsot ad a felelős hatóságoknak és a munkahelyi állatjóléti bizottságoknak a kísérleti állatok
beszerzésével, tenyésztésével, elhelyezésével, gondozásával és felhasználásával kapcsolatos kérdésekben,
d)
ajánlásokat, irányelveket dolgoz ki,
e)
elősegíti a legjobb gyakorlatok megosztását,
f)
nemzetközi kapcsolatokat épít, tapasztalatot cserél az Európai Unió országainak hasonló testületeivel.
3. A Tanács tizenhárom tagból áll.
4. A Tanács tagjait a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH) elnöke kéri fel.
5. A Tanács tagjainak megbízatása 5 évre szól.
6. A Tanács tagjának tagsága megszűnik, amennyiben
a)
lemond,
b)
a Tanács minősített többségének javaslatára a NÉBIH elnöke felmenti, vagy
c)
elhalálozik.
7. A Tanács működésének e határozatban nem részletezett szabályait maga határozza meg, melyet a NÉBIH elnöke
jóváhagy.
8. A Tanács működési feltételeiről a NÉBIH elnöke gondoskodik.
9. A Tanács tagjai sorából elnököt választ.
10. A Tanács üléseit szükség szerint az elnök hívja össze.
11. A Tanács ülései nem nyilvánosak, azokon csak a tagok, illetve a meghívottak vehetnek részt.
12. A Tanács működésével kapcsolatos titkársági feladatokat a NÉBIH látja el.
13. A Tanács elnöke és tagjai tiszteletdíjban, költségtérítésben részesülnek.
14. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 1466/2013. (VII. 24.) Korm. határozata
az Országos Állatvédelmi és Állatjóléti Tanácsról szóló 1377/2013. (VI. 27.) Korm. határozat, az Országos
Vadgazdálkodási Tanácsról, valamint a területi vadgazdálkodási tanácsokról szóló 1380/2013. (VI. 27.)
Korm. határozat, valamint a Puskás Tivadar Közalapítvány megszüntetésével kapcsolatos feladatokról szóló
1284/2013. (V. 27.) Korm. határozat módosításáról
1. Az Országos Állatvédelmi és Állatjóléti Tanácsról szóló 1377/2013. (VI. 27.) Korm. határozat (a továbbiakban: H.)
6. és 7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. A Tanács tagjainak megbízatása 5 évre szól.
7. A Tanács tagjának tagsága megszűnik, amennyiben
a) lemond,
b) a miniszter felmenti,
c) a delegálásra jogosult szervezet új tagot delegál, vagy
d) elhalálozik.”
2. A H. 18. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„18. A Tanács működésével kapcsolatos titkársági feladatokat a miniszter által vezetett minisztérium állatvédelemért
és állatjólétért első helyen felelős főosztálya látja el.”
3. Hatályát veszti a H. 11., 13., 15–17. pontja.
4. Az Országos Vadgazdálkodási Tanácsról, valamint a területi vadgazdálkodási tanácsokról szóló 1380/2013. (VI. 27.)
Korm. határozat 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. A Kormány a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról
szóló 2010. évi XLIII. törvény 30. § (1) bekezdése alapján a vad védelmét és a fenntartható vadgazdálkodást érintő
kérdések megtárgyalásához, a vadgazdálkodás széles körű társadalmi és tudományos, szakmai megalapozása,
valamint az állami tulajdonú vad védelméhez fűződő érdekek közti összhang megteremtése érdekében 13 tagú,
véleményező, javaslattevő tevékenységet ellátó Országos Vadgazdálkodási Tanácsot (a továbbiakban: OVT) hoz
létre.”
5. Hatályát veszti a Puskás Tivadar Közalapítvány megszüntetésével kapcsolatos feladatokról szóló 1284/2013. (V. 27.)
Korm. határozat 2. pont b) alpontja.
6. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1467/2013. (VII. 24.) Korm. határozata
a vidékfejlesztési miniszter által irányított integrált agrárkutató hálózat kialakításáról
1. A Kormány elrendeli
a)
Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Kvtv.)
XII. Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet, 8. Agrárkutató intézetek címbe tartozó költségvetési szervek
összevonásával az alkalmazott kutatások, innováció és technológiafejlesztés széles alapú integrált ágazati
bázisának létrehozását, a szervezeti átalakításhoz és a feladatalapú működtetéshez szükséges létszámkeret és
források biztosítását, az intézmény működésére vonatkozó szabályozás kidolgozását;
Felelős:
vidékfejlesztési miniszter
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
2014. január 1.
b)
a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alatt társasági formában működő Fertődi
Gyümölcstermesztési Kutató-Fejlesztő Intézet Nonprofit Közhasznú Kft., Fertőd; Ceglédi Gyümölcstermesztési
Kutató-Fejlesztő Intézet Nonprofit Közhasznú Kft., Cegléd; Újfehértói Gyümölcstermesztési Kutató
és Szaktanácsadó Nonprofit Közhasznú Kft., Újfehértó; Állami Gyümölcs- és Dísznövénytermesztési
Kutató-Fejlesztő Közhasznú Nonprofit Kft., Érd; Gabonakutató Nonprofit Kft., Szeged; Fűszerpaprika Kutató
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Fejlesztő Nonprofit Közhasznú Kft., Kalocsa; Zöldségtermesztési Kutató Intézet Zrt., Kecskemét; Magyar
Tejgazdasági Kísérleti Intézet Kft., Mosonmagyaróvár; Országos Húsipari Kutatóintézet Közhasznú Nonprofit
Kft., Budapest; állami agrár-élelmiszeripari kutatóintézeteknek a vidékfejlesztési miniszter által kijelölt,
vidékfejlesztési minisztériumi költségvetési szervhez, mint tulajdonosi joggyakorlóhoz történő átadását;
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
vidékfejlesztési miniszter
Határidő:
2013. szeptember 1.
c)
a b) pontban felsorolt, a vidékfejlesztési miniszter által kijelölt vidékfejlesztési minisztériumi
költségvetési szervhez, mint tulajdonosi joggyakorlóhoz kerülő, gazdasági társasági formában működő
agrár-élelmiszeripari kutatóintézetek 2013. évi feladatellátásának elősegítésére 300,0 millió forint
összegű pénzügyi forrás biztosítását a Kvtv. XII. Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelési
előirányzatok cím, 7. Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített kiadások alcím, 1. Uniós programok
árfolyam-különbözete jogcímcsoportból a Kvtv. XII. Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelési
előirányzatok cím, 3. Agrár célelőirányzatok alcím, 2. Agrárkutatás támogatása jogcímcsoportba történő
1. melléklet szerinti átcsoportosításával;
Felelős:
vidékfejlesztési miniszter
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
d)
felhívja a vidékfejlesztési minisztert, hogy folytassa le az agrárkutatást érintően a Vidékfejlesztési
Minisztérium és a felsőoktatás közötti munkamegosztás és az azzal összefüggő szervezeti és szakmai
irányítási kérdések egyeztetését a nemzeti felsőoktatásról szóló törvénnyel összhangban, különös tekintettel
az ágazati szempontból kiemelt jelentőségű szőlészeti és borászati kutatóintézeteknek a vidékfejlesztési
miniszter által irányított agrárkutató hálózatba történő integrálására.
Felelős:
vidékfejlesztési miniszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2013. szeptember 1.
2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet az 1467/2013. (VII. 24.) Korm. határozathoz
XII. Vidékfejlesztési Minisztérium
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA *
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2013.
ÁHT
egyedi
azonosító

Fejezet
szám

XII.

Cím Alcím
szám szám

20

004471

3

7

334228

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

2

Előir.
csoport
száma

1

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Fejezet
szám

Cím Alcím
szám szám

Jogcím
szám

Előir.
csoport
száma

Jogcím
név

Előir.
csop.
név

A módosítás jogcíme

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

Módosítás
(+/-)

Működési költségevetés
Egyéb működési célú kiadások
Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített kiadások
Uniós programok árfolyam-különbözete
Működési költségevetés
Dologi kiadások

5

1

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
csop.
név

Vidékfejlesztési Minisztérium
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Agrár célelőirányzatok
Agrárkutatás támogatása

1
3
Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
ÁHT.
egyedi
azonosító

Alcím
név

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Előir.
csop.
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Előir.
csop.
név

millió forintban

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/ határozat
száma

+300

-300

BEVÉTEL

millió forintban

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/ határozat
száma

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/ határozat
száma

Kiemelt előirányzat
neve

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
ÁHT.
egyedi
azonosító

Fejezet
szám

XII.

Cím Alcím
szám szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Előir.
csoport
száma

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

T Á M O GAT Á S
Kiemelt előirányzat
neve

Vidékfejlesztési Minisztérium
Fejezeti kezelésű előirányzatok
3
Agrár célelőirányzatok
004471
2
Agrárkutatás támogatása
7
Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített kiadások
334228
1
Uniós programok árfolyam-különbözete
Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
fő

millió forintban

20

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
Fejezet
1 példány
időarányos
Állami Számvevőszék
1 példány
teljesítményarányos
Magyar Államkincstár
1 példány
egyéb: azonnal
Nemzetgazdasági Minisztérium
2 példány
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

-300

Összesen

I.n.év
300,0

II. n.év

millió forintban
III.n.év
IV.n.év
300,0
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Az adatlap 5 példányban töltendő ki

+300

64833
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A Kormány 1468/2013. (VII. 24.) Korm. határozata
a víziközmű-szektor gazdálkodásával és integrációjával összefüggő költségvetési kérdésekről
A Kormány
1. egyetért azzal, hogy a többségi állami tulajdonban lévő öt regionális víziközmű-társaság (Dunántúli Regionális
Vízmű Zrt., Duna Menti Regionális Vízmű Zrt., Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt., Tiszamenti Regionális
Vízművek Zrt., valamint az Északdunántúli Vízmű Zrt.) összesen 7000,0 millió forint forrásjuttatásban részesüljön
a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet
XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet terhére;
2. az 1. pontban foglaltak megvalósítása érdekében a Kvtv. 7. § (1) bekezdése alapján a Kvtv. 1. melléklet
XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 2. Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások
cím, 5. Fejezeti tartalék alcím terhére 2200,0 millió forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Kvtv. 1. melléklet
XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 2. Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások
cím, 2. Hasznosítással kapcsolatos folyó kiadások alcím, 4. Állami tulajdonú társaságok támogatása jogcímcsoport,
1. Az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kifizetések jogcím javára az 1. melléklet szerint;
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
3. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a Támogatásokat Vizsgáló Iroda bevonásával gondoskodjon
a szükséges közszolgáltatási szerződések létrehozásáról;
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
azonnal
4. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy készítse elő és terjessze be a Kormány részére a víziközműszolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény, valamint a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény
módosításáról szóló kormány-előterjesztést;
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
2013. július 31.
5. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a nemzetgazdasági miniszter bevonásával vizsgálja meg a közérdekű
üzemeltetéshez szükséges források 2013. év második félévében történő biztosításának lehetőségét, és erre
vonatkozóan tegyen javaslatot a Kormány részére.
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
2013. augusztus 31.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

64834

1. melléklet
az 1468/2013.
(VII. 24.)
határozathoz
1. melléklet
a …../2013.
( . Korm.
.) Korm.
határozathoz

XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2013.
Államházháztartási
egyedi
azonosító

Előir. Kiemelt
Előir.
Fejezet Cím Alcím Jogcím Jogcím csoport előir. Fejezet Cím Alcím Jogcím Jogcím csop.
szám szám szám csoport szám
szám
szám
név
név név csoport név
név
szám
név

XLIII.
2

278645

5

Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások
Fejezeti tartalék

2

Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások
Hasznosítással kapcsolatos folyó kiadások

XLIII.
2

296357

4

Az előirányzatmódosítás érvényessége:

Millió forintban, egy tizedessel !

KIA DÁ SOK

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat neve

Az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kifizetések

2 200,0

a költségvetési évben egyszeri jellegű

Az adatlap 5 példányban töltendő ki

I. né

2 200,0

II. né.

III. né. IV.né.

2 200,0
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Az előirányzatok felhasználása/zárolása (módosítás +/-) Összesen:
Fejezet
1 példány
időarányos
Állami Számvevőszék
1 példány
teljesítményarányos
egyéb AZONNAL
Magyar Államkincstár
1 példány
Nemzetgazdasági Minisztérium
2 példány
x/ Az összetartozó előirányzat változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

	
  

A módosítást
elrendelő
jogszabály/
határozat száma

-2 200,0

Állami tulajdonú társaságok támogatása
1

A
módosítás
Módosítás következő
(+/-)
évre
áthúzódó
hatása

64835
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A Kormány 1469/2013. (VII. 24.) Korm. határozata
a közfoglalkoztatási program megvalósítása céljából a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek
önkormányzatok részére történő ingyenes vagyonkezelésbe adásáról
A Kormány
1. a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 22. § (1) és (3) bekezdése alapján úgy dönt, hogy
az 1. mellékletben szereplő, a Nemzeti Földalapba tartozó földrészleteket az ott felsorolt települési önkormányzatok
részére közfoglalkoztatási program megvalósítása céljából ingyenesen 5 évre vagyonkezelésbe adja;
2. felhívja a vidékfejlesztési minisztert, hogy a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet útján gondoskodjon az ingatlannyilvántartási bejegyzésre alkalmas vagyonkezelési szerződéseknek az érintett települési önkormányzatokkal
történő megkötéséről.
Felelős:
vidékfejlesztési miniszter
Határidő:
a közzétételtől számított 15. nap
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

9.

Önkormányzat

Település

Fekvés

Helyrajzi
szám

Drávaiványi Község
Önkormányzata
összesen:
Kisasszonyfa Község
önkormányzata
összesen:
Kisherend Község
Önkormányzata

Drávaiványi

külterület

Kisasszonyfa

külterület

összesen:
Marócsa Község
Önkormányzata
összesen:
Nagydobsza Község
Önkormányzata
összesen:
Sellye Város
Önkormányzata
összesen:
Siklós Város
Önkormányzata
összesen:
Békés Város
Önkormányzata
összesen:
Doboz Nagyközség
Önkormányzata

Alrészlet

Művelési ág

Terület
(ha)

(AK)

Megye

060/7

szántó

1,0846

15,08

Baranya Megye

024/2

szántó

1,0846
6,2041

15,08
86,24

6,2041
1,1850

86,24
20,62
33,30
53,92
8,08

Kisherend

külterület

041/15

szántó

Kisherend

külterület

047/7

szántó

Marócsa

külterület

096/3

szántó

1,6659
2,8509
0,4228

8,08
140,41

Nagydobsza

külterület

058/9

szántó

0,4228
5,1063

Sellye

külterület

021/12

szántó

5,1063
0,2399

140,41
2,16

szántó

0,2399
5,9395

2,16
82,56
82,56
138,84
138,84
127,66

Siklós

külterület

0357/6

Békés

külterület

042/24

szántó

5,9395
4,0776

Doboz

külterület

0112/62

szántó

4,0776
5,6593

Békés Megye
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8.

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

64836

1. melléklet az 1469/2013. (VII. 24.) Korm. határozathoz

Önkormányzat

10.

11.

összesen:
Gerendás Község
Önkormányzata
összesen:
Gyula Város
Önkormányzata

Település

Fekvés

Helyrajzi
szám

Doboz
Doboz
Doboz
Doboz

külterület
külterület
külterület
zártkert

Gerendás

külterület

Alrészlet

Művelési ág

Terület
(ha)

(AK)

0146/322
0146/323
0106/21
2507

szántó
szántó
szántó
kert

094/17

szántó

0,6621
0,7433
2,0046
0,1189
9,1882
4,4701

15,00
16,00
41,99
4,96
205,61
180,00

4,4701
0,7019

180,00
15,80

0,9499
0,9478
0,9957
0,6911
0,6912
4,9776
0,4346

19,09
17,42
39,93
29,99
30,00
152,23
15,12

0,5215
0,9561
5,6261

18,15
33,27
88,95
32,79
121,74
3,64
0,96
2,91

Gyula

külterület

0137/1

szántó

Gyula
Gyula
Gyula
Gyula
Gyula

külterület
külterület
külterület
külterület
külterület

0137/3
0138/3
0680/19
0680/20
0680/22

szántó
szántó
szántó
szántó
szántó

összesen:
Kétegyháza Nagyközség
Önkormányzata

Kétegyháza

külterület

0140/21

szántó

Kétegyháza

külterület

0140/22

szántó

13.

összesen:
Kötegyán Község
Önkormányzata

Kötegyán

külterület

0370/18

szántó

Kötegyán

külterület

0359/5

szántó

14.

összesen:
Abaújszántó Város
Önkormányzata

Abaújszántó

belterület

1473

gyep (legelő)

1,9075
7,5336
1,0400

Abaújszántó
Abaújszántó

külterület
külterület

0131/2
0131/3

gyep (legelő)
szántó

0,2753
0,2618

12.

Megye

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2013. évi 126. szám

2

Borsod-AbaújZemplén Megye

64837

Önkormányzat

15.

16.

17.

összesen:
Szemere Község
Önkormányzata

Fekvés

Helyrajzi
szám

Abaújszántó
Abaújszántó
Abaújszántó
Abaújszántó
Abaújszántó
Abaújszántó
Abaújszántó
Abaújszántó
Abaújszántó
Abaújszántó
Abaújszántó
Abaújszántó
Abaújszántó

külterület
zártkert
zártkert
zártkert
zártkert
zártkert
zártkert
zártkert
zártkert
zártkert
zártkert
zártkert
zártkert

0133/2
4130
4130
4170/11
4173/1
4180
4188
4230
4255
4300
4351
4358
4359

Bodroghalom

külterület

0127/17

Múcsony

külterület

043/41

Alrészlet

a
b

Művelési ág

Terület
(ha)

(AK)

szántó
szántó
gyep (legelő)
gyümölcsös
szőlő
szántó
gyep (legelő)
gyep (legelő)
szántó
szántó
kert
kert
kert
szántó

0,3940
0,2520
0,1958
0,1341
0,1321
0,1684
0,1552
0,1788
0,3037
0,4146
0,1318
0,0888
0,0371
4,1630
1,5223

4,37
2,80
0,20
1,86
3,90
2,49
0,16
0,18
3,37
2,90
1,83
1,23
0,52
33,46
29,82

szántó

1,5223
2,1876

29,82
34,13

2,1876
0,9411

34,13
7,15

0,1566
0,0511
0,1373
1,2861
0,117

3,81
1,24
1,04
13,24
2,45

Sajókeresztúr

zártkert

1216

rét

Sajókeresztúr
Sajókeresztúr
Sajókeresztúr

zártkert
zártkert
zártkert

1234/2
1275
1275

kert
gyümölcsös
rét

Szemere

külterület

075/2

a
b

gyümölcsös

Megye
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18.

összesen:
Bodroghalom Község
Önkormányzata
összesen:
Múcsony Község
Önkormányzata
összesen:
Sajókeresztúr Község
Önkormányzata

Település

64838

3

Önkormányzat

19.

20.

21.

Település

Fekvés

Helyrajzi
szám

Alrészlet

Művelési ág

Terület
(ha)

(AK)

Megye

rét

9,0890
9,2060
1,0836

98,16
100,61
25,99

Csongrád Megye

0,1792
1,2628
2,9175

1,49
27,48
26,18

1,3788
4,2963
1,3137

21,51
47,69
57,01

Szemere

külterület

094/1

összesen:
Csanytelek Község
Önkormányzata

Csanytelek

külterület

0193/29

a

szántó

Csanytelek

külterület

0193/29

b

legelő

összesen:
Kistelek Város
Önkormányzata

Kistelek

külterület

0264/16

a

szántó

Kistelek

külterület

0264/16

b

rét

összesen:
Maroslele Község
Önkormányzata

Maroslele

külterület

0219/7

szántó

Maroslele
Maroslele
Maroslele

külterület
külterület
külterület

0292/30
0350/17
0185/22

szántó
szántó
szántó

1,6004
1,1509
0,8683
4,9333

38,89
39,02
21,10
156,02

Mezőkomárom

külterület

070/93

szántó

3,7213

122,80

Szabadhídvég

külterület

0197/3

a

szántó

3,7213
0,8406

122,80
24,80

Szabadhídvég
Szabadhídvég
Szabadhídvég
Szabadhídvég

külterület
külterület
külterület
külterület

0197/3
0239
0239
0239

b
a
f
r

legelő
kivett árok
szántó
legelő

0,04
0,2537
5,4883
0,4919
7,1145

0,33
0,00
68,60
1,28
95,01

Fülöp

külterület

0472/107

szántó

0,2766

0,99

összesen:
22.

23.

Mezőkomárom Község
Önkormányzata
összesen:
Szabadhídvég Község
Önkormányzata

összesen:
24.

Fülöp Község
Önkormányzata
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4

Fejér Megye

Hajdú-Bihar
Megye

64839

Önkormányzat

Település

Fekvés

Helyrajzi
szám

Fülöp
Fülöp
Fülöp

külterület
külterület
külterület

64840

5
Alrészlet

Terület
(ha)

(AK)

0472/109
0230/7
0472/108

szántó
szántó
szántó

0,6982
0,7220
0,1303
1,8271
2,0908

6,56
4,55
1,22
13,32
24,56

1,5811
3,6719
8,9914

27,63
52,19
163,64

4,2565
13,2479
0,2392

77,47
241,11
1,67

0,8319
6,7068
0,1224

7,24
41,35
0,00

0,2454

0,00
11,57
11,94
12,31
1,85
87,93
54,26
54,26
3,19

25.

összesen:
Görbeháza Község
Önkormányzata

Görbeháza

külterület

0388/53

szántó

Görbeháza

külterület

0398/26

szántó

26.

összesen:
Hajdúböszörmény Város
Önkormányzata

Hajdúböszörmény

külterület

0370/2

gyep(legelő)

Hajdúböszörmény

külterület

0377

gyep(legelő)

27.

összesen:
Hajdúhadház Város
Önkormányzata

Hajdúhadház

zártkert

20617

szántó

Hajdúhadház
Hajdúhadház
Hajdúhadház

külterület
külterület
külterület

0168/41
040/2
040/2

a
b

Hajdúhadház

külterület

040/2

c

Bocskaikert
Bocskaikert
Bocskaikert
Téglás

külterület
külterület
külterület
külterület

0150/99
0150/98
0150/97
0251/1

rét
szántó
kivett gazd.
épület, udvar
kivett gazd.
épület, udvar
gyümölcsös
gyümölcsös
gyümölcsös
nádas

Nádudvar

külterület

0297/9

szántó

0,2775
0,2864
0,2953
1,5399
10,5448
1,4910

szántó és út

1,4910
0,1754

28.

29.

összesen:
Nádudvar Város
Önkormányzata
összesen:
Pocsaj Nagyközség

Pocsaj

zártkert

3040/2

Megye
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Művelési ág

Önkormányzat

Település

Fekvés

Helyrajzi
szám

Pocsaj
Pocsaj
Pocsaj
Pocsaj
Pocsaj
Pocsaj

zártkert
zártkert
zártkert
zártkert
zártkert
zártkert

Tetétlen

Alrészlet

Művelési ág

Terület
(ha)

(AK)

3068
3072/1
3082
3094
3190
3207

szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
kert

zártkert

2403

kert

0,4068
0,4773
0,3165
0,1579
0,2945
0,1428
1,9712
0,0906

7,40
6,63
5,76
2,87
4,09
1,04
30,98
3,93

Egyek

külterület

0477/7

a

szántó

0,0906
0,7859

3,93
6,50

Egyek

külterület

0477/7

b

legelő

összesen:
Aldebrő Község
Önkormányzata

Aldebrő

külterület

013/21

szántó

0,2506
1,0365
2,1128

0,53
7,03
36,76

Aldebrő
Aldebrő
Aldebrő

külterület
külterület
külterület

013/28
034/37
048/47

szántó
szántó
rét

összesen:
Nagyréde Község
Önkormányzata

Nagyréde

külterület

0156/114

szőlő

0,3038
0,1442
1,4161
3,9769
0,3009

5,29
3,48
22,09
67,62
16,73

Nagyréde
Nagyréde
Nagyréde
Gyöngyöspata
Gyöngyöspata

külterület
külterület
külterület
külterület
külterület

0156/200
0242/26
0242/6
0157/5
0157/6

szőlő
legelő
legelő
szántó
szántó

0,2863
1,9391
1,6118
1,0666
1,3662

15,92
28,70
23,85
14,08
18,03

Megye

Önkormányzata

30.

31.

32.

33.

összesen:
Tetétlen Község
Önkormányzata
összesen:
Tiszacsege Község
Önkormányzata
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6

Heves Megye

64841

Önkormányzat

Település

Fekvés

Helyrajzi
szám

64842

7
Alrészlet

Művelési ág

összesen:
34.

35.

36.

38.

(AK)

6,5709

117,31

Fegyvernek

külterület

022/24

szántó

3,9490

99,51

Fegyvernek
Fegyvernek
Fegyvernek
Fegyvernek
Fegyvernek
Nagykörű
Nagykörű
Nagykörű
Nagykörű

külterület
külterület
külterület
külterület
külterület
külterület
külterület
külterület
külterület

038/1
0135/35
0384/7
0218/2
092/1
0196/29
0224/10
0224/10
0234/8

szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
kivett út
szántó

összesen:
Tiszaörs Község
Önkormányzata

Kunmadaras

külterület

0377/3

szántó

0,0821
0,7935
2,7886
1,1963
1,8750
1,0420
1,8389
0,0541
2,8581
16,4776
3,6562

1,72
20,00
70,27
25,00
67,28
29,30
38,43
0,00
56,89
408,40
51,43

Kunmadaras
Kunmadaras

külterület
külterület

0446/33
0446/34

szántó
szántó

összesen:
Tiszasas Község
Önkormányzata

Tiszasas

külterület

049/8

tanya

0,7847
0,9081
5,3490
0,3585

24,99
24,61
101,03
0,00

Tiszasas
Tiszasas

külterület
belterület

049/9
178/5

Tiszatenyő

külterület

027/8

0,8716
0,2631
1,4932
1,4722

1,83
1,11
2,94
34,06

1,4722

34,06

2,5375

79,42

összesen:
Tiszatenyő Község
Önkormányzata
összesen:
Somogyvár Község
Önkormányzata

Somogyvár

Külterület

030/13

a
b

b

legelő
legelő
szántó

szántó

Megye

Jász-NagykunSzolnok Megye
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37.

Fegyvernek Nagyközség
Önkormányzata

Terület
(ha)

Önkormányzat

Település

Fekvés

Helyrajzi
szám

Alrészlet

Művelési ág

összesen:
39

40

41

42

43

Kaposmérő Község
önkormányzata

Terület
(ha)

(AK)

2,5375

79,42

Kaposmérő

zártkert

912

gyümölcsös

0,0351

1,22

Kaposmérő
Kaposmérő
Kaposmérő
Kaposmérő
Kaposmérő
Kaposmérő
Kaposmérő
Kaposmérő

külterület
külterület
külterület
külterület
zártkert
zártkert
külterület
külterület

019/86
019/91
019/97
019/98
1093/2
1093/2
019/74
019/109

szántó
szántó
szántó és út
szántó és út
szántó
rét
szántó
szántó

összesen:
Csenger Város
Önkormányzata

Csenger

külterület

0231/24

gyümölcsös

0,0499
0,0641
0,0307
0,0631
0,2140
0,2785
0,1345
2,3798
3,2497
1,2893

0,52
0,67
0,32
0,66
1,20
7,49
3,51
43,31
58,90
49,25

Csenger
Csenger

külterület
külterület

0229/7
0229/15

gyümölcsös
gyümölcsös

összesen:
Csengerújfalu Község
Önkormányzata

Csenger

külterület

089/3

szántó

0,3435
1,9142
3,5469
1,8953

13,12
73,12
135,49
24,32

Csenger
Ura

külterület
külterület

089/4
052

szántó
szántó

Garbolc

külterület

015/4

rét

3,5127
15,2153
20,6235
0,1308

45,00
299,51
368,83
0,50

Garbolc
Garbolc

külterület
külterület

039/27
052/13

szántó
szántó

Gávavencsellő

külterület

0198/4

szántó

0,4415
0,2229
0,7952
0,4676

4,28
1,70
6,48
3,27

összesen:
Garbolc Község
Önkormányzata

összesen:
Gávavencsellő Nagyközség

a
b

b

Megye
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Somogy Megye

Szabolcs-SzatmárBereg Megye

64843

Önkormányzat

44

45

46

47

48

összesen:
Jánkmajtis Község
Önkormányzata
összesen:
Komlódtótfalu Község
Önkormányzata
összesen:
Mánd Község
Önkormányzata
összesen:
Nagyhalász Város
Önkormányzata

összesen:
Nagyhódos Község
Önkormányzata

Település

Fekvés

Helyrajzi
szám

Alrészlet

Hodász

külterület

029/45

szántó

Hodász
Hodász
Hodász
Hodász

külterület
külterület
külterület
külterület

056/6
067/16
057/81
057/81

szántó
gyümölcsös
szántó
gyümölcsös

Jánkmajtis

külterület

0179/6

a
b

Művelési ág

Terület
(ha)

(AK)

0,4676
1,3948

3,27
11,16

szántó

1,2967
1,4503
0,5273
0,5746
5,2437
8,3286

10,37
35,24
4,22
17,98
78,97
99,98
99,98
25,28

Komlódtótfalu

külterület

06/15

szántó

8,3286
1,2098

Mánd

külterület

067/4

szántó

1,2098
1,1865

25,28
18,33

Nagyhalász

külterület

0363/27

szántó

1,1865
0,2890

18,33
6,53

Nagyhalász
Nagyhalász
Nagyhalász
Nagyhalász
Nagyhalász
Nagyhalász

külterület
külterület
külterület
külterület
külterület
zártkert

0363/28
0363/29
0363/30
0363/31
0363/32
3750

szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó

Nagyhódos

külterület

045/9

0,2034
0,2040
0,1858
0,4995
0,2326
0,2734
1,8877
0,9473

4,60
4,61
4,20
11,29
5,26
1,91
38,40
27,95

b

gyümölcsös

Megye
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49

Önkormányzata
összesen:
Hodász Nagyközség
Önkormányzata

64844

9

Önkormányzat

50

51

52

53

54

összesen:
Nyírbogát Nagyközség
Önkormányzata
összesen:
Ököritófülpös Nagyközség
Önkormányzata

Település

Fekvés

Helyrajzi
szám

Alrészlet

Művelési ág

(AK)
27,95
13,60

Nyírbogát

külterület

094/2

szántó

0,9473
7,0751

Ököritófülpös

külterület

024/6

szántó

7,0751
0,7923

13,60
16,56

0,7914
1,5837
10,7252

16,54
33,10
85,80

3,3193
31,3120
8,7709
54,1274
0,8812

17,74
151,26
22,49
277,29
12,49

0,5739
1,4551
0,1254

7,00
19,49
1,18

0,2568
0,4159

0,00
0,00

4,5446

0,00

0,8824
0,2794
0,8471
7,3561

21,30
0,28
0,85
23,61

Ököritófülpös

külterület

024/7

szántó

összesen:
Ömböly Község
Önkormányzata

Ömböly

külterület

0142/1

szántó

Ömböly
Ömböly
Ömböly

külterület
külterület
külterület

0206
0218/1
0218/1

összesen:
Porcsalma Nagyközség
Önkormányzata

Porcsalma

külterület

058/18

szántó

Porcsalma

külterület

070/29

szántó

összesen:
Szakoly Község
Önkormányzata

Szakoly

külterület

0298/49

c

szántó

Szakoly
Szakoly

külterület
külterület

0298/49
0298/49

b
d

Szakoly

külterület

0298/49

a

Szakoly
Szakoly
Szakoly

külterület
külterület
külterület

0230/38
0294/5
0326/3

kivett árok
kivett saját
haszn. út
kivett saját
haszn. út
gyümölcsös
rét
rét

összesen:

Terület
(ha)

a
a
b

szántó
legelő
szántó

Megye
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64845

55

56

57

58

59

Önkormányzat

Település

Fekvés

Helyrajzi
szám

Szamosangyalos Község
Önkormányztata
összesen:
Tiszakóród Község
Önkormányzata
összesen:
Tiszatelek Község
Önkormányzata
összesen:
Tyukod Község
Önkormányzata

Szamosangyalos

külterület

083/7

összesen:
Ura Község
Önkormányzata

Milota

külterület

64846

11
Alrészlet

041/27

Művelési ág

Terület
(ha)

(AK)

szántó

1,2962

27,09

szántó

1,2962
1,0565

27,09
12,67
12,67
16,39

külterület

02/41

szántó

Tyukod

külterület

0337/80

szántó

0,8898
0,8315

16,39
9,78

Tyukod

külterület

046/18

szántó

Ura

külterület

086/10

szántó

0,5650
1,3965
1,5021

11,81
21,59
23,43

Ura
Ura
Ura

külterület
külterület
külterület

086/11
086/12
086/8

szántó
szántó
szántó

1,5019
1,5013
1,5022
6,0075

23,43
23,42
23,43
93,71

Értény

zártkert

2220

szántó

0,2322

4,44

Értény

külterület

072/5

szántó

Györe

külterület

050/3

a

gyümölcsös

1,6934
1,9256
2,5872

56,45
60,89
76,32

Györe
Györe
Györe
Györe

külterület
külterület
külterület
külterület

050/3
050/3
050/3
050/3

b
c
d
f

szőlő
legelő (gyep)
szőlő
legelő (gyep)

1,2467
0,1720
0,5126
0,2328

49,87
0,65
20,50
0,88

összesen:
60

61

Értény Község
Önkormányzata
összesen:
Györe Község
Önkormányzata

Tolna Megye
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Tiszatelek

1,0565
0,8898

Megye

Önkormányzat

62

63

64

65

összesen:
Kisszékely Község
Önkormányzata

összesen:
Mucsi Község
Önkormányzata
összesen:
Nagyszokoly Község
Önkormányzata
összesen:
Nak Község
Önkormányzata

Település

Fekvés

Helyrajzi
szám

Alrészlet

Művelési ág

Terület
(ha)

(AK)

Györe
Györe
Györe
Györe
Györe
Györe
Györe

külterület
külterület
külterület
külterület
külterület
külterület
külterület

050/3
050/3
050/3
050/3
050/3
079
085

g
h
j
k
l

szőlő
legelő (gyep)
szőlő
legelő (gyep)
legelő (gyep)
szántó
szántó

Kisszékely

külterület

0166/9

a

szántó

0,3382
0,3012
1,0324
0,2559
3,1773
5,2668
0,5834
15,7065
3,8470

13,53
1,14
41,30
0,97
15,87
139,36
18,26
378,65
117,50

Kisszékely
Kisszékely

külterület
külterület

0166/9
0166/9

b
c

szőlő
legelő

Mucsi

belterület

595

szántó

0,3475
0,2183
4,4128
1,9987

9,66
1,75
128,91
41,77

szántó

1,9987
3,2791

41,77
119,69

szántó

3,2791
1,2747

119,69
57,62

szántó
szántó
rét

0,7079
2,5658
0,0499
4,5983

32,00
55,04
0,95
87,99

szántó

3,2226

112,15

3,2226

112,15

Nagyszokoly

külterület

0228/13

Nak

külterület

054/17

Nak
Nak
Nak

külterület
külterület
külterület

067/43
077/4
077/4

Keléd

külterület

065/20

a
b

összesen:
66

Keléd Község
Önkormányzata
összesen:

Megye
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Vas Megye

64847

67

68

69.

64848

13
Önkormányzat

Település

Fekvés

Helyrajzi
szám

Alrészlet

Művelési ág

Terület
(ha)

(AK)

Megye

Bazsi Község
Önkormányzata

Bazsi

külterület

033/2

a

szántó

2,1924

30,17

Veszprém Megye

Bazsi

külterület

033/2

b

rét

Nagygyimót

külterület

099/2

szántó

0,2146
2,4070
1,4369

2,68
32,85
30,03

Zalaszegvár

külterület

010/1

szántó

1,4369
2,2108

30,03
20,78

Zalaszegvár

külterület

010/3

szántó

összesen:

0,5754
2,7862

5,41
26,19

Összesen:

336,0058

5574,27

összesen:
Nagygyimót Község
Önkormányzata
összesen:
Zalaszegvár Község
Önkormányzata
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A Kormány 1470/2013. (VII. 24.) Korm. határozata
a BOSCH cégcsoport és a Hewlett-Packard Magyarország Kft. magyarországi nagybefektetővel való
stratégiai megállapodás megkötéséről
A Kormány felhatalmazza
1. a Miniszterelnökség külügyi és külgazdasági ügyekért felelős államtitkárát, hogy a Magyarország Kormánya és
a Hewlett-Packard Magyarország Számítástechnikai és Elektronikai Berendezéseket Forgalmazó és Szolgáltató
Kft. (1117 Budapest, Aliz utca 1., cgj.sz: 01-09-075933) között kötendő stratégiai együttműködési megállapodást
a Kormány nevében aláírja,
Felelős:
a Miniszterelnökség külügyi és külgazdasági ügyekért felelős államtitkára
Határidő:
azonnal
2. a nemzetgazdasági minisztert, hogy a Magyarország Kormánya és a Robert Bosch GmbH magyarországi
leányvállalatai – Robert Bosch Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (1103 Budapest, Gyömrői út 120.,
cgj.sz: 01-09-079217), Robert Bosch Elektronika Gyártó Kft. (3000 Hatvan, Robert Bosch út 1., cgj.sz: 10-09-023832),
Robert Bosch Power Tool Elektromos Szerszámgyártó Korlátolt Felelősségű Társaság (3526 Miskolc, Robert Bosch
park 1., cgj.sz: 05-09-009288), Robert Bosch Energy and Body Systems Gépjárműelektromossági Alkatrész Gyártó
és Forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság (3526 Miskolc, Robert Bosch park 3., cgj.sz: 05-09-010479), Bosch
Electronic Service Kft. (6000 Kecskemét, Wéber Ede utca 10/ A, .cgj.sz: 03-09-111374), Bosch Rexroth Hajtás- és
Vezérléstechnika Kft. (1103 Budapest, Gyömrői út 104., cgj.sz: 01-09-461621), Bosch Rexroth Pneumatika Gyártó és
Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (3300 Eger, Bánki Donát utca 3., cgj.sz: 10-09-025431), Bosch Packaging
Systems Korlátolt Felelősségű Társaság (2119 Pécel, Határ út 3., cgj.sz: 13-09-102144), valamint a közös vállalatként
működő ZF Lenksysteme Hungária Gépjárműalkatrész-gyártó Korlátolt Felelősségű Társaság (3300 Eger, Kistályai út
2., cgj.sz: 10-09-025501) és a BSH háztartási készülék kereskedelmi korlátolt felelősségű társaság (1126 Budapest,
Királyhágó tér 8–9., cgj.sz: 01-09-269033) – között kötendő stratégiai együttműködési megállapodást a Kormány
nevében aláírja.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1471/2013. (VII. 24.) Korm. határozata
a kulturális örökségvédelmi szervezetrendszer átalakításához kapcsolódóan a Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium és a Belügyminisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva
– a kulturális örökségvédelemmel összefüggő egyes közfeladatok ellátásában 2013. július 1-jével bekövetkezett
szervezeti változásra figyelemmel – a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi
CCIV. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezet, 8. Fővárosi,
megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok cím terhére, a Kvtv. 1. melléklet XIV. Belügyminisztérium
fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 17. Örökségvédelmi feladatok alcím javára 103 575 ezer forint tartós
jellegű átcsoportosítását rendeli el az 1. melléklet szerint.
Felelős:
közigazgatási és igazságügyi miniszter
belügyminiszter
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

64850

1. melléklet az 1471/2013. (VII. 24.) Korm. határozathoz
XIV. Belügyminisztérium
X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2013.
ÁHT
egyedi
azonosító

Fejezet
szám

XIV.
341751

015558

X.

Cím
szám

20

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

17

Előir.
csoport
száma

1

8

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Belügyminisztérium
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Örökségvédelmi feladatok
1
2
3

1

1
2
3
Az előirányzatmódosítás érvényessége: b.) a következő év költségvetésébe beépülő

Előir.
csop.
név

Működési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok
Működési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások

ÁHT.
egyedi
azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Előir.
csoport
száma

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Előir.
csop.
név

ÁHT.
egyedi
azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Előir.
csoport
száma

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Előir.
csop.
név

015558

X.

20

17

8

BEVÉTEL

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

T Á M O GAT Á S

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Belügyminisztérium
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Örökségvédelmi feladatok
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

66 572
17 710
19 293

93 200
24 795
19 293

-66 572
-17 710
-19 293

-93 200
-24 795
-19 293

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

103 575

137 288

-103 575

-137 288

ezer forintban
A módosítást elrendelő
jogszabály/ határozat
száma

ezer forintban
A módosítást elrendelő
jogszabály/ határozat
száma

ezer forintban
A módosítást elrendelő
jogszabály/ határozat
száma

Az előirányzatmódosítás érvényessége: b.) a következő év költségvetésébe beépülő
Az adatlap 5 példányban töltendő ki
A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
1 példány
Fejezet
időarányos
1 példány
Állami Számvevőszék
teljesítményarányos
1 példány
Magyar Államkincstár
egyéb:
azonnali
2 példány
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

Összesen

I.n.év

103 575

II. n.év

III.n.év

103 575

IV.n.év
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XIV.
341751

A módosítás jogcíme

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

64851
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A Kormány 1472/2013. (VII. 24.) Korm. határozata
az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének módosításáról,
az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program 2009–2010. évekre szóló akciótervében szereplő egy
konstrukció címének és szakmai tartalmának módosításáról, valamint kiemelt projektek nevesítésének
módosításáról, az Elektronikus Közigazgatás Operatív Programmal összefüggő tartalék támogatási
konstrukciókról
A Kormány
1. megállapítja az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program (a továbbiakban: EKOP) 2011–2013. évekre szóló
akciótervét az 1. melléklet szerint,
2. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az 1. pont szerint megállapított akcióterv új, illetve megemelt
keretösszeggel rendelkező konstrukciók esetében, ha a végleges szakmai tartalom nem kerül megküldésre
a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség részére e határozat közzétételétől számított 30 napon belül, vagy ezen projektek
keretében a hardverbeszerzésre irányuló közbeszerzési eljárás keretében kiválasztott ajánlattevővel a szerződés
2013. október 15-ig nem kerül megkötésre, úgy nyújtson be előterjesztést a Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság
részére a konstrukció törlésről,
3. jóváhagyja a 2. mellékletben meghatározott egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projekteket,
4. elfogadja a 2. mellékletben meghatározott projekteknek az EKOP kiemelt projektjeiként történő nevesítését és
hozzájárul ahhoz, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Közigazgatási Reform Programok Irányító Hatósága
a támogatási szerződést azokra megkösse,
5. jóváhagyja az EKOP 2009–2010. évekre szóló akciótervének módosítását a 3. melléklet szerinti konstrukció
tekintetében,
6. visszavonja az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program 2011–2013. közötti időszakra szóló akciótervének
megállapításáról, egyes kiemelt projektjei akciótervi nevesítéséről és az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program
tartaléklistájának jóváhagyásáról szóló 1122/2013. (III. 11.) Korm. határozatot.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

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

64852

1. melléklet az 1472/2013. (VII. 24.) Korm. határozathoz
Elektronikus Közigazgatás Operatív Program
Akcióterv 2011-2013

I. Prioritás bemutatása - 1. prioritás:
1. Prioritás tartalma

Prioritás rövid tartalma
A prioritási tengely célja a közigazgatás működésében az elektronikus szolgáltatások nyújtásának képességhez szükséges belső fejlesztések végrehajtása, ami által biztosíthatók a közigazgatáson belüli (G2G) informatikai alapú
szolgáltatások. Egyúttal ezek a fejlesztések teremtik meg az állampolgárok (G2C) és a vállalkozások (G2B) felé nyújtandó szolgáltatások hátterét, amely ügyfelek általi elérhetőségét a 2. prioritási tengelyben szereplő
beavatkozások alapozzák meg. E beavatkozások egyúttal szolgálják az EU fejlesztési programjaiban – így különösen az i2010 programban – megfogalmazottakhoz illeszkedő közigazgatási fejlesztési pálya megvalósítását. A jelzett
beavatkozások az összes államigazgatási ügyet, eljárást és folyamatot érinthetik, függetlenül attól, hogy azokat államigazgatási és/vagy önkormányzati szervek látják el.

2. A prioritás ütemezése – kiírások kerete
Indikatív forrásallokáció
2011
2012
2013
23,09
15,09
0,30
(Mrd Ft)
Tartalék:
ESZA tervezett aránya a prioritás keretéből: max. 10%
3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)
2011
0,00

2012
12,58

2013
17,30

Összesen
38,48

Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
2014
2015
0,00
0,00

Összesen
29,88

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

Konstrukció neve

Pályázatok, kiemelt projektek meghirdethető kerete
KMR+KONV (MrdFt)
2011

Központosított kormányzati
informatikai rendszer kiterjesztése
(KKIR2)

1.1.7

A Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság
informatikai infrastruktúrájának
komplex fejlesztése

1.1.10

A katasztrófavédelmi informatikai
rendszerek döntéstámogató
szerepének és biztonságának
növelése

1.1.12

Komplex mezőgazdasági
kockázatkezelési rendszer

0,00

0,00

0,00

0,00

5,66

0,08

1,50

1,25

A konstrukció szakmai
tartalmáért felelős miniszter

2,00

A KKIR projektben megkezdett végfelhasználói eszközök korszerűsítését kiterjesszék
valamennyi felhasználóra, kiépüljön az egységes nyomtatás-menedzsment rendszer, illetve
hogy folytatódjon az alkalmazások indokolatlanul nagy számának csökkentése érdekében
az alkalmazás-konszolidáció, melyhez mindenekelőtt az alkalmazások felmérése
szükséges. Ezen túl, a központosított kormányzati informatikai rendszer működési
környezete, az Egységes Infrastruktúra (EI) háttéreszközeinek korszerűsítése is
elengedhetetlen, amelybe nemcsak az új szerverinfrastruktúra kiépítése, hanem a
szerverek modern környezetben elhelyezése is kiemelt jelentőségű. Megvalósul a KEF
portál fejlesztése az elektronikus közbeszerzés bevezetése érdekében. A projekt keretében
a járási törzshivatalok és kirendeltségek PC állománya is lecserélésre kerül, valamint a
felhasználóknak a konszolidált, központról menedzselt informatikai munkavégzés
támogatása is megvalósul, beleértve a vezetékes telefonok fejlesztését is.

NFM

0,00

A 2012. január 01-én létrejött, s a 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) értelmében fontos
szerepet betöltő Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadsági Hatóság hatékony,
független és ügyfélbarát működése érdekében feltétlenül szükséges a rendkívül mértékben
elavult informatikai infrastruktúra fejlesztése. Ezen fejlesztések főbb elemei között vannak
az optikai hálózat kiépítése, a komplex munkafolyamat irányítási rendszer kialakítása,
webes portál létrehozása, SIS2 rendszerrel kapcsolatos feladatok és szükséges hardver
igények kielégítése.

NFM

0,00

Veszélyes anyagok közúti szállításával kapcsolatos döntéstámogató rendszer; megyei
szerverkonszolidáció; katasztrófák elleni védekezésben alkalmazott gépjárművek vonulását
támogató komplex térinformatikai rendszer, valamint a hatósági munka döntéstámogató
informatikai hátterének biztosítása; az IT rendszerek katasztrófatűrő képességének
növelése, mentési, archiválási feladatok biztonságos kialakítása, hálózatbiztonsági
megoldások alkalmazása. A katasztrófák elleni védekezésben résztvevő védelmi
szervezetek erő- és eszköz adatainak nyilvántartása, riasztásuk, berendelésük és
készenlétbe helyezésük informatikai támogatása.

BM

0,00

A mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló
2011. évi CLXVIII. törvény egységes kárfelelősségi rendszert határozott meg az agrárium
szereplői részére, amely két pilléren, egyrészt az állami kárenyhítési rendszeren, másrészt
egy piaci biztosítási struktúrán nyugszik. Jelen projekt célja a módosult agrárkockázatkezelési rendszer követelményeit teljes körűen kielégítő fejlesztések
megvalósítása.

VM

2013

1. oldal

A konstrukció szakmai tartalma
tekintetében feladatkörrel
rendelkező további miniszter
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1.1.4

2012

A konstrukció célja

Konstrukció neve

2011

2012

2013

1.1.13

A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális
Hivatal szakrendszeri informatikai
fejlesztése

0,00

0,50

0,00

1.1.14

Adóigazgatási szakrendszerek
integrációja

0,00

1,50

0,00

A projekt az adóigazgatás rendszereinek integrációját, hatékonyságának növelését célozza.
A projekt keretében a végrehajtási rendszer korszerűsítése, valamint az ellenőrzési
rendszer megújítása, korszerűsítése történik meg.

1.1.15

Felelősen, felkészülten a
büntetésvégrehajtásban 2. ütem

0,00

0,50

0,00

A konstrukció célja, hogy - építve a 2009-20110-es akciótervben nevesített "Felelősen,
felkészülten a büntetésvégrehajtásban" nevű projekt eredményeire építve - tovább
korszerűsítse a büntetés-végrehajtási intézményrendszer szolgáltatási
funkcióját. A fejlesztés megvalósításával gyorsabbá, korszerűbbé válnak a
büntetésvégrehajtás folyamatai és feladatkörei.

BM

1.1.16

A bírósági szervezetrendszert érintő
jogszabályi változásokból eredő
fejlesztések a Bírósági Integrált
Informatikai Rendszerben és a
Vezetői Információs Rendszerben

0,00

0,00

0,29

A projekt fő célja az igazságügyi reform következtében bekövetkezett törvényi változásokból
fakadó fejlesztési igények megvalósítása a bíróságok működésének szempontjából
alapvető, a napi ügyvitelt meghatározó informatikai rendszerek tekintetében. A fejlesztés
eredményeképpen a rendszerek alkalmassá válnak arra, hogy folyamatosan és rugalmasan
kövessék a strukturális változásokat.

KIM

1.1.18

Külső és belső adatforrások
elemzését támogató
tudásmenedzsment rendszer
kialakítása

0,00

0,00

0,30

A projekt célja, hogy a Nemzeti Védelmi Szolgálatnál a törvény által engedélyezett,
figyelendő és elemzendő adatforrások szűrését és tartalom alapú elemzését támogató
intelligens tudásmenedzsment rendszer kerüljön kialakításra.

BM

1.2.4

Elektronikus Hulladékgazdálkodási
rendszer

0,00

0,90

0,00

Jelen projekt célja egy olyan hatékony, gyors és biztonságos hulladékgazdálkodási
szakrendszer, illetve ehhez teljes integrált informatikai rendszer kialakítása, amely
teljeskörűen biztosítani tudja a törvényben meghatározott feladatok sikeres elvégzését.

VM

1.2.11

Országos támogatás-ellenőrzési
rendszer

0,00

0,00

0,80

Az országos támogatás-ellenőrzési rendszer projekt célja a hazai- és európai uniós források
odaítélési eljárásainak hatékonyabbá tétele két komponensen keresztül: az egyik
komponens a jogosulatlan támogatások kiszűrését segítené elő (egy egységes támogatáshalmozódás ellenőrzési rendszer révén), míg a másik egy pozitív ügyféllista és egy integrált
ügyfél-minősítési rendszer bevezetését tenné lehetővé.

NFM

1.2.14

A hivatalos lapok kiadási
folyamatának modernizálása

0,10

0,00

0,00

A projekt célja, hogy megoldást nyújtson a hivatalos lapok (Magyar Közlöny, Hivatalos
Értesítő) megjelentetésével összefüggő munkafolyamatok hatékony, egyszerű és
biztonságos átalakítására, elősegítve a közigazgatáson belüli feladatvégzés szervezeti és
informatikai támogatottságát, koordinációját.

KIM

1.2.15

E-közigazgatási Szabad Szoftver
Kompetencia Központ létrehozása

0,20

0,00

0,00

A projekt célja, hogy szabad szoftveres alaptevékenységeket végezzen, elősegítve, hogy
hazánkban jobban elterjedjenek a szabad szoftverek, ennek hatásaként javuljon a
közigazgatási informatikai rendszerek interoperabilitása. A kompetencia központ elsősorban
bevezetés támogató tevékenységeket végez: honosítás, fejlesztés, terméktámogatás,
oktatás, illetve elkészíti az ezeket megalapozó dokumentációkat.

KIM

1.2.16

Központi Illetményszámfejtési
Rendszer

0,00

1,50

0,00

A projekt során a Központi Illetményszámfejtési Rendszer felülvizsgálata, fejlesztése
történik meg. A projekt a folyamat illetve az informatikai korszerűsítést is magában foglalja.

NGM

1.2.17

A szakrendszereknek (beleértve az
igazságszolgáltatást is) a módosult
követelményeknek való
megfeleléshez szükséges
fejlesztéseket szolgáló kiemelt projekt
keret

0,00

1,40

0,00

- Web alapú agrárstatisztikai információs rendszer kialakítása és összeköttetése
- Az Építésügyi Monitoring Rendszer (ÉMO) komplex működését biztosító
településrendezési tervek digitalizálása

VM
BM

1.2.18

A KEKKH informatikai
infrastruktúrájának fejlesztése

0,00

1,00

0,00

A projekt célja a KEKKH számítógépes szolgáltató kapacitásának (szerverek) kiépítése és
fejlesztése, a szükséges szoftver eszközök és kapcsolódó szolgáltatások biztosítása.

KIM

1.2.19

Mezőgazdasági és környezeti
információs rendszer

0,00

1,35

0,00

A konstrukció célja
A projekt célja a megváltozott munkaképességű személyek rehabilitációját segítő ellátási
rendszer korszerű és integrált működését biztosító, a feladatellátásért felelős
államigazgatási szervek feladatait támogató informatikai rendszer létrehozása.

A mezőgazdasági és környezeti információs rendszer révén megteremtődik az alapja
annak, hogy egy ügyfél-tájékoztatási és hivatali interoperabilitási célokat egyaránt szolgáló
egységes rendszerbe kerüljön a mezőgazdasági ügyfelekre, illetve a mezőgazdasági
földterületekre vonatkozó minden, állami forrásból elérhető információ. Ez egyrészt a
mezőgazdasági földterületekre vonatkozó főbb térinformatikai alapinformációknak, valamint
az ügyfeleknek a mezőgazdasági földterületekhez kapcsolódó ügyei során keletkező főbb
információknak az összegyűjtését jelentené.

A konstrukció szakmai tartalma
tekintetében feladatkörrel
rendelkező további miniszter

EMMI

NGM

NFM

VM

64853

2. oldal

A konstrukció szakmai
tartalmáért felelős miniszter
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Pályázatok, kiemelt projektek meghirdethető kerete
KMR+KONV (MrdFt)

Konstrukció
kódja

Konstrukció neve

Pályázatok, kiemelt projektek meghirdethető kerete
KMR+KONV (MrdFt)
2011

2013

A konstrukció szakmai tartalma
tekintetében feladatkörrel
rendelkező további miniszter

0,00

0,00

6,00

A cél egy olyan költséghatékony informatikai infrastruktúra kialakítása, ami platformot teremt
egy új, rugalmas, teljeskörűen elektronizált támogatás igénylési folyamat megvalósításához
a 2014-2020-as KAP ciklusra. A fejlesztési fázisok következetes végigvitele az MVH-n
túlmutató, ágazati szinergiákat teremtő eredményeket is hoz. Az MVH által a társszervek
számára kiajánlott szolgáltatásokon keresztül a mezőgazdasági ügyfelek felé az egységes
és jó színvonalú működést nyújtó állam képe teremtődik meg. A különböző alrendszerek
háttérbeli összekapcsolása és egységes elvek mentén történő megjelenése az ügyfelek
számára egyszerűbben átlátható, kevesebb adminisztrációt igénylő folyamatokat, és egyben
gyorsabb ügyintézést és várhatóan kevesebb hivatali erőforrásigényt is jelent.

VM

0,00

0,00

5,10

A projekt célja a kormányhivatali szervezeti rendszer részét képező járási hivatalok stabil
működéséhez szükséges informatikai infrastruktúra fejlesztése, helyi és központi
szolgáltatások kialakítása illetve továbbfejlesztése, beleértve azok eszközigényét. Az
infrastruktúra-fejlesztést a korábbiakhoz képest a járási hivatalok szélesebb köre számára
teszi lehetővé, magasabb színvonalon.

KIM

0,00

2,70

0,00

Az egyfordulós pályázat célja több közigazgatási szakrendszer informatikai fejlesztése az
elektronikus ügyintézés elterjesztése, illetve a közigazgatási munka hatékonyabbá tétele
érdekében.

NFM

KIM

A pályázat célja a funkcionális szolgáltatások rendszerbe integrálása és ezáltal azok
olcsóbb működtetése. Ilyen szolgáltatások, amelyek igénybevételére való átállást célszerű
támogatni:
- Központi kormányzati felhő szolgáltatások intézményi bevezetéséhez szükséges
infokommunikációs fejlesztések,
- Nemzeti Távközlési Gerinchálózathoz (NTG) való csatlakozáshoz szükséges intézményi
infokommunikációs fejlesztések,
- az intézményi gazdálkodásnál a központi szolgáltatásokra átállás
- az alapvető intézményműködtetési szolgáltatásokra átállás (beleértve az alapszintű
irodaautomatizálási környezetet – szövegszerkesztő, levelező rendszer),
- irat- és dokumentumkezelés.

NFM

KIM

Hibrid kézbesítési és konverziós
rendszer

1.2.24

Az MVH Integrált Irányítási és
Ellenőrzési Rendszerének
kiterjesztése (IIER2) és felkészítése a
2014-20-as KAP ciklus
követelményeinek kiszolgálására

0,00

1.2.26

A járási hivatalok informatikai
infrastruktúrájának fejlesztése

1.A.2

Ágazati pályázat a közigazgatási
szolgáltatások belső folyamatainak
megújítására

1.

A konstrukció szakmai
tartalmáért felelős miniszter

A projekt keretében kialakításra kerül a közigazgatás részére egy olyan informatikai
rendszer, s azon egy olyan szolgáltatás (hibrid kézbesítés), amellyel a közigazgatás az
ügyfelek felé elektronikus iratairól a hiteles papír alapú értesítéseit elkészíttetheti, s a
rendszer a küldeményt hiteles kézbesítésre át is adja. A projekt keretében szintén lehetővé
válik egy papír okmányról hiteles elektronikus másolat készíttetés és egyben annak
felküldése a közigazgatásnak (inverz hibrid). A kialakítandó központban pedig a levélben
beküldött iratok központi bontása, digitalizálása, és digitális formában továbbítása történik
meg.

1.2.23

1.A.3

2012

A konstrukció célja

0,00

3,25

Kimutatható megtakarítással járó
központi elektronikus szolgáltatások
használatára történő áttérés
(Kormányzati felhő, NTG csatlakozás,
gazdálkodás, intézményi működtetés,
iratkezelés)

0,00

0,00

0,40

ÁFA kompenzáció
Prioritás

0,00
0,30

0,00
23,09

0,20
15,09

64854

Konstrukció
kódja

NFM

Tartalék támogatási konstrukciók

1.1.17

1.2.27

Országos hatáskörű nyilvántartások
és a kormány.hu webportál meglévő
informatikai infrastruktúrájának
korszerűsítése

1.

Tartalék támogatási
konstrukciók

0,00

0,00

1,31

0,00

0,00

2,00

0,00

0,00

3,31

A Költségvetés Gazdálkodási Rendszer, valamint hazai költségvetési forrásokból
megvalósult, illetve megvalósuló kapcsolódó fejlesztésekre épülő, egységes költségvetés
tervezési és központi költségvetési és gazdálkodástámogatási rendszer fejlesztése.
A projekt eredményeként az országos hatáskörű nyilvántartási rendszerek teljesítmény és
költséghatékonyság szempontjából megújításra kerülnek. A korszerű környezetnek
köszönhetően megnő a lekérdezések sebessége, jelentősen csökkenek az üzemeltetési
költségek, és a rendszerek megbízhatósága növekszik. Fő fejlesztési területek:
- kormany.hu webportál kiszolgáló infrastruktúra kiváltása,
- hatósági szolgáltatások naplózó rendszerének korszerűsítése,
- nyilvántartások licensz és hálózati konszolidációja, valamint
- a szervertermek infrastruktúrájának korszerűsítése.

3. oldal

NGM

KIM
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Költségvetés tervezési és központi
költségvetési és
gazdálkodástámogatási
rendszer

Elektronikus Közigazgatás Operatív Program
Akcióterv 2011-2013

1. Prioritás tartalma
Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)
A prioritási tengely fő célja az ügyfelek kiszolgálásához szükséges beavatkozások megvalósítása, a közigazgatási szolgáltatások folyamatainak elektronizálása, tranzakciós szintjének emelése. Egységes, szabványosított keretrendszerben
kialakításra kerülnek az EU által elvárt 20 szolgáltatás, valamint a 20 szolgáltatáson kívüli, az ügyfeleket leginkább érintő közigazgatási szolgáltatások folyamatainak e-kormányzat vezérelte követelmény specifikációi, majd ezek alapján
az érintett szolgáltatási folyamatok elektronizálása.

2. A prioritás ütemezése – kiírások kerete
Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
2012
2013

2011
5,90

15,84

Tartalék:

16,75

Összesen
38,49

(Mrd Ft)

ESZA tervezett aránya a prioritás keretéből: max. 10%
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I. Prioritás bemutatása - 2. prioritás:

3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)
Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
2011

2012

2013

2014

2015

Összesen

0,00

14,09

16,25

0,00

0,00

30,34

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

Konstrukció
kódja

Konstrukció neve

Pályázatok, kiemelt projektek meghirdethető kerete
(MrdFt)

2011

2.1.12

ESR – az egységes európai hívószámra
(112) alapozott Európai Segélyhívó
Rendszer

5,00

2012

0,00

A konstrukció célja

A konstrukció szakmai tartalmáért
felelős miniszter

A konstrukció szakmai tartalma
tekintetében feladatkörrel
rendelkező további miniszter

0,00

A cél az integrált rendszer létrehozásával a segélyhívásokat fogadó rendszerrel együtt
működtetve egy, a különböző veszélyhelyzetekben összehangolt irányítást lehetővé tevő, a
készenléti szervek között élő és operatív kapcsolatot biztosító tevékenységirányítási
keretrendszer kialakítása.
Az egyetlen hívószámon történő segélyhívással több, a segélynyújtásban érintett szervezet
elérése válik párhuzamosan lehetségessé, és a segélyhívással a bajba jutottak számára
történő gyors és összehangolt munka eredményeivel a szolgáltató közigazgatás
közvetlenül és konkrét eredményekkel igazolhatja, hogy valóban az emberekért működik,
valamint működésének középpontjába a polgárok igényeit és elvárásait helyezi.

NFM

BM, KIM

KIM

KIM

2013

Telefonos ügyfélszolgálat megújítása

0,90

0,00

0,00

2.1.15

Az integrált ügyfélszolgálatok
interoperabilis informatikai
infrastruktúrájának kialakítása

0,00

1,00

0,00

A cél a kormányablakok hálózatai hátterének fejlesztése és az okmányirodák működéséhez
szükséges kiegészítő eszközök és szolgáltatások biztosítása.

4. oldal

64855

2.1.14

Megvalósul azon contact center – szemlélet, amelynek célja a hatékony üzemeltetetés és
erőforrás-gazdálkodás, az egységes folyamattervezési szemlélet és oktatási módszertan,
továbbá az egységes tudásforrásból történő ügyfélkiszolgálás. Mindezen célok
kézzelfoghatóvá tételének eszköze a szolgáltatási szint paramétereinek meghatározása,
azok folyamatos monitorozása és eltérés esetén azonnali beavatkozás megkezdése,
valamint teljesítményértékelés és minőségbiztosítási rendszer kidolgozása, betartatása. A
kialakított rendszer transzparens működése lehetővé teszi, hogy a vezetői információs
rendszeren keresztül a fenntartó szervezet felelősének mindenkor lehetősége legyen
információt kinyerni az ügyfélkiszolgálás minőségének állapotáról.
A megvalósuló rendszer erőforrásai lehetőséget biztosítanak arra, hogy más közigazgatási
szervezetek telefonos ügyfélszolgálati tevékenységét a contact center – részben vagy
egészben – átvegye, és annak további üzememeltetéséről gondoskodjon. Ezen túl a
contact center belső help-desk szolgáltatás biztosítására is képes, amelynek célja, hogy a
közigazgatásban dolgozók számára belső támogatást biztosítson, ezzel segítve a
közigazgatás egységes ügykezelési folyamatainak megvalósítását.

Konstrukció neve

Pályázatok, kiemelt projektek meghirdethető kerete
(MrdFt)

2011

2012

A konstrukció célja

A konstrukció szakmai tartalmáért
felelős miniszter

A konstrukció szakmai tartalma
tekintetében feladatkörrel
rendelkező további miniszter

NFM

KIM

2013

Az állampolgárok bevonásának egyik kulcseleme a valós (technikai) elérésük biztosítása,
melynek egyik lehetősége az okostelefonokon, táblaszámítógépeken keresztül történő
elérés. A projekt a széles tömegek eléréséhez olyan programokat készít, ahol a
közigazgatás leglényegesebb szolgáltatásait igen egyszerűen vehetik igénybe az új
technikát annyira már nem ismerők, kedvelők, a bonyolultabb kérdésekben pedig szinte
magától értetődően jutnak az ügyfélszolgálathoz. A fejlesztés mind a telefonra tölthető
alkalmazást, mind az e-befogadásra dedikált központi szolgáltatásokra, s ezek
leegyszerűsített tájékoztatási hátterének kialakítására is vonatkozik. Természetes
velejárója a projektnek, hogy a más okból lemaradás veszélyesek (látás, hallás sérült)
igényeit figyelembe vevő alkalmazásokat is kifejlesztet.

2.1.16

E-befogadás

0,00

1,00

0,00

2.1.17

A szakrendszereknek (beleértve az
igazságszolgáltatást is) a módosult
követelményeknek való megfeleléshez
szükséges fejlesztéseket szolgáló
kiemelt projekt keret

0,00

1,50

0,00

2.1.19

Sajátszámlás nyugdíjjárulék kezelés
ügyfélkapcsolati fejlesztése

0,00

0,00

1,30

A projekt keretében fejlesztésre kerül a valódi sajátszámlás befizetés nyilvántartás. A
létrejövő rendszer a kormányzat felé az elemzésekhez, az ügyfelek felé pedig a konkrét
helyzetük megismeréséhez nyújt felületet és azon keresztül adatszolgáltatást. A projekt
eredményeképpen rendszeres értesítésként az ügyfelek kérhetik a befizetési adatokról való
tájékoztatást (elektronikusan vagy papír alapon).

NGM

0,00

A postai agora egy olyan, speciális a kistelepülések közigazgatási ügyintézését (adó-, agrár
, egészségügyi igazgatás, hatósági (pl. őstermelői) engedélyek) támogató projekt, ami
társadalmi hatásaiban a kistelepülések népességmegtartó erejét is növeli. A
nagyvárosokban rendelkezésre álló innovatív infrastruktúrát, szolgáltatást elérhető kell
tenni a környező kisebb településeken is. Elengedhetetlenül fontos, hogy a megmaradt
néhány helyi intézményben elérhetővé váljanak a legmodernebb technológiák és
szolgáltatások, miközben ezek a helyi közösségek erősödését is szolgálják.

NFM

KIM

2.1.20

Postai agora

0,00

0,50

- Földhivatali folyamatok ügyfélközpontú átalakítása és ahhoz szükséges korszerűsítése

VM

Az Elektronikus szolgáltatások
kiterjesztése és az emberi erőforrások
optimalizálása az ítélkezés
időszerűségének javítása érdekében

0,00

0,60

0,00

2.1.23

A járási hivatalok integrálása a
kormányhivatalok ügyfélszolgálati
rendszerébe

0,00

0,00

6,00

Az ügyfelek elektronikus csatornán közvetlenül igénybe vett ügyfélszolgálati kiszolgálásba,
illetve a telefonos, valamint a személyes ügyfélszolgálati kiszolgálásba a járási hivatalok
illetve egyes kormányhivatali szakigazgatási szervek bevonásához szükséges informatikai
feltételek kialakítása, beleértve a személyek és információk elérhetőségéhez szükséges
eszköz, hálózat és alkalmazás fejlesztéseket.

KIM

0,00

A projekt célja: az elavult IKT erőforrások és a nem megfelelő üzemeltetési biztonságot adó
géptermi kapacitások hosszú távon való kiváltása magas színvonalú üzemeltetési
környezetet és hatékonyabb működtetést jelentő adatközpontokkal. E cél érdekében több
helyszínen olyan adatközpont jön létre, mely lehetőséget biztosít a felhő alapú működést
adó eszközök elhelyezésére, valamint későbbi kijelölés alapján egyes meglévő rossz
állapotú géptermek kiváltására.
A projekt eredményeképpen, olyan felhő alapú informatikai szolgáltató központ áll majd
rendelkezésére, amely a későbbi kormányzati projektek egy részénél az informatikai
infrastruktúra beszerzést szükségtelenné teheti.

NFM

Kormányzati adatközpont és IT
értéknövelt szolgáltatások nyújtása
(Kormányzati felhő)

0,00

2,85

5. oldal
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2.1.22

A projekt elsődleges célja a hatékonyabb igazságszolgáltatás kialakítása érdekében, olyan
informatikai alkalmazás létrehozása és bevezetése, amely által - a területi diszparitások
csökkentésével - minden egyes magyar állampolgár számára ugyanolyan színvonalú,
gyors, tér- és időkorlátoktól mentes, megbízható bírósági ügyintézés válik elérhetővé. A
fejlesztés révén olyan informatikai rendszer és portálfelület kialakítására kerül sor,
amelynek segítségével egyrészt a közvélemény releváns információhoz juthat a bírói
ügyteherelosztás tekintetében, másrészt az állampolgárok és a társszervek igazgatási
kérdésekben egységes, könnyen kezelhető elektronikus felhasználói kezelői felületen
keresztül intézhetik ügyeiket.

2.2.1

64856

Konstrukció
kódja

Konstrukció neve

Pályázatok, kiemelt projektek meghirdethető kerete
(MrdFt)

2011

2.2.4

Kormányzati intézmények telephelyein
végberendezések modernizációja

2.2.5

Az Informatikai Közháló programban a
kormányzati feladatokat ellátó szervek
és közintézmények részére biztosított
internet hozzáférések kiszolgáló
informatikai végberendezéseinek
korszerűsítése

2.3.7

Egészségbiztosítási ügyfélkapcsolatok
fejlesztése, egészségügyi rendszerekbe
integrált adatkezelés és azonosítás
megvalósítása

0,00

0,00

0,00

2012

1,00

0,24

2,80

A konstrukció szakmai tartalma
tekintetében feladatkörrel
rendelkező további miniszter

A konstrukció célja

A konstrukció szakmai tartalmáért
felelős miniszter

0,60

A projekt célja, hogy meghatározott kormányzati intézményi telephelyeken és hálózati
csomópontokban lévő berendezések cseréjével az elérési hálózat sávszélessége hosszabb
távon többszörözhető legyen, illetve meghatározott telephelyeken a hálózati rendelkezésre
állás növekedjen. A megvalósított fejlesztésekkel az elektronikus hírközlési szolgáltatások
kihasználását lehet javítani, ezáltal az intézmények belső- és egymás közti kommunikációra
igénybe vett szolgáltatásainak minősége nagymértékben emelhető.

NFM

0,00

A projekt célja, hogy a NISZ Zrt. által működtetett Közháló rendszerben emeltszintű internetszolgáltatással ellátott 1250 intézmény telephelyén lévő hálózati berendezéseinek
cseréjével lehetővé tegye az internet sávszélesség növekedését, csökkentse a
meghibásodások miatti kieső forgalmi időszakok tartamát. A fejlesztéssel közvetlenül javul
az intézmények Közháló szolgáltatásokhoz hozzáférése, saját weboldalaik
üzemeltethetősége, a saját működési hatékonyságuk.

NFM

BM, KIM

0,00

A projektben valós ügyfélkapcsolati rendszer kialakítása történik meg, elsősorban a
szolgáltatók, mint ügyfelek felé biztosítva a hatékony kapcsolattartást, ügyintézést, az
alapvető nyilvántartások szolgáltató képes alapnyilvántartássá szervezését.
A projekt lehetővé teszi az ellátások finanszírozásának jobb megalapozását, pontosabb
követését. Ennek része egy valódi monitoringot lehetővé tevő rendszer kialakítása,
támaszkodva az e-kézbesítési szolgáltatására, felhasználva a (részben megújuló) űrlapos
jelentési megoldásokat, de lehetővé téve a gépi adatszolgáltatást az auditált egészségügyi
rendszerek számára. Része egy új szolgáltatói információs rendszer kialakítása is.

EMMI

NFM

KIM

NFM, NGM

NFM

KIM

2013

2.3.8

Teljeskörű ügyfélazonosítás

0,00

2,15

0,00

Az új azonosítási megközelítés a piaci trendeket figyelembe véve nagyobb szabadságfokot
biztosít az ügyfélnek, lehetővé téve az állami költségvetést nem terhelő megoldások
alkalmazását is. A projekt keretében kialakul a teljeskörű ügyfélazonosítási rendszer. Itt
alapvetően a személyek (mind a természetes, mind az egyéb, természetesen külön-külön
feladatként értelmezve) hiteles nyilvántartása egészül ki olyan új elemekkel, amelyek az
azonosítás, elektronikus kapcsolattartás és ügyintézés hatékonyabb és olcsóbb
megoldásait biztosítják magasabb garanciális szintek mellett. Ennek egyik fontos eleme a
rendelkezés nyilvántartás-szolgáltatás kialakítása, amelyben az érintett (személy)
azonosítására, kapcsolattartására, adatkezelésére vonatkozóan megszorító (például
magasabb biztonsági szintű azonosítás megkövetelése), illetve megengedő rendelkezést
tehet (például normál e-mail kapcsolat igénylése). A jogbiztonság garantálásához
kialakításra kerül (a szűken vett belső állami feladatkörre) az állami hitelesítés szolgáltatás.
Ez egyrészt az állam nevében történő gépi hitelesítésekhez szükséges igazolásokat
(tanúsítványokat) adja ki, másrészt a kézi kiadmányozási feladatokhoz megfelelő biztonsági
szintű aláírási lehetőséget tesz lehetővé. A projekt keretében valósul meg az azonosítók
közti átjárhatóságot biztosító (így magasabb kényelmi szintű azonosítási szolgáltatások
kialakítását lehetővé tevő) összerendelési szolgáltatások kialakítása is, amely az
interoperabilitás egy olcsó, hatékony megoldását biztosítja. „A belső piaci szolgáltatásokról
szóló 2006/123/EK irányelv implementálása (SZIR)” projekt részbeni megvalósítása.

2.A.2

Ágazati pályázat a közigazgatási
szolgáltatásokhoz való hozzáférést
támogató fejlesztésekre

0,00

2,20

2,00

Az egyfordulós pályázat célja több közigazgatási szakrendszerhez való hozzáférés javítása
az e-közigazgatási szolgáltatások széles körben való elterjesztése érdekében.
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Konstrukció
kódja

64857

6. oldal

Konstrukció neve

Pályázatok, kiemelt projektek meghirdethető kerete
(MrdFt)

2011

2012

A konstrukció célja

A konstrukció szakmai tartalmáért
felelős miniszter

KIM

2013

2.1.24

Digitalizált törvényhozási tudástár 2.
ütem

0,00

0,00

0,45

Az OGYK 2010 előtti digitalizált állományainak összekapcsolása, analitikus szintű
metaadatokkal való ellátása; ezek során a történeti országgyűlési dokumentumok ülésnapszintű elemző-analitikus feldolgozása. A digitalizált állomány folyamatos bővítése a
könyvtár dokumentumállományából válogatott művekkel. Terveink szerint a projekt végére
az olvasók – a DTT projekt első szakaszában digitalizált 2 millió oldallal együtt - összesen 4
millió oldal terjedelmű digitális állományt érhetnek majd el. Ennek biztosításához a
megfelelő eszközök, tároló kapacitások beszerzése, szoftverfejlesztés, programozói
közreműködés. A feladat elvégzésével az ország legnagyobb terjedelmű jogi
tartalomszolgáltatása jön létre. A könyvtár területén egy korszerű digitalizáló műhely és
oktatóterem kialakítása, amely a projekt befejezése után is képes a könyvtári és más
parlamenti dokumentumok digitális állományainak folyamatos bővítésére, valamint a
felhasználók képzésére.

2.2.6

Nemzeti Távközlési Gerinchálózat
(NTG) fejlesztése

0,00

0,00

3,20

A projektben az NTG elavult eszközeinek cseréje történik meg, a kormányzati hálózatok
további racionalizálása és konszolidálása mellett. A kormányzati vezetékes
hangszolgáltatásba a közigazgatás szélesebb köre lesz bekapcsolható.

NFM

2.2.7

Az Egységes Digitális Rádiótávközlő
rendszer (EDR) fejlesztése

0,00

0,00

3,00

A 346/2010 (XII. 28.) Kormányrendeletben meghatározott felhasználók részére az EDR
használatának biztosításához lefedettség (területi ellátottság) növelése, központ kapacitás
bővítése rendszerelemek cseréjével, új követelményeket teljesítő rendszerszoftver
telepítésével.

NFM

0,00
5,90

0,00
15,84

0,20
16,75

ÁFA kompenzáció
2.

Prioritás

A konstrukció szakmai tartalma
tekintetében feladatkörrel
rendelkező további miniszter

64858

Konstrukció
kódja

Tartalék támogatási konstrukciók

Törvényhozás Információs rendszer és
a kapcsolódó weboldal
továbbfejlesztése

0,00

0,00

0,20

2.1.15

Az integrált ügyfélszolgálatok
interoperabilis informatikai
infrastruktúrájának kialakítása

0,00

0,00

0,60

A projekt két fő elemét képező személyes és elektronikus ügyintézési csatorna
működtetéséhez szükséges informatikai alapinfrastruktúra feladat, valamint az
ügyfélszolgálati rendszer kialakítása feladat kapcsán - többek között - az érintett
munkahelyek darabszámának növekedése, a jogszabályváltozások (pl. Ket), valamint az
ügyszámok növekedése által okozott többlet feladatok teljesítése.

2.

Tartalék támogatási
konstrukciók

0,00

0,00

0,80

7. oldal

KIM

KIM
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2.1.9

A megvalósítandó rendszer tárgya az Országgyűlési Hivatalnak a modern kor igényeinek
megfelelő, az információs társadalom lehetőségeire építő fejlesztése. A versenyképességnövelési cél érvényesítése érdekében – összhangban az állampolgárok és a vállalkozások
növekvő elvárásaival – az eddigi intézmény-centrikus hozzáállás helyébe folyamatosan a
szolgáltatás-, illetve ügyfélközpontú megközelítés lép. A hivatali folyamatok
átszervezésével, egyszerűsítésével, majd ezt követően infokommunikációs eszközökkel
történő támogatásával hatékonyabbá válik a Hivatal működése. A projektjavaslat magában
foglalja a hivatal működésének, eljárásainak, folyamatainak, szolgáltatásainak az
infokommunikációs technológiát kihasználó modernizációját.

Elektronikus Közigazgatás Operatív Program
Akcióterv 2011-2013

1. Prioritás tartalma
Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)
A Közép-magyarországi régió – az ország régiói közül egyedül − a regionális versenyképesség és foglalkoztatás célkitűzés alá tartozik. Az elektronikus közigazgatás fejlesztése az eddigi tapasztalatok alapján hatékonyan nem valósítható meg
központi, egységes irányítás nélkül. Ez viszont csak úgy lehetséges, ha az operatív program külön prioritási tengelyt tartalmaz a Közép-magyarországi régióra, mint a regionális versenyképesség és foglalkoztatás alá eső régióra. Jelen prioritási
tengely leképezi az 1. és 2. számú prioritási tengelyeket a Közép-magyarországi régióra.

2. A prioritás ütemezése – kiírások kerete

2011

Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
2012
2013

0,00
Tartalék:

5,55

0,30

Összesen
5,85

(Mrd Ft)

ESZA tervezett aránya a prioritás keretéből: max. 10%
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I. Prioritás bemutatása - 3. prioritás:

3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)
Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon )
2011

2012

2013

2014

2015

Összesen

0,00

4,60

1,25

0,00

0,00

5,85

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

Konstrukció
kódja

Pályázatok, kiemelt projektek meghirdethető kerete
(MrdFt)
Konstrukció neve
2011

2012

2013

A konstrukció célja

A konstrukció szakmai
tartalmáért felelős miniszter

A konstrukció szakmai tartalma
tekintetében feladatkörrel
rendelkező további miniszter

NFM

KIM

3.1.3

Ágazati pályázat a Közép-Magyarországi
Régióban megvalósítandó fejlesztésekre

0,00

0,95

0,30

Az egyfordulós pályázat célja olyan informatikai fejlesztések végrehajtása a KözépMagyarországi Régióban amelyek az operatív programban megfogalmazott beavatkozási
irányok (Közigazgatási belső folyamatok megújítása és elektronizálása; Hozzáférést szolgáló
fejlesztések) megvalósulását szolgálják.

3.1.5

A Rendőrség elektronikus feldolgozó
rendszerének korszerűsítése a KMR
régióban

0,00

2,00

0,00

A Rendőrség elektronikus feldolgozó rendszerének korszerűsítése, bővítése,
átstrukturálása, egyes közigazgatási folyamatok elektronizálása, valamint az informatikai
biztonság növelését célzó hardverkörnyezet és egyéb technikai eszközrendszer fejlesztése
a KMR régióban.

BM

3.1.6

Önkormányzati ASP központ felállítása

0,00

2,60

0,00

A projekt egy olyan központi elektronikus alkalmazás-szolgáltató (ASP) központ kialakítását
célozza meg, amely lehetővé teszi a helyi önkormányzati feladatellátás és belső működés
támogatását a Közép-magyarországi régió vonatkozásában.

NFM

KIM, NGM

0,00

5,55

0,30

3.

Prioritás

Tartalék támogatási konstrukciók

3.1.3

Ágazati pályázat a Közép-Magyarországi
Régióban megvalósítandó fejlesztésekre

0,00

0,00

2,00

Többlet forrás biztosítása az egyfordulós pályázathoz, melynek célja olyan informatikai
fejlesztések végrehajtása a Közép-Magyarországi Régióban amelyek az operatív
programban megfogalmazott beavatkozási irányok (Közigazgatási belső folyamatok
megújítása és elektronizálása; Hozzáférést szolgáló fejlesztések) megvalósulását szolgálják.

NFM

KIM

3.1.6

Önkormányzati ASP központ felállítása

0,00

0,00

0,60

Az "Önkormányzati ASP központ felállítása" projekt kiegészítése a KMR régión belül.

NFM

KIM, NGM

3.

Tartalék támogatási
konstrukciók

0,00

0,00

2,60

64859

A

1.

Konstrukció
kódja

B

Projekt megnevezése

64860

2. melléklet az 1472/2013. (VII. 24.) Korm. határozathoz
C

D

E

F

G

Operatív Program

Támogatást igénylő
neve

Kiemelt projekt
támogatási összege
(KONV+KMR Mrd Ft)

Projekt rövid bemutatása

Támogathatóság feltételei
(amennyiben releváns)

2.

1.1.4

Központosított kormányzati informatikai
rendszer kiterjesztése (KKIR2)

Elektronikus Közigazgatás Operatív
Program

Nemzeti
Infokommunikációs
Szolgáltató Zrt.

7,66

A KKIR projektben megkezdett végfelhasználói eszközök korszerűsítését kiterjesszék
valamennyi felhasználóra, kiépüljön az egységes nyomtatás-menedzsment rendszer, illetve
hogy folytatódjon az alkalmazások indokolatlanul nagy számának csökkentése érdekében az
alkalmazás-konszolidáció, melyhez mindenekelőtt az alkalmazások felmérése szükséges. Ezen
túl, a központosított kormányzati informatikai rendszer működési környezete, az Egységes
Infrastruktúra (EI) háttéreszközeinek korszerűsítése is elengedhetetlen, amelybe nemcsak az
új szerverinfrastruktúra kiépítése, hanem a szerverek modern környezetben elhelyezése is
kiemelt jelentőségű. Megvalósul a KEF portál fejlesztése az elektronikus közbeszerzés
bevezetése érdekében. A projekt keretében a járási törzshivatalok és kirendeltségek PC
állománya is lecserélésre kerül, valamint a felhasználóknak a konszolidált, központról
menedzselt informatikai munkavégzés támogatása is megvalósul, beleértve a vezetékes
telefonok fejlesztését is.

3.

1.1.7

A Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság informatikai
infrastruktúrájának komplex fejlesztése

Elektronikus Közigazgatás Operatív
Program

Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadsági
Hatóság

0,08

A 2012. január 01-én létrejött, s a 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) értelmében fontos
szerepet betöltő Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadsági Hatóság hatékony, független
és ügyfélbarát működése érdekében feltétlenül szükséges a rendkívül mértékben elavult
informatikai infrastruktúra fejlesztése. Ezen fejlesztések főbb elemei között vannak az optikai
hálózat kiépítése, a komplex munkafolyamat irányítási rendszer kialakítása, webes portál
létrehozása, SIS2 rendszerrel kapcsolatos feladatok és szükséges hardver igények kielégítése.

1.1.10

A katasztrófavédelmi informatikai rendszerek
döntéstámogató szerepének és biztonságának
növelése

Elektronikus Közigazgatás Operatív
Program

BM Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság

1,50

5.

1.1.12

Komplex mezőgazdasági kockázatkezelési
rendszer

Elektronikus Közigazgatás Operatív
Program

Mezőgazdasági és
Vidékfejlesztési Hivatal

1,25

A mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló
2011. évi CLXVIII. törvény egységes kárfelelősségi rendszert határozott meg az agrárium
szereplői részére, amely két pilléren, egyrészt az állami kárenyhítési rendszeren, másrészt
egy piaci biztosítási struktúrán nyugszik. Jelen projekt célja a módosult agrárkockázatkezelési rendszer követelményeit teljes körűen kielégítő fejlesztések megvalósítása.

6.

1.1.13

A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal
szakrendszeri informatikai fejlesztése

Elektronikus Közigazgatás Operatív
Program

Nemzeti Rehabilitációs és
Szociális Hivatal

0,50

A projekt célja a megváltozott munkaképességű személyek rehabilitációját segítő ellátási
rendszer korszerű és integrált működését biztosító, a feladatellátásért felelős államigazgatási
szervek feladatait támogató informatikai rendszer létrehozása.

7.

1.1.14

Adóigazgatási szakrendszerek integrációja

Elektronikus Közigazgatás Operatív
Program

Nemzeti Adó- és
Vámhivatal

1,50

A projekt az adóigazgatás rendszereinek integrációját, hatékonyságának növelését célozza. A
projekt keretében a végrehajtási rendszer korszerűsítése, valamint az ellenőrzési rendszer
megújítása, korszerűsítése történik meg.

8.

1.1.15

Felelősen, felkészülten a
büntetésvégrehajtásban 2. ütem

Elektronikus Közigazgatás Operatív
Program

Belügyminisztérium

0,50

A konstrukció célja, hogy - építve a 2009-20110-es akciótervben nevesített "Felelősen,
felkészülten a büntetésvégrehajtásban" nevű projekt eredményeire építve - tovább
korszerűsítse a büntetés-végrehajtási intézményrendszer szolgáltatási funkcióját. A fejlesztés
megvalósításával gyorsabbá, korszerűbbé válnak a büntetésvégrehajtás folyamatai és
feladatkörei.

9.

1.1.16

A bírósági szervezetrendszert érintő
jogszabályi változásokból eredő fejlesztések a
Bírósági Integrált Informatikai Rendszerben és
a Vezetői Információs Rendszerben

Elektronikus Közigazgatás Operatív
Program

Országos Bírósági Hivatal

0,29

A projekt fő célja az igazságügyi reform következtében bekövetkezett törvényi változásokból
fakadó fejlesztési igények megvalósítása a bíróságok működésének szempontjából alapvető, a
napi ügyvitelt meghatározó informatikai rendszerek tekintetében. A fejlesztés
eredményeképpen a rendszerek alkalmassá válnak arra, hogy folyamatosan és rugalmasan
kövessék a strukturális változásokat.

10.

1.1.18

Külső és belső adatforrások elemzését
támogató tudásmenedzsment rendszer
kialakítása

Elektronikus Közigazgatás Operatív
Program

Nemzeti Védelmi Szolgálat

0,30

A projekt célja, hogy a Nemzeti Védelmi Szolgálatnál a törvény által engedélyezett, figyelendő
és elemzendő adatforrások szűrését és tartalom alapú elemzését támogató intelligens
tudásmenedzsment rendszer kerüljön kialakításra.

11.

1.2.4

Elektronikus Hulladékgazdálkodási rendszer

Elektronikus Közigazgatás Operatív
Program

Országos
Hulladékgazdálkodási
Ügynökség

0,90

Jelen projekt célja egy olyan hatékony, gyors és biztonságos hulladékgazdálkodási
szakrendszer, illetve ehhez teljes integrált informatikai rendszer kialakítása, amely
teljeskörűen biztosítani tudja a törvényben meghatározott feladatok sikeres elvégzését.

12.

1.2.11

Országos támogatás-ellenőrzési rendszer

Elektronikus Közigazgatás Operatív
Program

Kormányzati Informatikai
Fejlesztési Ügynökség

0,80

Az országos támogatás-ellenőrzési rendszer projekt célja a hazai- és európai uniós források
odaítélési eljárásainak hatékonyabbá tétele két komponensen keresztül: az egyik komponens
a jogosulatlan támogatások kiszűrését segítené elő (egy egységes támogatás-halmozódás
ellenőrzési rendszer révén), míg a másik egy pozitív ügyféllista és egy integrált ügyfélminősítési rendszer bevezetését tenné lehetővé.

1. oldal
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4.

Veszélyes anyagok közúti szállításával kapcsolatos döntéstámogató rendszer; megyei
szerverkonszolidáció; katasztrófák elleni védekezésben alkalmazott gépjárművek vonulását
támogató komplex térinformatikai rendszer, valamint a hatósági munka döntéstámogató
informatikai hátterének biztosítása; az IT rendszerek katasztrófatűrő képességének növelése,
mentési, archiválási feladatok biztonságos kialakítása, hálózatbiztonsági megoldások
alkalmazása. A katasztrófák elleni védekezésben résztvevő védelmi szervezetek erő- és
eszköz adatainak nyilvántartása, riasztásuk, berendelésük és készenlétbe helyezésük
informatikai támogatása.

Projekt megnevezése

Operatív Program

Támogatást igénylő
neve

Kiemelt projekt
támogatási összege
(KONV+KMR Mrd Ft)

Projekt rövid bemutatása

13.

1.2.14

A hivatalos lapok kiadási folyamatának
modernizálása

Elektronikus Közigazgatás Operatív
Program

Közigazgatási és
Igazságügyi Minisztérium

0,10

A projekt célja, hogy megoldást nyújtson a hivatalos lapok (Magyar Közlöny, Hivatalos
Értesítő) megjelentetésével összefüggő munkafolyamatok hatékony, egyszerű és biztonságos
átalakítására, elősegítve a közigazgatáson belüli feladatvégzés szervezeti és informatikai
támogatottságát, koordinációját.

14.

1.2.15

E-közigazgatási Szabad Szoftver Kompetencia
Központ létrehozása

Elektronikus Közigazgatás Operatív
Program

Közigazgatási és
Igazságügyi Minisztérium

0,20

A projekt célja, hogy szabad szoftveres alaptevékenységeket végezzen, elősegítve, hogy
hazánkban jobban elterjedjenek a szabad szoftverek, ennek hatásaként javuljon a
közigazgatási informatikai rendszerek interoperabilitása. A kompetencia központ elsősorban
bevezetés támogató tevékenységeket végez: honosítás, fejlesztés, terméktámogatás, oktatás,
illetve elkészíti az ezeket megalapozó dokumentációkat.

15.

1.2.16

Központi Illetményszámfejtési Rendszer

Elektronikus Közigazgatás Operatív
Program

Magyar Államkincstár

1,50

A projekt során a Központi Illetményszámfejtési Rendszer felülvizsgálata, fejlesztése történik
meg. A projekt a folyamat illetve az informatikai korszerűsítést is magában foglalja.

Agrárgazdasági Kutató
Intézet

0,50

A projekt fő eredménye a megújított, OVMR és Gazdanet gazdaportál összeköttetéssel
rendelkező, ASIR vonatkozásában az EUROSTAT OSAP statisztikákkal szemben támasztott
követelményrendszernek és a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő egységes
ASIR/PÁIR rendszer. A fejlesztések eredményeképpen csökkennek az adatszolgáltatók terhei,
javul és felgyorsul a rendszerek közti adatáramlás, célzott módon többletinformáció
csatolható vissza az adatszolgáltatók, a szakmai szervezetek, valamint az állampolgárok
számára. A projekt fő célja az Agrárstatisztikai Információs Rendszer megújítása és egységes,
WEB alapú informatikai hátterének kialakítása, a papír alapú kérdőíveken bonyolított
adatgyűjtések elektronizálása az adatszolgáltatói terhek csökkentése céljából.

16.

1.2.17/A

Web alapú agrárstatisztikai információs
rendszer kialakítása és összeköttetése

Elektronikus Közigazgatás Operatív
Program

17.

1.2.17/B

Az Építésügyi Monitoring Rendszer (ÉMO)
komplex működését biztosító
településrendezési tervek digitalizálása

Elektronikus Közigazgatás Operatív
Program

Belügyminisztérium

0,90

Az ÉMO célja a távérzékelési adatok segítségével feltárt valós területhasználati folyamatok –
például az engedély nélküli építkezések – ellenőrzése, továbbá a monitoring rendszer
adatbázisaira és elemzéseire támaszkodva a valós területi folyamatok nyomon követése, a
tervekben meghatározott területfelhasználási és építési követelmények érvényesülésének
megfigyelése. A rendszer segítségével az építési tevékenység felülvizsgálata a valós területi
folyamatok figyelembevételével történhet.

18.

1.2.18

A KEKKH informatikai infrastruktúrájának
fejlesztése

Elektronikus Közigazgatás Operatív
Program

Közigazgatási és
Elektronikus
Közszolgáltatások Központi
Hivatala

1,00

A projekt célja a KEKKH számítógépes szolgáltató kapacitásának (szerverek) kiépítése és
fejlesztése, a szükséges szoftver eszközök és kapcsolódó szolgáltatások biztosítása.

19.

1.2.19

Mezőgazdasági és környezeti információs
rendszer

Elektronikus Közigazgatás Operatív
Program

Mezőgazdasági és
Vidékfejlesztési Hivatal

1,35

A mezőgazdasági és környezeti információs rendszer révén megteremtődik az alapja annak,
hogy egy ügyfél-tájékoztatási és hivatali interoperabilitási célokat egyaránt szolgáló egységes
rendszerbe kerüljön a mezőgazdasági ügyfelekre, illetve a mezőgazdasági földterületekre
vonatkozó minden, állami forrásból elérhető információ. Ez egyrészt a mezőgazdasági
földterületekre vonatkozó főbb térinformatikai alapinformációknak, valamint az ügyfeleknek a
mezőgazdasági földterületekhez kapcsolódó ügyei során keletkező főbb információknak az
összegyűjtését jelentené.

20.

1.2.23

Hibrid kézbesítési és konverziós rendszer

Elektronikus Közigazgatás Operatív
Program

Magyar Posta Zrt.

3,25

A projekt keretében kialakításra kerül a közigazgatás részére egy olyan informatikai rendszer,
s azon egy olyan szolgáltatás (hibrid kézbesítés), amellyel a közigazgatás az ügyfelek felé
elektronikus iratairól a hiteles papír alapú értesítéseit elkészíttetheti, s a rendszer a
küldeményt hiteles kézbesítésre át is adja. A projekt keretében szintén lehetővé válik egy
papír okmányról hiteles elektronikus másolat készíttetés és egyben annak felküldése a
közigazgatásnak (inverz hibrid). A kialakítandó központban pedig a levélben beküldött iratok
központi bontása, digitalizálása, és digitális formában továbbítása történik meg.

21.

1.2.24

Az MVH Integrált Irányítási és Ellenőrzési
Rendszerének kiterjesztése (IIER2) és
felkészítése a 2014-20-as KAP ciklus
követelményeinek kiszolgálására

Elektronikus Közigazgatás Operatív
Program

Mezőgazdasági és
Vidékfejlesztési Hivatal

6,00

A cél egy olyan költséghatékony informatikai infrastruktúra kialakítása, ami platformot teremt
egy új, rugalmas, teljeskörűen elektronizált támogatás igénylési folyamat megvalósításához a
2014-2020-as KAP ciklusra. A fejlesztési fázisok következetes végigvitele az MVH-n
túlmutató, ágazati szinergiákat teremtő eredményeket is hoz. Az MVH által a társszervek
számára kiajánlott szolgáltatásokon keresztül a mezőgazdasági ügyfelek felé az egységes és
jó színvonalú működést nyújtó állam képe teremtődik meg. A különböző alrendszerek
háttérbeli összekapcsolása és egységes elvek mentén történő megjelenése az ügyfelek
számára egyszerűbben átlátható, kevesebb adminisztrációt igénylő folyamatokat, és egyben
gyorsabb ügyintézést és várhatóan kevesebb hivatali erőforrásigényt is jelent.

22.

1.2.26

A járási hivatalok informatikai
infrastrukturájának fejlesztése

Elektronikus Közigazgatás Operatív
Program

Közigazgatási és
Igazságügyi Minisztérium

5,10

A projekt célja a kormányhivatali szervezeti rendszer részét képező járási hivatalok stabil
működéséhez szükséges informatikai infrastruktúra fejlesztése, helyi és központi
szolgáltatások kialakítása illetve továbbfejlesztése, beleértve azok eszközigényét. Az
infrastruktúra-fejlesztést a korábbiakhoz képest a járási hivatalok szélesebb köre számára
teszi lehetővé, magasabb színvonalon.

Támogathatóság feltételei
(amennyiben releváns)
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Konstrukció
kódja

1.

64861

2. oldal

23.

Konstrukció
kódja

2.1.12

Projekt megnevezése

ESR – az egységes európai hívószámra (112)
alapozott Európai Segélyhívó Rendszer

Operatív Program

Elektronikus Közigazgatás Operatív
Program

Támogatást igénylő
neve

Kormányzati Informatikai
Fejlesztési Ügynökség

Kiemelt projekt
támogatási összege
(KONV+KMR Mrd Ft)

Projekt rövid bemutatása

5,00

A cél az integrált rendszer létrehozásával a segélyhívásokat fogadó rendszerrel együtt
működtetve egy, a különböző veszélyhelyzetekben összehangolt irányítást lehetővé tevő, a
készenléti szervek között élő és operatív kapcsolatot biztosító tevékenységirányítási
keretrendszer kialakítása.
Az egyetlen hívószámon történő segélyhívással több, a segélynyújtásban érintett szervezet
elérése válik párhuzamosan lehetségessé, és a segélyhívással a bajba jutottak számára
történő gyors és összehangolt munka eredményeivel a szolgáltató közigazgatás közvetlenül
és konkrét eredményekkel igazolhatja, hogy valóban az emberekért működik, valamint
működésének középpontjába a polgárok igényeit és elvárásait helyezi.

2.1.14

Telefonos ügyfélszolgálat megújítása

Elektronikus Közigazgatás Operatív
Program

Közigazgatási és
Elektronikus
Közszolgáltatások Központi
Hivatala

0,90

25.

2.1.15

Az integrált ügyfélszolgálatok interoperabilis
informatikai infrastruktúrájának kialakítása

Elektronikus Közigazgatás Operatív
Program

Közigazgatási és
Elektronikus
Közszolgáltatások Központi
Hivatala

1,00

A cél a kormányablakok hálózatai hátterének fejlesztése és az okmányirodák működéséhez
szükséges kiegészítő eszközök és szolgáltatások biztosítása.

1,00

Az állampolgárok bevonásának egyik kulcseleme a valós (technikai) elérésük biztosítása,
melynek egyik lehetősége az okostelefonokon, táblaszámítógépeken keresztül történő elérés.
A projekt a széles tömegek eléréséhez olyan programokat készít, ahol a közigazgatás
leglényegesebb szolgáltatásait igen egyszerűen vehetik igénybe az új technikát annyira már
nem ismerők, kedvelők, a bonyolultabb kérdésekben pedig szinte magától értetődően jutnak
az ügyfélszolgálathoz. A fejlesztés mind a telefonra tölthető alkalmazást, mind az ebefogadásra dedikált központi szolgáltatásokra, s ezek leegyszerűsített tájékoztatási
hátterének kialakítására is vonatkozik. Természetes velejárója a projektnek, hogy a más
okból lemaradás veszélyesek (látás, hallás sérült) igényeit figyelembe vevő alkalmazásokat is
kifejlesztet.

1,50

A projekt komplexitása és sajátossága, hogy egy teljes, országos intézmény-hálózatot 141
földhivatalt érint, amelyben a korszerűsítési folyamatot egységesen, egy időben kell
végrehajtani a napi működés biztosítása mellett.
A földhivatali folyamatok korszerűsítése keretében a digitalizálandó adatkörökkel kapcsolatos
földhivatali folyamatok (pl. keresés az adatokban, másolatok nyújtása ügyfeleknek)
áttekintése és átalakítása történik meg annak érdekében, hogy a projekt eredményeképp az
adatok elektronikus formában, központi adatbázisból elérhetők legyenek. Adott esetben ez
jelentheti új folyamat kialakítását is (azaz nemcsak meglévő módosítást), amennyiben ezen
túl olyan adatokat is tudnak majd a földhivatalok szolgáltatni, amiket eddig – praktikusan az
adatok relatív „hozzáférhetetlensége” miatt - nem. A projekt keretében megvalósuló
szolgáltatások a rendelkezésre álló központilag nyújtott szolgáltatások alkalmazásával érhetők
el, vagyis a kormányzati azonosítási rendszeren keresztül e-fizetéssel. A szolgáltatások egy
része az ügyfelek számára ingyenesen, az igazgatási szolgáltatási díj fizetésére köteles
szolgáltatások pedig elektronikus fizetés alkalmazásával vehetők igénybe.

1,30

A projekt keretében fejlesztésre kerül a valódi sajátszámlás befizetés nyilvántartás. A
létrejövő rendszer a kormányzat felé az elemzésekhez, az ügyfelek felé pedig a konkrét
helyzetük megismeréséhez nyújt felületet és azon keresztül adatszolgáltatást. A projekt
eredményeképpen rendszeres értesítésként az ügyfelek kérhetik a befizetési adatokról való
tájékoztatást (elektronikusan vagy papír alapon).

0,50

A postai agora egy olyan, speciális a kistelepülések közigazgatási ügyintézését (adó-, agrár-,
egészségügyi igazgatás, hatósági (pl. őstermelői) engedélyek) támogató projekt, ami
társadalmi hatásaiban a kistelepülések népességmegtartó erejét is növeli. A nagyvárosokban
rendelkezésre álló innovatív infrastruktúrát, szolgáltatást elérhető kell tenni a környező
kisebb településeken is. Elengedhetetlenül fontos, hogy a megmaradt néhány helyi
intézményben elérhetővé váljanak a legmodernebb technológiák és szolgáltatások, miközben
ezek a helyi közösségek erősödését is szolgálják.

26.

2.1.16

E-befogadás

Elektronikus Közigazgatás Operatív
Program

27.

2.1.17/A

Földhivatali folyamatok ügyfélközpontú
átalakítása és ahhoz szükséges korszerűsítése

Elektronikus Közigazgatás Operatív
Program

28.

2.1.19

Sajátszámlás nyugdíjjárulék kezelés
ügyfélkapcsolati fejlesztése

Elektronikus Közigazgatás Operatív
Program

29.

2.1.20

Postai agora

Elektronikus Közigazgatás Operatív
Program

Pillér Kft.

Földmérési és
Távérzékelési Intézet

Országos Nyugdíjbiztosítsi
Főigazgatóság

Magyar Posta Zrt.

3. oldal

A támogatás feltétele, hogy a jövőben papíron beérkező iratok teljeskörű
elektronizálását a projektgazda a fenntartási időszakban folyamatosan
elvégezze és vállaja a megadott költségkereten belül annak országos
kiterjesztését. Továbbá a támogatási szerződés megkötéséig a költségvetés
részletezésben a fenntartási költségek között a szoftver támogatásának
költségét a projektgazdának szerepeltetnie kell, valamint a megvalósíthatósági
tanulmányt a projektgazdának ki kell egészítenie azzal, hogy bemutatja, hogy a
megvalósítandó rendszer hogyan felel meg a hatályos jogszabályoknak (KET,
VHR-ek), illetve vállalja, hogy a fenntartási időszakban biztosítja a változó
jogszabályi környezetnek való megfeleltetést.
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24.

Megvalósul azon contact center – szemlélet, amelynek célja a hatékony üzemeltetetés és
erőforrás-gazdálkodás, az egységes folyamattervezési szemlélet és oktatási módszertan,
továbbá az egységes tudásforrásból történő ügyfélkiszolgálás. Mindezen célok
kézzelfoghatóvá tételének eszköze a szolgáltatási szint paramétereinek meghatározása, azok
folyamatos monitorozása és eltérés esetén azonnali beavatkozás megkezdése, valamint
teljesítményértékelés és minőségbiztosítási rendszer kidolgozása, betartatása. A kialakított
rendszer transzparens működése lehetővé teszi, hogy a vezetői információs rendszeren
keresztül a fenntartó szervezet felelősének mindenkor lehetősége legyen információt kinyerni
az ügyfélkiszolgálás minőségének állapotáról.
A megvalósuló rendszer erőforrásai lehetőséget biztosítanak arra, hogy más közigazgatási
szervezetek telefonos ügyfélszolgálati tevékenységét a contact center – részben vagy
egészben – átvegye, és annak további üzememeltetéséről gondoskodjon. Ezen túl a contact
center belső help-desk szolgáltatás biztosítására is képes, amelynek célja, hogy a
közigazgatásban dolgozók számára belső támogatást biztosítson, ezzel segítve a közigazgatás
egységes ügykezelési folyamatainak megvalósítását.

Támogathatóság feltételei
(amennyiben releváns)

64862

1.

Kiemelt projekt
támogatási összege
(KONV+KMR Mrd Ft)

Projekt megnevezése

Operatív Program

30.

2.1.22

Az Elektronikus szolgáltatások kiterjesztése és
az emberi erőforrások optimalizálása az
ítélkezés időszerűségének javítása érdekében

Elektronikus Közigazgatás Operatív
Program

Országos Bírósági Hivatal

0,60

A projekt elsődleges célja a hatékonyabb igazságszolgáltatás kialakítása érdekében, olyan
informatikai alkalmazás létrehozása és bevezetése, amely által - a területi diszparitások
csökkentésével - minden egyes magyar állampolgár számára ugyanolyan színvonalú, gyors,
tér- és időkorlátoktól mentes, megbízható bírósági ügyintézés válik elérhetővé. A fejlesztés
révén olyan informatikai rendszer és portálfelület kialakítására kerül sor, amelynek
segítségével egyrészt a közvélemény releváns információhoz juthat a bírói ügyteherelosztás
tekintetében, másrészt az állampolgárok és a társszervek igazgatási kérdésekben egységes,
könnyen kezelhető elektronikus felhasználói kezelői felületen keresztül intézhetik ügyeiket.

31.

2.1.23

A járási hivatalok integrálása a
kormányhivatalok ügyfélszolgálati rendszerébe

Elektronikus Közigazgatás Operatív
Program

Közigazgatási és
Igazságügyi Minisztérium

6,00

Az ügyfelek elektronikus csatornán közvetlenül igénybe vett ügyfélszolgálati kiszolgálásba,
illetve a telefonos, valamint a személyes ügyfélszolgálati kiszolgálásba a járási hivatalok
illetve egyes kormányhivatali szakigazgatási szervek bevonásához szükséges informatikai
feltételek kialakítása, beleértve a személyek és információk elérhetőségéhez szükséges
eszköz, hálózat és alkalmazás fejlesztéseket.

Projekt rövid bemutatása

32.

2.2.1

Kormányzati adatközpont és IT értéknövelt
szolgáltatások nyújtása (Kormányzati felhő)

Elektronikus Közigazgatás Operatív
Program

Nemzeti
Infokommunikációs
Szolgáltató Zrt.

2,85

A projekt célja: az elavult IKT erőforrások és a nem megfelelő üzemeltetési biztonságot adó
géptermi kapacitások hosszú távon való kiváltása magas színvonalú üzemeltetési környezetet
és hatékonyabb működtetést jelentő adatközpontokkal. E cél érdekében több helyszínen olyan
adatközpont jön létre, mely lehetőséget biztosít a felhő alapú működést adó eszközök
elhelyezésére, valamint későbbi kijelölés alapján egyes meglévő rossz állapotú géptermek
kiváltására.
A projekt eredményeképpen, olyan felhő alapú informatikai szolgáltató központ áll majd
rendelkezésére, amely a későbbi kormányzati projektek egy részénél az informatikai
infrastruktúra beszerzést szükségtelenné teheti.

33.

2.2.4

Kormányzati intézmények telephelyein
végberendezések modernizációja

Elektronikus Közigazgatás Operatív
Program

Nemzeti
Infokommunikációs
Szolgáltató Zrt.

1,60

A projekt célja, hogy meghatározott kormányzati intézményi telephelyeken és hálózati
csomópontokban lévő berendezések cseréjével az elérési hálózat sávszélessége hosszabb
távon többszörözhető legyen, illetve meghatározott telephelyeken a hálózati rendelkezésre
állás növekedjen. A megvalósított fejlesztésekkel az elektronikus hírközlési szolgáltatások
kihasználását lehet javítani, ezáltal az intézmények belső- és egymás közti kommunikációra
igénybe vett szolgáltatásainak minősége nagymértékben emelhető.

34.

2.2.5

Az Informatikai Közháló programban a
kormányzati feladatokat ellátó szervek és
közintézmények részére biztosított internet
hozzáférések kiszolgáló informatikai
végberendezéseinek korszerűsítése

Elektronikus Közigazgatás Operatív
Program

Nemzeti
Infokommunikációs
Szolgáltató Zrt.

0,24

A projekt célja, hogy a NISZ Zrt. által működtetett Közháló rendszerben emeltszintű internetszolgáltatással ellátott 1250 intézmény telephelyén lévő hálózati berendezéseinek cseréjével
lehetővé tegye az internet sávszélesség növekedését, csökkentse a meghibásodások miatti
kieső forgalmi időszakok tartamát. A fejlesztéssel közvetlenül javul az intézmények Közháló
szolgáltatásokhoz hozzáférése, saját weboldalaik üzemeltethetősége, a saját működési
hatékonyságuk.

2.3.7

Egészségbiztosítási ügyfélkapcsolatok
fejlesztése, egészségügyi rendszerekbe
integrált adatkezelés és azonosítás
megvalósítása

2,80

A projektben valós ügyfélkapcsolati rendszer kialakítása történik meg, elsősorban a
szolgáltatók, mint ügyfelek felé biztosítva a hatékony kapcsolattartást, ügyintézést, az
alapvető nyilvántartások szolgáltató képes alapnyilvántartássá szervezését.
A projekt lehetővé teszi az ellátások finanszírozásának jobb megalapozását, pontosabb
követését. Ennek része egy valódi monitoringot lehetővé tevő rendszer kialakítása,
támaszkodva az e-kézbesítési szolgáltatására, felhasználva a (részben megújuló) űrlapos
jelentési megoldásokat, de lehetővé téve a gépi adatszolgáltatást az auditált egészségügyi
rendszerek számára. Része egy új szolgáltatói információs rendszer kialakítása is.

2,15

Az új azonosítási megközelítés a piaci trendeket figyelembe véve nagyobb szabadságfokot
biztosít az ügyfélnek, lehetővé téve az állami költségvetést nem terhelő megoldások
alkalmazását is. A projekt keretében kialakul a teljeskörű ügyfélazonosítási rendszer. Itt
alapvetően a személyek (mind a természetes, mind az egyéb, természetesen külön-külön
feladatként értelmezve) hiteles nyilvántartása egészül ki olyan új elemekkel, amelyek az
azonosítás, elektronikus kapcsolattartás és ügyintézés hatékonyabb és olcsóbb megoldásait
biztosítják magasabb garanciális szintek mellett. Ennek egyik fontos eleme a rendelkezés
nyilvántartás-szolgáltatás kialakítása, amelyben az érintett (személy) azonosítására,
kapcsolattartására, adatkezelésére vonatkozóan megszorító (például magasabb biztonsági
szintű azonosítás megkövetelése), illetve megengedő rendelkezést tehet (például normál email kapcsolat igénylése). A jogbiztonság garantálásához kialakításra kerül (a szűken vett
belső állami feladatkörre) az állami hitelesítés szolgáltatás. Ez egyrészt az állam nevében
történő gépi hitelesítésekhez szükséges igazolásokat (tanúsítványokat) adja ki, másrészt a
kézi kiadmányozási feladatokhoz megfelelő biztonsági szintű aláírási lehetőséget tesz
lehetővé. A projekt keretében valósul meg az azonosítók közti átjárhatóságot biztosító (így
magasabb kényelmi szintű azonosítási szolgáltatások kialakítását lehetővé tevő)
összerendelési szolgáltatások kialakítása is, amely az interoperabilitás egy olcsó, hatékony
megoldását biztosítja. „A belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv
implementálása (SZIR)” projekt részbeni megvalósítása.

35.

36.

2.3.8

Teljeskörű ügyfélazonosítás

Elektronikus Közigazgatás Operatív
Program

Elektronikus Közigazgatás Operatív
Program

Országos
Egészségbiztosítási Pénztár

Közigazgatási és
Elektronikus
Közszolgáltatások Központi
Hivatala

Támogathatóság feltételei
(amennyiben releváns)
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Támogatást igénylő
neve

Konstrukció
kódja

1.

64863

4. oldal

Konstrukció
kódja

Projekt megnevezése

Operatív Program

Támogatást igénylő
neve

Kiemelt projekt
támogatási összege
(KONV+KMR Mrd Ft)

Projekt rövid bemutatása

37.

2.1.24

Digitalizált törvényhozási tudástár 2. ütem

Elektronikus Közigazgatás Operatív
Program

Országgyűlés Hivatala

0,45

Az OGYK 2010 előtti digitalizált állományainak összekapcsolása, analitikus szintű
metaadatokkal való ellátása; ezek során a történeti országgyűlési dokumentumok ülésnapszintű elemző-analitikus feldolgozása. A digitalizált állomány folyamatos bővítése a könyvtár
dokumentumállományából válogatott művekkel. Terveink szerint a projekt végére az olvasók
– a DTT projekt első szakaszában digitalizált 2 millió oldallal együtt - összesen 4 millió oldal
terjedelmű digitális állományt érhetnek majd el. Ennek biztosításához a megfelelő eszközök,
tároló kapacitások beszerzése, szoftverfejlesztés, programozói közreműködés. A feladat
elvégzésével az ország legnagyobb terjedelmű jogi tartalomszolgáltatása jön létre. A könyvtár
területén egy korszerű digitalizáló műhely és oktatóterem kialakítása, amely a projekt
befejezése után is képes a könyvtári és más parlamenti dokumentumok digitális
állományainak folyamatos bővítésére, valamint a felhasználók képzésére.

38.

2.2.6

Nemzeti Távközlési Gerinchálózat (NTG)
fejlesztése

Elektronikus Közigazgatás Operatív
Program

Nemzeti
Infokommunikációs
Szolgáltató Zrt.

3,20

A projektben az NTG elavult eszközeinek cseréje történik meg, a kormányzati hálózatok
további racionalizálása és konszolidálása mellett. A kormányzati vezetékes hangszolgáltatásba
a közigazgatás szélesebb köre lesz bekapcsolható.

39.

2.2.7

Az Egységes Digitális Rádiótávközlő rendszer
(EDR) fejlesztése

Elektronikus Közigazgatás Operatív
Program

Pro-M Zrt.

3,00

A 346/2010 (XII. 28.) Kormányrendeletben meghatározott felhasználók részére az EDR
használatának biztosításához lefedettség (területi ellátottság) növelése, központ kapacitás
bővítése rendszerelemek cseréjével, új követelményeket teljesítő rendszerszoftver
telepítésével.

40.

3.1.5

A Rendőrség elektronikus feldolgozó
rendszerének korszerűsítése a KMR régióban.

Elektronikus Közigazgatás Operatív
Program

Belügyminisztérium
Országos Rendőrfőkapitányság

2,00

A Rendőrség elektronikus feldolgozó rendszerének korszerűsítése, bővítése, átstrukturálása,
egyes közigazgatási folyamatok elektronizálása, valamint az informatikai biztonság növelését
célzó hardverkörnyezet és egyéb technikai eszközrendszer fejlesztése a KMR régióban.

41.

3.1.6

Önkormányzati ASP központ felállítása

Elektronikus Közigazgatás Operatív
Program

Kormányzati Informatikai
Fejlesztési Ügynökség

2,60

A projekt egy olyan központi elektronikus alkalmazás-szolgáltató (ASP) központ kialakítását
célozza meg, amely lehetővé teszi a helyi önkormányzati feladatellátás és belső működés
támogatását a Közép-magyarországi régió vonatkozásában.

Támogathatóság feltételei
(amennyiben releváns)

64864

1.

Minden a pályázathoz szükséges dokumentumon a Magyar Államkincstár és
Kincsinfo Nonprofit Kft. konzorciumi tagok aláírásukat pótolják a Támogatási
Szerződés megkötéséig.
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5. oldal

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

Projekt megnevezése

Operatív Program

Támogatást igénylő neve

Kiemelt projekt
támogatási összege
(KONV+KMR Mrd Ft)

Státusz

2.3.6

Oktatási és kormánytisztviselői funkciókat
támogató kártyarendszer kiépítése

Elektronikus Közigazgatás Operatív
Program

Közigazgatási és
Igazságügyi Minisztérium

0,80

cím, szakmai
tartalom módosítva

64865

1. oldal
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3. melléklet az 1472/2013. (VII. 24.) Korm. határozathoz

64866

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2013. évi 126. szám

A Kormány 1473/2013. (VII. 24.) Korm. határozata
a Társadalmi Megújulás Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 5. prioritásának
módosításáról
A Kormány jóváhagyja az 1. melléklet szerint a Társadalmi Megújulás Operatív Program 2011–2013. évekre szóló
akcióterve 5. prioritásának módosítását.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

Változások

Módosított konstrukció kódja

TÁMOP 5.6.1/B
„Bűnmegelőzés szempontjából
kiemelten fontos, bűnelkövető,
vagy bűnelkövetés
szempontjából veszélyeztetett
gyermek- és fiatalkorúak
segítése”

Hatályos akciótervben szereplő keret

Módosított akciótervben szereplő keret

(a módosítás

(Mrd Ft)

(Mrd Ft)

mértéke +/–)
(Mrd Ft)

KMR

konvergencia

összesen

KMR

konvergencia

összesen

összesen

0,4

1,6

2

0,4

2,113

2,513

0,513
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1. melléklet az 1473/2013. (VII. 24.) Korm. határozathoz

64867

64868
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A Kormány 1474/2013. (VII. 24.) Korm. határozata
A KEOP-2.1.1/2F-2008-0001 azonosító számú („Nagykunsági árvízszint-csökkentő tározó” című) nagyprojekt
támogatási összege növelésének jóváhagyásáról
A Kormány
1. jóváhagyja a KEOP-2.1.1/2F-2008-0001 azonosító számú, „Nagykunsági árvízszint-csökkentő tározó” című
nagyprojekt többletforrás igényét,
2. hozzájárul az 1. pont szerinti projekt támogatási szerződésének módosításához és felszólítja a Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség Környezetvédelmi Programok Irányító Hatóságát, hogy az ehhez szükséges intézkedéseket megtegye.
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

Projekt azonosító
száma

KEOP-2.1.1/2F2008-0001

Projekt megnövelt támogatási
Projekt megnevezése

Támogatást igénylő neve

összege
(bruttó Ft)

Nagykunsági árvízszintcsökkentő tározó

Országos Vízügyi
Főigazgatóság

12 996 341 569

Támogatás intenzitása
(%)

100

Projekt rövid bemutatása

A Közép-Tiszán épülő három tározó (Hanyi-Tiszasülyi,
Tiszaroffi és Nagykunsági) Csongrád–Kisköre között
55-65 cm-es vízszintcsökkentést képes biztosítani
a rendkívüli árhullámok esetén, de a vízszintcsökkentő
hatásuk még Szeged körzetében is eléri a 30 cm-t.
Ennek a rendszernek egy fontos eleme a Nagykunsági
tározó. A Kisköre-Csongrád közötti szakaszon
a Vásárhelyi-terv Továbbfejlesztése (VTT) tervezett
beavatkozások együttesen képesek biztosítani az 1 m-es
vízszintcsökkentést.
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1. melléklet az 1474/2013. (VII. 24.) Korm. határozathoz

64869

64870
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A Kormány 1475/2013. (VII. 24.) Korm. határozata
a KÖZOP-3.5.0-09-11-2012-0022 azonosító számú („26. sz. főút, Miskolc északi elkerülő II. ütem” című)
kiemelt projekt támogatási összege növelésének és a vonatkozó nagyprojekt-javaslat támogatásának
jóváhagyásáról
A Kormány
1. jóváhagyja az 1. melléklet szerint a KÖZOP-3.5.0-09-11-2012-0022 azonosító számú, „26. sz. főút, Miskolc északi
elkerülő II. ütem” című kiemelt projekt támogatásának legfeljebb bruttó 10 075 552 234 Ft-tal történő növelését,
2. hozzájárul, hogy az 1. pont szerinti projekt támogatási szerződésének módosítása iránti intézkedéseket a Nemzeti
Fejlesztési Ügynökség Közlekedési Operatív Programok Irányító Hatósága megtegye,
3. jóváhagyja az 1. melléklet szerint a „26. sz. főút, Miskolc északi elkerülő II. ütem” című nagyprojekt-javaslatot,
4. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon a 3. pontban meghatározott nagyprojekt-javaslat
Európai Bizottság általi jóváhagyására irányuló támogatási kérelem összeállításáról a Nemzeti Infrastruktúra
Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság útján,
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
azonnal
5. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség útján a 4. pont szerinti
kérelem Európai Bizottsághoz történő benyújtásáról és a szükséges egyeztetések lefolytatásáról.
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
a 4. pont szerinti kérelem Nemzeti Fejlesztési Ügynökség általi kézhezvételét és a JASPERS
minőségbiztosítási jelentésének rendelkezésre bocsátását követően azonnal
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

Projekt azonosító
száma

Projekt megnevezése

KÖZOP-3.5.0-09- 26. sz. főút,
11-2012-0022
Miskolc északi
elkerülő II. ütem

Támogatást igénylő
neve

Nemzeti
Infrastruktúra
Fejlesztő
Zártkörűen
Működő
Részvénytársaság

Eredeti támogatási

Költség-növekmény

Projekt megnövelt

összeg

összege

támogatási összege

(bruttó)

(bruttó)

(bruttó)

11 755 473 000 Ft

10 075 552 234 Ft

21 831 025 234 Ft

Projekt rövid bemutatása

Jelen projekt keretében megvalósuló északi
elkerülő szakasz révén lehetővé válik minden
főúton (3. sz., 26. sz., 37. sz.) és gyorsforgalmi
úton (M30) érkező átmenő forgalom számára
Miskolc belterület teljes elkerülése.

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2013. évi 126. szám

1. melléklet az 1475/2013. (VII. 24.) Korm. határozathoz

64871

64872

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2013. évi 126. szám

A Kormány 1476/2013. (VII. 24.) Korm. határozata
a KÖZOP-3.5.0-09-11-2013-0002 azonosító számú [„338. sz. főút, Nyíregyháza, nyugati elkerülő út
(M3 autópálya és 36. sz. főút között) megvalósítása, I. ütem” című], egymilliárd forintot meghaladó
támogatási igényű projektjavaslat jóváhagyásáról és a projektjavaslat Közlekedés Operatív Programban
történő akciótervi nevesítéséről
A Kormány
1. jóváhagyja az 1. melléklet szerint a KÖZOP-3.5.0-09-11-2013-0002 azonosító számú, a „338. sz. főút, Nyíregyháza,
nyugati elkerülő út (M3 autópálya és 36. sz. főút között) megvalósítása, I. ütem” című, egymilliárd forintot
meghaladó támogatási igényű projektjavaslatot,
2. hozzájárul az 1. pont szerinti projekt támogatási szerződésének – a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Közlekedési
Operatív Programok Irányító Hatósága általi – megkötéséhez.
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

Projekt azonosító
száma

KÖZOP–3.5.0-0911-2013-0002

Projekt megnevezése

338. sz. főút,
Nyíregyháza,
nyugati elkerülő
út (M3 autópálya
és 36. sz.
főút között)
megvalósítása,
I. ütem

Támogatást igénylő neve

Nemzeti
Infrastruktúra
Fejlesztő
Zártkörűen Működő
Részvénytársaság

Projekt támogatási

Projekt

összege

támogatási

(bruttó)

intenzitása

5 912 373 901 Ft

100%

Projekt rövid bemutatása

A projekt célja a 338. sz.
Nyíregyháza nyugati elkerülő út
építésének I. üteme, 2,22 km, 2x1
sávos főút kiépítése, biztonsági
sávval és műtárgyakkal, „E”
terhelés osztály, „F” igénybevételi
kategóriának megfelelően.

Támogathatóság feltételei

A KÖZOP-3.5.0-09-11-2011-0017 projekt
keretében készülő Megvalósíthatósági
Tanulmány eredményei, és az az alapján
szükségessé váló módosításokat figyelembe kell
venni a projekt megvalósítása során.
A projektmenedzsment-költségek megfelelő
lehatárolására, annak elszámolhatóságához,
a közreműködő szervezettel (a továbbiakban:
KSZ) egyeztetett önköltség-számítási szabályzat
összeállítása és KSZ általi elfogadása szükséges.
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A Kormány 1477/2013. (VII. 24.) Korm. határozata
az NYDOP-2.1.1/F-11-2012-0019 azonosító számú („A Keszthelyi-hegység ökoturisztikai fejlesztése
Darnay-Dornyai Béla öröksége nyomán” című) projekttel összefüggésben a Bakonyerdő Erdészeti és Faipari
Zártkörűen Működő Részvénytársaság biztosítéknyújtási kötelezettség alóli egyedi mentesítéséről
A Kormány
1. megállapítja, hogy
a)
a Bakonyerdő Erdészeti és Faipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság egyetlen részvényese
a Magyar Állam,
b)
az a) alpontban meghatározott kedvezményezett NYDOP-2.1.1/F-11-2012-0019 azonosító számú,
„A Keszthelyi-hegység ökoturisztikai fejlesztése Darnay-Dornyai Béla öröksége nyomán” című projektjére
megítélt támogatást a nemzeti vagyon fejlesztésére fordítja,
2. mentesíti az 1. pont a) alpontjában meghatározott kedvezményezettet az 1. pont b) alpontjában meghatározott
projektje tekintetében a 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai
Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.)
Korm. rendelet 33. § (1) bekezdése szerinti biztosítéknyújtási kötelezettség alól,
3. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az 1. pont b) alpontjában meghatározott projekt tekintetében a 2. pont
szerinti mentesítés érvényesítéséhez szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1478/2013. (VII. 24.) Korm. határozata
a TÁMOP-1.1.4-11/1/KMR-2011-0001 azonosító számú („Munkaerő-piaci program a hátrányos helyzetűek
foglalkoztatásáért a Közép-magyarországi Régióban” című) kiemelt projekt akciótervi nevesítéséről
és támogatásának jóváhagyásáról
A Kormány
1. jóváhagyja az 1. melléklet szerint a TÁMOP-1.1.4-11/1/KMR-2011-0001 azonosító számú, a „Munkaerő-piaci program
a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért a Közép-magyarországi Régióban” című, egymilliárd forintot meghaladó
támogatási igényű projektjavaslatot,
2. elfogadja az 1. melléklet szerint az 1. pontban meghatározott projekt kiemelt projektként történő nevesítését,
3. hozzájárul, hogy az 1. pontban meghatározott projekt támogatási szerződését a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Humán Erőforrás Programok Irányító Hatósága az 1. pontnak megfelelően módosítsa.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

Projekt azonosító

Projekt megnevezése

Támogatást igénylő neve

Projekt támogatási összege (Ft)

Projekt rövid bemutatása

Nemzetgazdasági Minisztérium,
mint a Nemzeti Foglalkoztatási
Alap kezelője

7 000 000 000

A konstrukció célja a hátrányos helyzetű álláskeresők
munkaerőpiacra való belépésének/visszatérésének
segítése komplex, személyre szabott, a helyi
munkaerő-piaci lehetőségekhez és igényekhez
igazodó szolgáltatásokkal, támogatásokkal és
képzésekkel. A Közép-Magyarországi Régió munkaügyi
központjain jelentkező, a munkaerő-piacon hátrányban
lévő álláskeresők a projekt révén versenyképes,
a munkaerő-piacon keresett szakmákhoz és
támogatott foglalkoztatáshoz, munkatapasztalathoz
juthatnak, ezzel biztosítva a hosszabb távú
elhelyezkedésüket.

száma

TÁMOP1.1.4-11/1/KMR2011-0001

Munkaerő-piaci program
a hátrányos helyzetűek
foglalkoztatásáért
a Közép-magyarországi
Régióban
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A Kormány 1479/2013. (VII. 24.) Korm. határozata
a TIOP-2.2.7/07/2F Infrastruktúra-fejlesztés támogatása az egészségpólusokban, illetve a TIOP-2.2.4/09/1
Struktúraváltoztatást támogató infrastruktúrafejlesztés a fekvőbeteg-szakellátásban konstrukciók
keretében megvalósuló projektek támogatásának növeléséről
A Kormány
1. jóváhagyja a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervében megjelölt
„Költségnövekmények fedezete” című konstrukció 13 Mrd Ft összegű forrásának az 1. mellékletben meghatározott
projektek költségnövekményére történő felhasználását,
2. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy járjon el a TIOP-2.2.7/07/2F („Infrastruktúra-fejlesztés támogatása
az egészségpólusokban”), és a TIOP-2.2.4/09/1 („Struktúraváltoztatást támogató infrastruktúrafejlesztés
a fekvőbeteg-szakellátásban”) kódszámú konstrukciók keretében megvalósuló, 1. melléklet szerinti projektek
támogatási szerződéseinek módosítása érdekében, figyelemmel a kedvezményezettnek az illetékes közreműködő
szervezethez – a közbeszerzési eljárások tervezett lezáró döntését megelőző 15 napon belül, támogatás növelése
tárgyában – megküldött támogatási szerződés módosítási kérelmére.
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
azonnal
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

Projekt
Kedvezményezett

elszámolható
összköltsége

Gyógyszerészeti és

Projektben
rendelkezésre
álló tartalék
összege

Igényelt támogatás

Projektben

(támogatás

rendelkezésre álló

+önerő)

tartalék nélkül

Támogatás

Önerő

Jóváhagyásra
javasolt támogatás

Jóváhagyásra
Önerő

javasolt összesen
(támogatás+tartalék)

4 782 162 207 Ft

207 722 010 Ft

552 668 793 Ft

344 946 783 Ft

310 452 105 Ft

34 494 678 Ft

184 452 105 Ft

20 494 678 Ft

204 946 783 Ft

1 485 220 776 Ft

560 215 Ft

280 497 567 Ft

279 937 352 Ft

251 943 617 Ft

27 993 735 Ft

248 370 028 Ft

27 596 670 Ft

275 966 698 Ft

7 309 108 343 Ft

356 249 999 Ft

810 461 525 Ft

454 211 526 Ft

408 790 373 Ft

45 421 153 Ft

116 290 373 Ft

12 921 153 Ft

129 211 526 Ft

2 273 991 490 Ft

97 213 800 Ft

425 824 467 Ft

328 610 667 Ft

295 749 600 Ft

32 861 067 Ft

144 151 610 Ft

16 016 846 Ft

160 168 456 Ft

4 908 489 122 Ft

– Ft

934 965 231 Ft

934 965 231 Ft

841 468 708 Ft

93 496 523 Ft

841 468 708 Ft

93 496 523 Ft

934 965 231 Ft

1 655 710 229 Ft

5 241 386 Ft

225 263 376 Ft

220 021 990 Ft

198 019 791 Ft

22 002 199 Ft

198 019 791 Ft

22 002 199 Ft

220 021 990 Ft

3 121 143 802 Ft

139 625 895 Ft

480 000 000 Ft

340 374 105 Ft

306 336 695 Ft

34 037 411 Ft

306 336 695 Ft

34 037 411 Ft

340 374 105 Ft

1 266 124 627 Ft

25 921 649 Ft

311 755 280 Ft

285 833 631 Ft

254 077 515 Ft

31 756 116 Ft

257 250 268 Ft

28 583 363 Ft

285 833 631 Ft

3 222 216 593 Ft

143 688 885 Ft

370 802 413 Ft

227 113 528 Ft

204 402 175 Ft

22 711 353 Ft

255 963 127 Ft

28 440 347 Ft

284 403 474 Ft

1 641 131 859 Ft

69 131 993 Ft

679 747 194 Ft

610 615 201 Ft

549 553 681 Ft

61 061 520 Ft

98 439 946 Ft

10 937 772 Ft

109 377 718 Ft

1 648 177 594

7 928 666 Ft

90 831 013 Ft

82 902 347 Ft

74 612 112 Ft

8 290 235 Ft

81 747 912 Ft

9 083 101 Ft

90 831 013 Ft

5 162 816 859 Ft

4 109 532 361 Ft

3 695 406 372 Ft

414 125 990 Ft

2 732 490 563 Ft

303 610 063 Ft

3 036 100 625 Ft

Egészségügyi Minőségés Szervezetfejlesztési
Intézet
Orosháza Városi
Önkormányzat Kórháza
Fejér Megyei Szent
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György Kórház

Réthy Pál Kórház

Markhot Ferenc Kórház

Almási Balogh Pál
Kórház

Felső-Szabolcsi Kórház

Bugát Pál Kórház

Kanizsai Dorottya
Kórház

Magyar Imre Kórház

Sátoraljaújhelyi Erzsébet
Kórház
Összesen

64877

64878
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A miniszterelnök 99/2013. (VII. 24.) ME határozata
a Magyarország Kormánya és a Vegyifegyver-tilalmi Szervezet (OPCW) közötti, a Szervezet kiváltságairól és
mentességeiről szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva,
a külügyminiszter és a közigazgatási és igazságügyi miniszter előterjesztése alapján
1. egyetértek a Magyarország Kormánya és a Vegyifegyver-tilalmi Szervezet (OPCW) közötti, a Szervezet kiváltságairól
és mentességeiről szóló megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) létrehozásával;
2. felhatalmazom a külügyminisztert, hogy – az érintett miniszterekkel egyetértésben – a tárgyalásokon részt vevő
személyeket kijelölje;
3. felhatalmazom a külügyminisztert vagy az általa kijelölt személyt, hogy a tárgyalások eredményeként előálló
szövegtervezetet kézjegyével lássa el;
4. felhívom a külügyminisztert, hogy a Megállapodás létrehozásához szükséges meghatalmazási okiratot adja ki;
5. felhívom a külügyminisztert és a közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy a Megállapodás létrehozását
követően a Megállapodás szövegének végleges megállapítására való felhatalmazásról szóló határozat tervezetét
haladéktalanul terjesszék a Kormány elé.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A miniszterelnök 100/2013. (VII. 24.) ME határozata
a Magyarország Kormánya és Montenegró Kormánya között a Magyar Népköztársaság/Magyar Köztársaság
és a Jugoszláv Szövetségi Köztársaság/Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság/Szerbia és Montenegró
között kötött kétoldalú nemzetközi szerződésekben való államutódlásról szóló Jegyzőkönyv létrehozására
adott felhatalmazásról
A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva,
a külügyminiszter előterjesztése alapján
1. egyetértek a Magyarország Kormánya és Montenegró Kormánya között a Magyar Népköztársaság/Magyar
Köztársaság és a Jugoszláv Szövetségi Köztársaság/Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság/Szerbia és
Montenegró között kötött kétoldalú nemzetközi szerződésekben való államutódlásról szóló Jegyzőkönyv
(a továbbiakban: Jegyzőkönyv) létrehozásával;
2. felhatalmazom a külügyminisztert, hogy – az érintett miniszterekkel egyetértésben – a tárgyalásokon részt vevő
személyeket kijelölje;
3. felhatalmazom a külügyminisztert vagy az általa kijelölt személyt, hogy a tárgyalások eredményeként előálló
szövegtervezetet kézjegyével lássa el;
4. felhívom a külügyminisztert, hogy a Jegyzőkönyv létrehozásához szükséges meghatalmazási okiratot adja ki;
5. felhívom a külügyminisztert, hogy a Jegyzőkönyv létrehozását követően a Jegyzőkönyv szövegének végleges
megállapítására való felhatalmazásról szóló határozat tervezetét haladéktalanul terjessze a Kormány elé.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

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://www.magyarkozlony.hu
honlapon érhető el.
A Magyar Közlöny oldalhű másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó.
Felelős kiadó: Majláth Zsolt László ügyvezető.

