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Kormányrendeletek

A Kormány 324/2013. (VIII. 29.) Korm. rendelete
az egységes elektronikus közműnyilvántartásról
A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 31. pontjában,
a 16. § tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés e) pontjában,
a 17. § tekintetében a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 60. § (1) bekezdés b), c) és k) pontjában,
a 18. § tekintetében a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (1) bekezdés 30. pontjában,
a 19. § tekintetében a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1) bekezdés 2. és 23. pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:

1. Általános rendelkezések
1. §

(1) E rendelet hatálya
a)
az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis felhasználására,
b)
a víziközmű-szolgáltatást, az elválasztott rendszerű csapadékvíz-elvezetést, a szénhidrogén-ellátást,
a távhőszolgáltatást, a villamosenergia-ellátást biztosító közművezetékekre, valamint az elektronikus
hírközlést biztosító nyomvonalas építményekre,
c)
az egységes elektronikus közműnyilvántartási rendszerre (a továbbiakban: e-közmű),
d)
az e-közmű adatszolgáltatóra, az e-közműt üzemeltető szervezetre és a felhasználóra,
e)
a sajátos építményfajták építésügyi hatósági feladatait ellátó szervekre
terjed ki.
(2) E rendelet hatálya nem terjed ki
a)
a sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekre vonatkozó építésügyi
hatósági engedélyezési eljárások szabályairól szóló kormányrendelet szerinti honvédelmi és katonai célú
közművezetékekre,
b)
a bányászatról szóló törvény szerinti bányászati tevékenységgel és a bányászati hulladék kezelésével
kapcsolatos mezőbeni vezetékrendszerekre,
c)
az atomenergiáról szóló törvény szerinti nukleáris létesítményekre, nukleáris létesítménnyel összefüggő
építményekre, nukleáris rendszerre és rendszerelemekre,
d)
a villamosenergia-átviteli hálózat 220 kV-os, 400 kV-os és 750 kV-os távvezetékeire,
e)
a nagynyomású szénhidrogén-vezetékekre,
f)
a nagysebességű országos elektronikus hírközlési vezetékekre,
g)
az elektronikus hírközlés veszélyhelyzeti és minősített időszaki felkészítésének rendszeréről,
az államigazgatási szervek feladatairól, működésük feltételeinek biztosításáról szóló kormányrendelet szerinti
kormányzati célú hálózatokra,
h)
a nemzetbiztonsági célú, illetve rendeltetésű építményekre,
i)
a közlekedési hálózatok biztosító és távközlési vezetékeire,
j)
a mobil távközlési építményekre.

2. §		
E rendelet alkalmazásában
1.
adatszolgáltatás: az e-közmű adatokhoz való hozzáférés biztosítása az e-közmű számára, a Web Map Service
(WMS) és Web Feature Service (WFS) műszaki követelményeknek megfelelően,
2.
adatszolgáltatási szintek: az e-közmű által szolgáltatott adatok minőségét és felhasználhatóságát kifejező
kategóriák,
3.
e-közmű: elektronikus, osztott relációs adatbázisokon megvalósuló lekérdezési rendszer, amely
a közművezetékeket üzemeltetők nyilvántartásaira építve, internetes felületen a közművezetékek adatainak
hozzáférését biztosítja a felhasználók számára,
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4.
5.
6.

7.
8.
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e-közműt üzemeltető szervezet: az érintettségi adatok gyűjtésével, a megkapott szakági adatok
szolgáltatásával, valamint az e-közmű üzemeltetésével, fenntartásával és fejlesztésével megbízott szerv,
e-közműből történő információszolgáltatás: az e-közmű által szolgáltatott adatokhoz előre meghatározott
tartalommal és szerkezetben történő, elektronikus úton megvalósuló hozzáférés biztosítása,
elválasztott rendszerű csapadékvíz-elvezetés: a település elkülönített belterületi csapadékvíz-elvezető
rendszerének üzemeltetése révén nyújtott szolgáltatás, amely a víziközmű-szolgáltatásról szóló
2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló kormányrendelet elválasztott rendszerű
szennyvízelvezetésre vonatkozó előírásainak érvényesülését szolgálja,
felhasználó: a lakosság, a tervezők, a közigazgatási szervek, a bíróság, a gazdálkodó szervezetek, a szakmai és
érdekképviseleti szervezetek,
közművezeték: a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény szerinti gazdálkodó szervezet által üzemeltetett,
fogyasztói igények kielégítése céljából térszín felett, térszínen vagy térszín alatt elhelyezett vezetékrendszer.

2. Az e-közmű feladata
3. §		
Az e-közmű feladata információ szolgáltatása
a)
helyrajzi szám alapján egy adott földrészlet közművezetékkel való ellátottságáról és azok elhelyezkedéséről,
b)
a közművezeték tulajdonosáról, üzemeltetőjéről és szolgáltatói engedélyeséről, továbbá azok
elérhetőségéről,
c)
tájékoztatási szinten az állami adóhatóság részére, adóbevallást követő utólagos ellenőrzési
tevékenységéhez.

3. Az e-közmű üzemeltetése, fenntartása és fejlesztése
4. §

(1) Az e-közmű üzemeltetéséért, fenntartásáért és fejlesztésért az építésügyért felelős miniszter (a továbbiakban:
miniszter) felelős.
(2) A miniszter az (1) bekezdés szerinti feladatok ellátásáról a kizárólagos joggal rendelkező Lechner Lajos
Tudásközpont Nonprofit Kft. (a továbbiakban: e-közműt üzemeltető szervezet) útján gondoskodik.
(3) Az e-közműt üzemeltető szervezet a 3. § szerinti feladatát közszolgáltatási szerződés alapján látja el.
(4) A miniszter vagy az általa megbízott személy vagy szervezet bármikor jogosult a közszolgáltatási szerződés
teljesítésének ellenőrzésére, amely keretében:
a)
betekinthet az e-közműt üzemeltető szervezet dokumentumaiba, és
b)
felvilágosítást kérhet az e-közműt üzemeltető szervezet tisztségviselőjétől és alkalmazottaitól.

4. Az e-közmű részére történő adatszolgáltatás
5. §

(1) Az e-közmű részére adatszolgáltatásra kötelezett:
a)
a közművezeték elhelyezkedése tekintetében a közművezetékek üzemeltetője, amelynél az e-közmű által
szolgáltatott adat elsődlegesen keletkezik és felelős annak naprakész nyilvántartásáért (a továbbiakban:
közművezeték üzemeltető),
b)
az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis tekintetében az állami ingatlan-nyilvántartási térképi
adatbázis szolgáltatására jogszabályban kijelölt szerv (a továbbiakban: térképi adatbázist szolgáltató szerv).
(2) Az (1) bekezdés szerinti e-közmű adatszolgáltatók regisztráció útján kötelesek csatlakozni az e-közműre.
A regisztrációt az 1. melléklet szerinti adatlap kitöltésével kell elindítani e rendelet hatálybalépésétől számított
15 napon belül, új közművezeték üzemeltető esetében az üzemeltetés megkezdésétől számított 15 napon
belül. A regisztrációt az e-közműt üzemeltető szervezet végzi. A regisztrációs lap aláírását követően az aláírt
eredeti példányt a regisztrációtól számított 15 napon belül az e-közműt üzemeltető szervezethez kell eljuttatni.
A regisztrációs adatlapnak az e-közműt üzemeltető szervezethez történő megérkezésével lesz regisztrált
a közművezeték üzemeltető és térképi adatbázist szolgáltató szerv.
(3) A regisztrációt követően
a)
a közművezeték üzemeltető a 11–13. §-ban meghatározott időponttól,
b)
a 11–13. §-ban szereplő határidő után üzemeltetést megkezdő közművezeték üzemeltető azonnal,
c)
a térképi adatbázist szolgáltató szerv a 15. §-ban meghatározott időponttól
köteles a folyamatos adatszolgáltatásra.
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(4) Az (1) bekezdés szerinti e-közmű adatszolgáltatók saját adatbázisukban, az e-közmű infrastruktúrájától fizikailag
elkülönülten, Egységes Országos Vetületi Rendszerben (EOV rendszerben) vezetik nyilvántartásukat.
6. §

(1) A közművezeték üzemeltető az e-közmű számára a 2. és 3. mellékletben meghatározott adatcsere és megjelenítési
műszaki követelmények alapján, a 4. mellékletben meghatározott metaadatokkal ellátva szolgáltat naprakész
adatot.
(2) Az újonnan létesült közművezeték csak az 5. melléklet szerinti műszaki követelmények alapján, a földmérési és
térképészeti tevékenység végzéséhez szükséges szakképzettségről szóló miniszteri rendeletben meghatározott
szakképzettséggel rendelkező személy (a továbbiakban: geodéziai bemérést végző személy) által elvégzett
geodéziai bemérést követően kerülhet be a szakági nyilvántartásba. A térszín alatt elhelyezett közművezeték
geodéziai bemérését a vezeték elfedése előtt, nyílt munkaárokban kell végezni.
(3) Az újonnan létesült közművezeték használatbavételi (üzemeltetési) engedélyének kérelmezője a geodéziai
bemérést végző személy által elkészített bemérési dokumentációt köteles megküldeni a közművezeték üzemeltető
részére.
(4) A közművezeték üzemeltető a megküldéstől számított 15 napon belül a geodéziai bemérésben foglalt nyomvonalat
a)
ellenőrzi,
b)
minősíti a 6. melléklet szerinti adatszolgáltatási szintek alapján és
c)
szakági nyilvántartásába veszi.
(5) A közművezeték üzemeltető a (4) bekezdésben foglaltakról a használatbavételi (üzemeltetési) engedély kérelmezője
részére igazolást állít ki, melynek másolati példányát digitális formában megküldi az e-közműt üzemeltető szervezet
részére.
(6) A közművezeték üzemeltető a jogerős használatbavételi (üzemeltetési) engedély közlését követően 15 napon belül
gondoskodik a nyilvántartásba vett közművezeték e-közmű részére történő adatszolgáltatásáról.
(7) A közművezeték fennmaradási engedélyének megszerzése során a (3)–(6) bekezdést azzal az eltéréssel kell
alkalmazni, hogy a korábban épített közművezetékeknél az 5. melléklet 5. pontja szerinti utólagos bemérést kell
elvégezni.

7. §		
A közművezeték üzemeltető minden év március 31-ig az e-közműt üzemeltető szervezet részére megküldi
az általa üzemeltetett hálózat által lefedett települések listáját, valamint adatokat szolgáltat ügyfélszolgálata és
közműegyeztetésben hatáskörrel rendelkező munkatársa címéről és elérhetőségéről.
8. §		
A térképi adatbázist szolgáltató szerv az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis adatait a földmérési és
térképészeti tevékenységről szóló törvény szerint, adatfelhasználási szerződés alapján a 7. melléklet szerint biztosítja
az e-közmű részére, WMS szolgáltatás keretében.

5. Az e-közműből történő információszolgáltatás
9. §

(1) Az e-közmű által szolgáltatott adat, valamint a közművezeték tulajdonosáról, üzemeltetőjéről, szolgáltatói
engedélyeséről és ezek elérhetőségéről szóló információ a felhasználók számára ügyfélkapus azonosítást követően
nyilvános és díjmentesen elérhető. Az e-közmű személyes adatot nem tartalmaz.
(2) Az e-közmű által szolgáltatott adat, a közművezeték
a)
nyomvonala,
b)
elhelyezkedésének módja,
c)
a közműhálózati hierarchiában betöltött funkciója,
d)
szakági típusa,
e)
által szállított közeg, valamint a szállítás módja.
(3) Az e-közmű az állami adóhatóság részére, utólagos ellenőrzési feladatai ellátásához webalapú szolgáltatás
keretében betekintést biztosít a közművezetékek tulajdonosai – állami vagy helyi önkormányzati tulajdonban lévő
közművezetékek esetében az üzemeltetői – közműhálózati hosszadataihoz.
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6. Hatálybalépés
10. §		
Ez a rendelet 2013. november 1-jén lép hatályba.

7. Átmeneti rendelkezések
11. §		
A közművezeték üzemeltető a közművezetékekre vonatkozó nyilvántartásában meglévő, EOV-ban vezetett
digitális adatokat az e-közmű részére a 6. § (1) bekezdése szerinti műszaki követelményekkel és metaadatokkal,
az 5. melléklet 1. és 2. pontjának megfelelően 2014. január 1-jétől köteles naprakészen szolgáltatni.
12. §		
A közművezeték üzemeltető a közművezetékekre vonatkozó nyilvántartásában meglévő, de nem EOV-ban vezetett
digitális adatokat az e-közmű részére a 6. § (1) bekezdése szerinti műszaki követelményekkel és metaadatokkal,
az 5. melléklet 1. és 3. pontjának megfelelően 2015. január 1-jétől köteles naprakészen szolgáltatni.
13. §		
A közművezeték üzemeltető az e rendelet hatálybalépésekor a nyilvántartásában digitálisan meg nem lévő
adatokat digitálisan az e-közmű részére a 6. § (1) bekezdése szerinti műszaki követelményekkel és metaadatokkal,
az 5. melléklet 1., 4. és 5. pontjának megfelelően 2017. január 1-jétől köteles naprakészen szolgáltatni.
14. §		
A 7. § szerinti adatszolgáltatás első alkalommal történő teljesítésének határideje valamennyi közművezeték
üzemeltető tekintetében 2014. március 31.
15. §		
Az e-közmű részére a térképi adatbázis szolgáltató szerv 2014. január 1-jétől köteles a 8. § szerinti adatszolgáltatásra.

8. Módosuló rendelkezések
16. §

(1) A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 5. §-a
a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:
„(6a) A víziközmű-vezetékre és az elválasztott rendszerű csapadék-vízelvezető műre vízjogi üzemeltetési engedély
csak akkor adható, ha a kérelmező a vízjogi üzemeltetési engedély iránti kérelemhez csatolja az e-közmű
adatszolgáltatásra kötelezett leendő üzemeltető igazolását a nyíltárkos geodéziai bemérésben szereplő nyomvonal
ellenőrzéséről, adatszolgáltatási szintek szerinti minősítéséről és nyilvántartásba vételéről. A felügyelőség a vízjogi
üzemeltetési engedélyt közli a víziközmű és az elválasztott rendszerű csapadék-vízelvezető mű – e-közmű
adatszolgáltatásra kötelezett – üzemeltetőjével is.”
(2) Az R1. 15. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A víziközmű-vezetékre és az elválasztott rendszerű csapadék-vízelvezető műre fennmaradási engedély csak
akkor adható, ha a kérelmező a fennmaradási engedély iránti kérelemhez csatolja az e-közmű adatszolgáltatásra
kötelezett üzemeltető igazolását a közművezeték utólagos beméréséről, adatszolgáltatási szintek szerinti
minősítéséről és nyilvántartásba vételéről. A felügyelőség a fennmaradási engedélyt közli a víziközmű és
az elválasztott rendszerű csapadék-vízelvezető mű – e-közmű adatszolgáltatásra kötelezett – üzemeltetőjével is.”

17. §

(1) A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról szóló 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: R2.) 10. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Az engedélyező hatóság a távhővezeték megvalósítását követően jogosult ellenőrizni, hogy a távhővezeték
adatai az e-közműben szerepelnek-e. Amennyiben az e-közmű a távhővezeték adatait nem tartalmazza,
az engedélyező hatóság a szolgáltatónál kezdeményezi a naprakész adatszolgáltatást.”
(2) Az R2. 13. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A vezetékjogi engedély nélkül létesült távhővezetékre fennmaradási engedély csak akkor adható, ha
a kérelmező a fennmaradási engedély iránti kérelemhez csatolja az e-közmű adatszolgáltatásra kötelezett
szolgáltató igazolását a távhővezeték utólagos beméréséről, adatszolgáltatási szintek szerinti minősítéséről és
nyilvántartásba vételéről. Az engedélyező hatóság a fennmaradási engedélyt közli a távhőszolgáltatást végzővel is.”
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18. §

(1) A villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: R3.) 26. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Közcélú, magán-, termelői és közvetlen vezetékre üzemeltetési engedély csak akkor adható, ha a kérelmező
az üzemeltetési engedély iránti kérelemhez csatolja az e-közmű adatszolgáltatásra kötelezett leendő üzemeltető
igazolását a geodéziai bemérésben szereplő nyomvonal ellenőrzéséről, adatszolgáltatási szintek szerinti
minősítéséről és nyilvántartásba vételéről. A Hatóság az üzemeltetési engedélyt közli a közcélú, magán-, termelői és
közvetlen vezeték üzemeltetőjével is.”
(2) Az R3. 32. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Közcélú, magán-, termelői és közvetlen vezetékre fennmaradási engedély csak akkor adható, ha a kérelmező
a fennmaradási engedély iránti kérelemhez csatolja az e-közmű adatszolgáltatásra kötelezett üzemeltető igazolását
a vezeték utólagos beméréséről, adatszolgáltatási szintek szerinti minősítéséről és nyilvántartásba vételéről.
A Hatóság a fennmaradási engedélyt közli a közcélú, magán-, termelői és közvetlen vezeték üzemeltetőjével is.”

19. §

(1) A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes sajátos építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások
szabályairól szóló 53/2012. (III. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R4.) 21. §-a a következő j) ponttal egészül ki:
[A használatbavételi engedély iránti kérelemhez az 5. § (1) bekezdés b) és c) pontjában foglaltakon túl mellékelni kell:]
„j) a szénhidrogén-szállítóvezeték, továbbá a földgáz-elosztó és célvezeték esetében – a nagynyomású
szénhidrogén-vezeték kivételével – az e-közmű adatszolgáltatásra kötelezett leendő üzemeltető igazolását
a geodéziai bemérésben szereplő nyomvonal ellenőrzéséről, adatszolgáltatási szintek szerinti minősítéséről és
nyilvántartásba vételéről.”
(2) Az R4. a következő 23/A. §-sal egészül ki:
„23/A. § A bányafelügyelet a használatbavételi engedélyt közli a szénhidrogén-szállítóvezetéket, földgáz-elosztó és
célvezetéket üzemeltetővel is.”
(3) Az R4. 26. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A szénhidrogén-szállítóvezeték, továbbá a földgáz-elosztó és célvezeték esetében – a nagynyomású
szénhidrogén-vezeték kivételével – a fennmaradási engedélye iránti kérelemhez az e-közmű adatszolgáltatásra
kötelezett leendő üzemeltetőnek a 21. § j) pontjában előírt igazolása helyett az üzemeltetőnek a vezeték utólagos
beméréséről, adatszolgáltatási szintek szerinti minősítéséről és nyilvántartásba vételéről szóló igazolását kell
csatolni.”
(4) Az R4. 27. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A bányafelügyelet a fennmaradási engedélyt közli a szénhidrogén-szállítóvezetéket, földgáz-elosztó és
célvezetéket üzemeltetővel is.”
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

66367

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2013. évi 142. szám

1. melléklet a 324/2013. (VIII. 29.) Korm. rendelethez

Az e-közmű regisztrációs adatlap
1. Regisztráló adatai:
A
1.
2.

Az e-közmű adatszolgáltató (üzemeltető)
neve és címe:
Adószám:

3.

Telefon:

4.

Fax:

5.

Honlap:

6.

Kapcsolattartó neve:

7.

Szervezeti egység:

8.

Beosztás:

9.

E-mail címe:

10.

Telefonszáma:

11.

12.

B

Az üzemeltetett közművezeték
tulajdonosának (tulajdonosainak) neve, címe
és adószáma, ha nem egyezik meg az
üzemeltetővel:
Az üzemeltetett közművezeték szolgáltatói
engedélyesének (engedélyeseinek) neve, címe
és adószáma, ha nem egyezik meg az
üzemeltetővel:

2. A regisztráció dátuma:

. . 

3. Az igénylő szervezet/intézmény jóváhagyása:
Alulírott ……………………… (felelős vezető) igazolom, hogy a/az …………………
társaság e-közmű kapcsolattartójaként a/az ………………………………………munkatárs
került kinevezésre.
…………………………………………………
4. Keltezés: ……………………

Cégszerű aláírás

A regisztrációs lap aláírását követően az eredeti példányt a bejelentéstől számított 15 napon
belül az e-közműt üzemeltető szervezetéhez kell eljuttatni.
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2. melléklet a 324/2013. (VIII. 29.) Korm. rendelethez

kialakításának műszaki
m
követeelményei
A WMS szolgáltatás k
1.. Hírközlési hállózatok publikáálandó objektum
mai és attribútu
umaik
A

1.
2.
3.

B

C

Réteg
O
Objektum
kód

Objek
ktum típus

D
Atttribútum adatok

Típ
pus-specifikus
tu
ulajdonságok

Értékk
készlet

alapadaatok

6.
8.
9.

ttulajdonos neve
vvezetékes hírközlés
HII1

Vezeték
k

szállítoott közeg

12.
hálózatti hierarchiában
betöltöött funkció

15.

eegyéb (jelző, ipari)

ZÖLD

oországos (gerinc-) hállózat

HTML:008000

rregionális szerepű (kö
örzet-) hálózat

R:0 G:128 B:0

hhelyi (elosztó) hálózat

elhelyeezkedésének
módja, jellege

fföld feletti
fföld alatti
aalépítményben
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18.

ttávtápláló

hhelyi (előfizetői) háló
ózat

16.
17.

objektum megjelenítés módja

vvezetékszakasz hossza (m)
üüzemeltető neve

14.

objektum alapszzíne

m
megszűnés dátuma

7.

13.

Jelkulcs

hhasználat szüneteltetéése (igen/nem)

5.

11.

F

llétesítés dátuma

4.

10.

E

A
1.

B

C

Réteg

2.

Objektum k
kód

D

Objektum típus

Típus-sp
pecifikus tulajdonságok
k

Értékkészlet
létesítés dátuma

4.

használat szünetelteetése (igen/nem)

5.

megszűnés dátuma

6.

alapadatokk

7.

földgáz

10.

kőolaj

11.

olajtermék � gázollaj

12.

15.

olajtermék � vegyib
benzin
SZ1

olajtermék � etilén

Vezeték
szállított kközeg

16.
17.
18.

SÁR
RGA

rétegvíz

HTM
ML:FFFF00

termelvény

R:255 G:255 B:0

egyéb
elosztó vezeték

21.
22.

25.
26.

kondenzátum

egyéb gáz � szénmonoxid

20.

24.

olajtermék � egyéb

egyéb gáz � nitrogéén

19.

23.

vezetékszakasz hosssza (m)

objektum
m megjelenítés módja

tulajdonos neve

9.

14.

o
objektum
alapszíne

üzemeltető neve

8.

F
Jelkulcs

3.

13.

E

Attrib
bútum adatok
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2. Szénhidrrogén-hálózatok
k publikálandó objektumtípusai és tulajdonsá
ágaik

hálózati hierarchiában betöltött
funkció

célvezeték
fáklya vezeték
kísérő hírközlő kábeelek
anód vezeték

szállítás m
módja (nyomás)

…bar

66369
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3. Távhő-hálóózatok publikála
andó objektumtípusai és tulajd
donságaik
A
1.
2.
3.

B

C

Réteg
Objektum
m
kód

Objektum típu
us

D
Attribútum
m adatok

Típus-speciffikus
tulajdonsággok

Értékkészlet

alapadatok

6.

üzemeltetőő neve
tulajdonos neve

9.

meleg víz
TH1

Vezeték

szállított közeg

elhelyezkedés m
módja,
jellege

14.

17.
18.

forró víz
gőz

LILA
A (viola)

föld alatt

HTM
ML:EE82EE

föld felett

R:238
8 G:130 B:238

6 bar

15.
16.

objektum megjelenítés módja

vezetékszaakasz hossza (m)

8.

13.

ob
bjektum alapszíne

megszűnéss dátuma

7.

12.

Jelkulcs

használat sszüneteltetése (igen/nem)

5.

11.

F

létesítés dáátuma

4.

10.

E

szállítás módja
(nyomás)

10 bar
16 bar
25 bar
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40 bar

A
1.
2.
3.

B

C

Réteg
Objektu
um
kód

Objektum tíípus

D
Attribúttum adatok

Típus-speecifikus
tulajdon
nságok

Értékkészleet

alapadatok

6.

megszűűnés dátuma
vezetékkszakasz hossza (m)

7.

üzemelttető neve

8.

tulajdonnos neve

9.

átviteli

10.
12.

EL1

Vezeték

hálózati hierarrchiában
betöltött funkcció

17.
18.

közvetllen

PIROS

termelőői
magánccélú

14.

16.

objektum
m megjelenítés módjja

elosztó

13.

15.

objektum alapszín
ne

használlat szüneteltetése (igen
n/nem)

5.

F
Jelkulcs

létesítéss dátuma

4.

11.

E
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4. Villamoos-hálózatok pub
blikálandó objeektumtípusai éss tulajdonságaik
k

H
HTML:FF0000

közviláágítás
elhelyezkedéss módja,
jellege

szabadvvezeték

szállítás módja
(feszültségszinnt)

KÖF

földkábbel

KIF
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5. Vízelllátási szakág pu
ublikálandó objjektumtípusai éés tulajdonságaik
A
1.
2.

B

C

Objektum
m típus

Tíípus-specifikus
tu
ulajdonságok

Réteg
Objektum
m kód

D
Attribútum adatok

Jelkulcs
Értékkészlet

3.

létesítés dátuma

4.

használat szüneteltetésee (igen/nem)

5.
alapadatook

6.

üzemeltető neve
tulajdonos neve
ivóvíz

10.

ipari víz

11.

szállított közeg

12.

tűzoltó víz

14.

öntöző víz (locsoló víz))

15.
VI1

Vezeték

17.
hálózati hhierarchiában betöltött
funkció

elosztóvezeték

HT
TML:0000FF

gerincvezeték

R:0
0 G:0 B:255

főnyomó vezeték

ürítő vezeték

21.

23.

KÉ
ÉK

távvezeték

20.

22.

bekötővezeték

gyűjtővezeték (kutakho
oz)
szállítás m
módja

gravitációs
nyomás alatti
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19.

nyersvíz
termálvíz

13.

18.

objektum meg
gjelenítés módja

vezetékszakasz hossza (m)

8.

16.

o
objektum
alapszíne

megszűnés dátuma

7.

9.

F

E

A
1.
2.
3.

B

C

Objektum típ
pus

Típus-speccifikus
tulajdonsságok

Réteg
Objektum
kód

D
Attribútu
um adatok
Értékkészlett

alapadatok

6.

megszűnnés dátuma
vezetéksszakasz hossza (m)

7.

üzemelteető neve

8.

tulajdonoos neve

9.

ipari szeennyvíz
VE1

Vezeték

szállított közegg

14.
16.

hálózati hierarcchiában
betöltött funkciió

17.

20.

használt víz

BA
ARNA

bekötő

HT
TML:A52A2A

gyűjtő

R:165 G:42 B:42

szállítóvvezeték
tisztított szennyvíz kivezetés

18.
19.

csapadékkvíz
egyesítettt (szenny- és csapadéékvíz)

13.
15.

objektum
m megjelenítés módja
a

településsi szennyvíz

10.
12.

objektum alapszínee

használaat szüneteltetése (igen
n/nem)

5.

F
Jelkulcs

létesítés dátuma

4.

11.

E
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6. Vízelvezeetési szakág pub
blikálandó objeektumtípusai éss tulajdonságaik
k

gravitáciiós
szállítás módjaa

nyomás alatti
vákuumoos

66373

66374
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3. melléklet a 324/2013. (VIII. 29.) Korm. rendelethez

A WFS szolgáltatás kialakításának műszaki követelményei
1. HÍRKÖZLÉSI HÁLÓZATOK PUBLIKÁLANDÓ OBJEKTUMAI ÉS
ATTRIBÚTUMAIK
1.1. Objektum típus

1.2. Típus-specifikus tulajdonságok
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1.3. Alapadatok

1.4. Szállított közeg

66375

66376
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1.5. Hálózati hierarchiában betöltött funkció
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1.6. Vezeték elhelyezkedésének módja, jellege

66377

66378
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2. SZÉNHIDROGÉN-HÁLÓZATOK PUBLIKÁLANDÓ OBJEKTUMAI ÉS
ATTRIBÚTUMAIK
2.1.

Objektum típus
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2.2.

Típus-specifikus tulajdonságok

66379

66380

2.3.
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Alapadatok
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2.4.

Szállított közeg

66381

66382

2.5.
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Hálózati hierarchiában betöltött funkció
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3. TÁVHŐ-HÁLÓZATOK PUBLIKÁLANDÓ OBJEKTUMAI ÉS ATTRIBÚTUMAIK
3.1.

Objektum típus

66383

66384

3.2.
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Típus-specifikus tulajdonságok
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3.3.

Alapadatok

66385

66386
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3.4.

Szállított közeg

3.5.

Vezeték elhelyezkedésének módja, jellege
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4. VILLAMOS HÁLÓZATOK PUBLIKÁLANDÓ OBJEKTUMAI ÉS ATTRIBÚTUMAIK
4.1.

Objektum típus

4.2.

Típus-specifikus tulajdonságok

66387

66388

4.3.
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Alapadatok
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4.4.

Hálózati hierarchiában betöltött funkció

66389

66390
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4.5.

Vezeték elhelyezkedés módja, jellege

4.6.

Szállítás módja
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5. VÍZELLÁTÁSI SZAKÁG PUBLIKÁLANDÓ OBJEKTUMAI ÉS ATTRIBÚTUMAIK
5.1.

Objektum típus

5.2.

Típus-specifikus tulajdonságok

66391

66392

5.3.
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Alapadatok
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5.4.

Szállított közeg

66393

66394

5.5.
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Hálózati hierarchiában betöltött funkció
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5.6.

Szállítás módja

66395

66396
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6. VÍZELVEZETÉSI SZAKÁG PUBLIKÁLANDÓ OBJEKTUMAI ÉS
ATTRIBÚTUMAIK
6.1.

Objektum típus

6.2.

Típus-specifikus tulajdonságok
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6.3.

Alapadatok

66397

66398

6.4.
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Szállított közeg
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6.5.

Hálózati hierarchiában betöltött funkció

6.6.

Szállítás módja

66399

66400
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4. melléklet a 324/2013. (VIII. 29.) Korm. rendelethez

A metaadatok tartalmi elemei
1.

A

B

META

LEÍRÁS

2.

A metaadatok készítésének időpontja

éééé.hh.nn.

3.

Adat neve

közműhálózat vonatkozó
elemének megnevezése

4.

Adat szolgáltatója

e-közmű adatszolgáltató neve

5.

Az adat elérési helye

WMS/WFS link

6.

Adat létrejöttének dátuma

éééé.hh.nn.

7.

Adat vonatkozási dátuma (mikori állapot)

éééé

8.

Adat méretaránya

X:Y

9.

Adat előállításának módja

10.

Nyíltárkos beméréssel előállított

igen/nem

11.

Utólagos méréssel közvetlenül előállított

igen/nem

12.

Meglévő állományból szerkesztéssel előállított,
utólagos beméréssel korrigált

igen/nem

13.

Meglévő állományból szerkesztéssel előállított

igen/nem

14.

Az adat adatszolgáltatási szintek szerint besorolása

15.

Tájékoztatási

igen/nem

16.

Kivitelezési

igen/nem

17.

Tervezési

igen/nem

18.

Vezetékek összhossza (méterben)

19.

Vetület

20.

EOV

igen/nem

21.

Másból EOV-ba konvertált

igen/nem

22.

Befoglaló koordináták EOV (4 db)

szabadszöveges

23.

Megjegyzés

az adat előállítására,
tartalmára, felhasználására
vonatkozó kiegészítő
információk
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5. melléklet a 324/2013. (VIII. 29.) Korm. rendelethez

A közművek geodéziai bemérésének és a szakági nyilvántartások digitális átalakításának
műszaki előírásai
1.

Általános előírások
1.1. Az e-közmű valamennyi térbeli meghatározó adatát vízszintes értelemben Egységes
Országos Vetületi Rendszerben (EOV), magassági értelemben balti alapszinthez
viszonyított Egységes Országos Magassági Rendszerben (EOMA) kell megadni.
1.2. Megengedett helyzeti középhibák, hibahatárok
1.2.1. A síkrajzi részletpontok megengedett helyzeti középhibája (cm)

R1
R2
R3
R4

I.
7
10
20

Pontossági kategória
II.
III.
10
25
15
30
25
40

IV.
-

1.2.1.1. Az R1 (elsőrendű részletpont): ilyen rendűségű részletpontok az e-közmű keretén
belül nem kerülnek meghatározásra, csak az állami térképi adatbázisok
tartalmazhatják.
1.2.1.2. Az R2 (másodrendű részletpontok): a műszaki alaptérképen a közterületi
tömbhatárt meghatározó pontok, valamint az épületeknek, építményeknek,
műtárgyaknak, a vezetékeknek és szerelvényeiknek, egyéb objektumoknak a
megadott hibahatáron belül azonosítható töréspontjai.
1.2.1.3. Az R3 (harmadrendű részletpontok): az épületeknek, építményeknek,
műtárgyaknak, a vezetékeknek és szerelvényeiknek, egyéb objektumoknak minden
további töréspontja.
1.2.1.4. Az R4 (negyedrendű részletpontok): azon részletpontok, melyek az előző két
rendbe nem sorolhatók (például árkok, töltések, partvonalak a megadott hibahatáron
belül azonosítható pontjai).
1.2.1.5. A helyzeti hibahatár a megengedett helyzeti középhiba háromszorosa.
1.2.1.6. A IV. pontossági kategóriához középhiba nem rendelhető, az ebbe a kategóriába
tartozó adatok tájékoztató jellegűek.
1.2.2. A magassági részletpontok megengedett helyzeti középhibája (cm)

M1
M2
M3

I.
1
3
5

Pontossági kategória
II.
III.
2
5
6
10
10
20

IV.
-

1.2.2.1. Az M1 Elsőrendű részletpontoknak kell tekinteni a létesítményeknek azokat a
vízszintes értelemben egyértelműen kijelölhető pontjait, amelyek azonosítási hibája 1
cm-nél kisebb. Ide sorolandók a közmű vezetékek és műtárgyak azon magassági
részletpontjai, melyeket a közmű jellegéből adódóan, szintezéssel kell meghatározni
(például gravitációs szennyvízvezeték).
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1.2.2.2. Az M2 Másodrendű részletpontok közé kell sorolni azokat a pontokat, amelyek
magassági értelemben centiméter pontossággal azonosíthatók, de vízszintes
értelemben szabatosan nem határozhatók meg.
1.2.2.3. Az M3 Mindazok a magasságilag meghatározandó részletpontok, amelyek az
első két csoportba nem sorolhatók, harmadrendű részletpontoknak tekintendők.
1.2.2.4. A helyzeti hibahatár a megengedett helyzeti középhiba háromszorosa.
1.2.2.5. Az I. és II. pontossági kategóriába alapvetően a terepi felmérésből származó,
abszolút magassággal rendelkező magassági részletpontok tartoznak.
1.2.2.6. A III. pontossági kategóriába tartoznak a relatív magassági (mélységi) adatok.
1.2.2.7. A IV. pontossági kategóriához középhiba nem rendelhető, az ebbe a kategóriába
tartozó adatok tájékoztató jellegűek.
2. Újonnan létesült közművek geodéziai bemérésének előírásai
2.1. A vezetékek, szerelvények és műtárgyak természetben azonosítható pontjait az 1.2.1.
pont I. R2, R3 tűrési osztályhoz tartozó helyzeti középhibával kell EOV rendszerben
meghatározni.
2.2. A beméréseket korszerű geodéziai mérési technológiával kell végezni (elektronikus
mérőállomással, GNSS helymeghatározással). Ortogonális bemérés és ábrázolás csak
akkor fogadható el, ha a mérési alapvonal az ingatlan-nyilvántartási célú földmérési
és térképészeti tevékenység részletes szabályairól szóló miniszteri rendelet szerinti,
legalább R2 részletpont pontosságának megfelelően meghatározott vagy ellenőrzött
tömbkontúrra vagy részletpontokra vonatkozik. A magassági meghatározást ez
esetben is el kell végezni az 1.2.2. pontban meghatározott középhibával.
2.3. A térszín alatti közművezetékek mérésekor a műszaki és térbeli elhelyezkedésére
vonatkozó adatokat úgy kell meghatározni 3D-ben, hogy a felmérés adataiból a
térbeli nyomvonalat a helyszínen bármikor rekonstruálni lehessen, egyidejűleg mérni
kell a közterületi tömbhatár természetbeni állapotát is.
2.4. A terepi attribútum adatok gyűjtésekor a 2. és 3. mellékletben meghatározott adatokat
kell gyűjteni. A terepen egyértelműen nem meghatározható attribútum adatokat a
közmű szolgáltató adatközlése alapján kell előállítani.
2.5. Gravitációs szennyvízvezeték esetében a magassági meghatározás szintezéssel
történik (3D megvalósulás) és a meghatározására az 1.2.2. pont I. M1 helyzeti
középhiba vonatkozik. Más közművek esetében a magassági meghatározás az 1.2.2.
pont II. M2, M3 előírásait kell betartani.
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2.6. Közmű megvalósulási dokumentáció tartalma:
A)
1. geodéziai dokumentációk
2. mérési jegyzet, jegyzőkönyv (analóg
vagy digitális formában)
3.
bemérési nyilatkozat (papír)
4.
5.
6.

B)
építtető
-

C)
e-közmű
adatszolgáltató
tervtára
1 pld.

1 pld.

1 pld.

bemérési jegyzőkönyv (analóg)

1 pld.

1 pld.

bemérési jegyzőkönyv (digitális)

1 pld.

1 pld.

vektoros digitális állomány (EOV)

1 pld.

1 pld.

1 pld.

1pld.

7. műszaki leírás

2.7. Digitális dokumentációnak tekinthető az analóg dokumentáció nem módosítható
szabványos fájlformátumba mentett másolata.
3. Meglévő digitális közműadatok átalakítása az e-közmű részére történő adatszolgáltatáshoz
3.1. A digitális átalakítás kötelező minimális tartalmi követelményeit a 2. és 3. melléklet
tartalmazza szakáganként meghatározva.
3.2. Az átalakítás során biztosítani kell az e-közmű adatcsere séma szerinti
dokumentálást is.
3.3. A szakági üzemeltető bevonásával kell tisztázni az eredetre vonatkozó adatokat. Ha
az eredetre nincs megbízható információ, a vezetékek geometriai helyzetét csak az
1.2. pont III. és IV. pontossági kategóriával lehet jellemezni.
4. Analóg adathordozón lévő szakági dokumentumok digitális átalakítása az e-közmű részére
történő adatszolgáltatáshoz
4.1. A digitális átalakítás tartalmi követelményeit a 2. és 3. melléklet tartalmazza
szakáganként meghatározva.
4.2. A digitális átalakítást a közművezetékek meghatározó és leíró adatait tartalmazó
analóg alapanyag felhasználásával kell elvégezni.
4.3. A digitális átalakítás megkezdése előtt a rendelkezésre álló alapanyagok vizsgálatát
el kell végezni. A vizsgálat során meg kell határozni az analóg alapanyagok
megbízhatóságát geometriai és tartalmi szempontból, valamint a rendelkezésre álló
számszerű adatok bedolgozhatóságát. A vizsgálat eredményét, a digitális átalakítás
megvalósításának technológiáját feldolgozási naplóban kell rögzíteni.
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4.4. A digitális átalakítást a rendelkezésre álló számszerű adatok bedolgozásával, mérési
adatok hiányában digitalizálással kell végrehajtani. A számszerű adatok alapján
történő szerkesztés során keletkező ellentmondások (például hiányzó vagy hibás
méret) feloldására terepi kiegészítő mérést kell végezni. A digitális átalakítás
technológiájának biztosítania kell, hogy jelen rendeletben meghatározott pontossági
előírások teljesüljenek a vezetékek geometriai megbízhatóságára vonatkozóan.
4.5. Az analóg alapanyag szkennelésére és EOV rendszerbe történő transzformálására
vonatkozó szabályokat a feldolgozási naplóban rögzíteni kell.
4.6. A digitális átalakítás során rögzíteni kell a geometriai helyzet pontosságára
vonatkozó attribútum adatokat, melyeket a közmű helyzetére vonatkozó adat
eredete határoz meg:
a) számszerű adatok bedolgozásával, nyíltárkos felmérésből származó, valamint a
szakági helyszínrajzokon szereplő mérési adatok felhasználásával történő digitális
átszerkesztés (II. pontossági kategória),
b) közművezeték geometriai adatainak digitalizálása (III. pontossági kategória),
c) szakági helyszínrajzokon „bizonytalan” jelzéssel ellátott vezeték geometriai
adatainak digitalizálása (IV. pontossági kategória).
4.7. A digitális átalakítás során fel kell tüntetni a vezetékek jellemző pontjaira
vonatkozó, tereptárgyakhoz megadott eredeti méreteket, ha azok az eredeti
dokumentumon rendelkezésre állnak.
4.8. A térszín alatti közművezetékek esetében a rendelkezésre álló magassági
(mélységi) adatokat attribútum adatként kell megjeleníteni, legalább relatív
magasság (fektetési mélység) meghatározásával.
4.9. A digitális átalakítás eredményeként létre kell hozni az adott szakág fedvényét,
amely adatbázisba rendezve tartalmazza a vezetékek geometriai és leíró adatait
EOV vetületi rendszerben. Az adatbázisra jellemző metaadatokat rögzíteni kell.
4.10. A digitális átalakítást célszerű településenkénti adatbázisokba rendezni. Ha a
közműszolgáltató ettől eltérve a teljes ellátási területére kéri az adott szakági
tartalom digitális átalakítását, biztosítani kell a településenkénti leválogatás
lehetőségét az adott település közigazgatási határának alapján.
4.11. A digitális átalakítás végrehajtásának minőségellenőrzését, annak megállapításait,
valamint az elkészült adatbázis végleges minősítését a feldolgozási naplóban
rögzíteni kell.
5. Nyilvántartásban nem szereplő meglévő közművezeték bemérése
5.1. A földfelszínen és föld felett lévő vezetékek és műtárgyaik természetben
azonosítható pontjait az 1.2.1. pont I. R2, R3 tűrési osztályhoz tartozó helyzeti
középhibával kell EOV rendszerben meghatározni.
5.2. A meglévő vezetékek, szerelvényeik és műtárgyaik felmérésekor a 2. pont
vonatkozó előírásait értelemszerűen alkalmazni kell.
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5.3. A földfelszín alatti közművezetékek utólagos bemérése műszeres kutatással
lehetséges, függően a közművezetékek anyagától és az adott szakágban elterjedt
technológiától. A vonatkozó szakági szabályok, illetve utasítások szerinti
módszerrel, megbízhatósággal és műszaki tartalommal kell vezetékkutatást
végrehajtani.
5.4. A kutatóműszerrel feltárt vezetékeket vízszintes értelemben az 1.2.1. pont II., III.,
R2, R3 tűrési osztályhoz tartozó helyzeti középhibával, magassági értelemben az
1.2.2. pont III., M2, M3 tűrési osztályánál megadott helyzeti középhibákkal kell
meghatározni.
5.5. Meglévő közművek felmérését az analóg és digitális dokumentációk digitális
átalakításával kombinálva is el lehet végezni a 3.1. pontban előírt mérőszámok
betartásával.
5.6. A földfelszín alatti fémanyagú csővezetékeket és kábeleket indukciós módszerrel
működő vezetékkutató eszközökkel kell kutatni. A csatolási módszer tekintetében
az adó és a vezeték közötti fémes csatlakozást és áramvezetést biztosító galvanikus
csatolást kell előnyben részesíteni. Induktív csatolást a megbízhatatlansága
(szelektálás bizonytalansága) és pontatlansága miatt csővezetékek esetében kerülni
kell, kivéve kisebb csőátmérők esetében az indukciós fogóval történő csatolást.
Vezetékek kutatása esetén az indukciós fogóval történő induktív csatolást kell
előnyben részesíteni. Energia átviteli vezetékeknél a kapacitív csatolás alkalmazása
előnyös, de ezt kizárólag szakági szakember végezheti.
5.7. Nem fémanyagú vezetékek kutatására kidolgozott módszerek (geoelektromos,
földmágneses, ultrahangos, stb.) nem biztosítják a megfelelő pontosságot. Ilyen
módszerekkel történő kutatás esetében szondázó feltárással kell megbízhatóvá tenni
a felmérést. Ha lehetőség van fémhuzal bevezetésére a vezetékbe vagy
elektromágneses rezgések kibocsátására alkalmas folyadék betöltésére, akkor
indukciós módszerrel is végezhető el a kutatás.
5.8. A földfelszín alatti műtárgyak (aknák, közmű alagutak) meghatározásánál, a
tényleges elhelyezkedésüknek és alakjuknak megfelelő technológia kiválasztásával
kell felmérni.
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6. melléklet a 324/2013. (VIII. 29.) Korm. rendelethez

Adatszolgáltatási szintek
A)

B)

1.

Adatszolgáltatási
szint

Adatpontosság

2.

1. Tájékoztató szint

3.

2. Kivitelezési szint

4.

3. Tervezési szint

az 5. melléklet 1.2.1. pontja szerinti IV. pontossági
kategóriába tartozó adatok
az 5. melléklet 1.2.1. pontja szerinti II.-III. pontossági
kategóriába tartozó adatok
az 5. melléklet 1.2.1. pontja szerinti I.-II. pontossági
kategóriába tartozó adatok
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7. melléklet a 324/2013. (VIII. 29.) Korm. rendelethez

Az ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis adataiból nyújtott WMS szolgáltatás
1. Az ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis adatai WMS szolgáltatása a Tájékoztató
adatszolgáltatási szinten használható fel.
2. A WMS 1:8000 és 1:2500 méretarány-tartományban vehető igénybe. A szolgáltatott képek
előállítása az 1:8000 méretarányban generált képek pixelenkénti egyszerű
többszörözésével történik a nagyítás mértékének megfelelően.
3. Az e-közmű felhasználói az ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis adataiból nyújtott
WMS szolgáltatást mennyiségi korláttal vehetik igénybe. A mennyiségi korlát mértéke: 50
kérés/hó/fő. Az e-közmű a WMS szolgáltatás használatáról készült napló fájlokat havonta
megküldi a térképi adatbázist szolgáltató szervnek.
4.

A térképi adatbázist szolgáltató szerv a szolgáltatást az ingatlan-nyilvántartási térképi
adatbázis minden év január 1-jei állapotú adataiból nyújtja. Az adatok frissítése az adott év
január 31-ig történik meg.
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A Kormány 325/2013. (VIII. 29.) Korm. rendelete
a felsőoktatási képzési feltételek szabályozására vonatkozó egyes kormányrendeletek módosításáról
A Kormány a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 2. pontjában, 4. pont a) alpontjában,
6., 19. és 23. pontjában, valamint (2) bekezdés c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §

(1) A felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről szóló 289/2005. (XII. 22.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 1. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
(2) Az R1. 2. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
(3) Az R1. 2/A. számú melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

2. §

(1) A felsőoktatási minőségértékelés és -fejlesztés egyes kérdéseiről szóló 19/2012. (II. 22.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: R2.) 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A tagságnak a megbízatási idő lejártát megelőző megszűnése esetén a delegáló testület, szervezet az eredeti
tag megbízatásából hátralévő időtartamra új tagot delegál.”
(2) Az R2. 20. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„20. § A MAB-ot a 22. § (1), (3) és (4) bekezdése, valamint a 23. § szerinti szakvélemény elkészítéséért a felsőoktatási
hatósági eljárási díjakról szóló miniszteri rendeletben, a 25. §, valamint a 26. § c) pontja szerinti szakértői vélemény
elkészítéséért a MAB szervezeti és működési szabályzatában meghatározott mértékű díjazás illeti meg. A miniszter,
valamint az Oktatási Hivatal felkérésére a 22. § (2) bekezdés, valamint a 26. § a) és b) pontja szerint készített szakértői
vélemény költségeit a MAB éves költségvetési támogatása tartalmazza.”
(3) Az R2. 22. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„22. § (1) A MAB az Oktatási Hivatal felkérésére szakvéleményt készít a felsőoktatási intézmény működésének
engedélyezésére irányuló eljárásban. A szakvélemény elkészítésének határideje kilencven nap, amelyet az Oktatási
Hivatal hatvan nappal meghosszabbíthat.
(2) A MAB az Oktatási Hivatal felkérésére szakvéleményt készít a felsőoktatási intézmény működési engedélyének
felülvizsgálatára irányuló eljárásban. Ennek során a 26. § szerint készített korábbi szakvéleményét felhasználhatja.
A szakvélemény elkészítésének határideje kilencven nap, amelyet az Oktatási Hivatal hatvan nappal
meghosszabbíthat.
(3) A MAB az Oktatási Hivatal felkérésére szakvéleményt készít a felsőoktatási intézmény felsőoktatási szakképzés,
alap- és mesterképzés indítására irányuló eljárásában. A szakvélemény elkészítésének határideje kilencven nap,
amelyet az Oktatási Hivatal harminc nappal meghosszabbíthat.
(4) A MAB az Oktatási Hivatal felkérésére szakvéleményt készít a doktori iskola létesítésére, megszűnésére irányuló
eljárásban. A szakvélemény elkészítésének határideje kilencven nap, amelyet az Oktatási Hivatal hatvan nappal
meghosszabbíthat.”
(4) Az R2. 26. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„26. § A MAB
a) a miniszter vagy az Oktatási Hivatal felkérésére a felsőoktatási képzések nyomon követéséről (monitoring), és
a felsőoktatási intézmények fejlesztésével kapcsolatban értékelést, jelentést készít, minőségfejlesztési kérdésekben
működik közre;
b) a miniszter felkérésére adott képzési területhez, illetve képzési ághoz tartozó alap- és mesterképzési szakokon
folyó képzésekről egyidejű elemzéseket, értékeléseket készít (programakkreditáció);
c) a felsőoktatási intézmény felkérésére a felsőoktatási intézményről, képzéséről, minőségbiztosítási rendszeréről
értékelést készít.”
(5) Az R2. 32. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) E rendeletnek a felsőoktatási képzési feltételek szabályozására vonatkozó egyes kormányrendeletek
módosításáról szóló 325/2013. (VIII. 29.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdésével módosított 22. § (3) bekezdését
a hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyek és a hatálybalépését követően megismételt eljárások tekintetében is
alkalmazni kell.”
(6) Az R2.
a)
10. § (2) bekezdésében a „8. §” szövegrész helyébe a „9. §”,
b)
6. alcím címében a „képzés-engedélyezési” szövegrész helyébe a „képzésindítási”
szöveg lép.
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3. §
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(1) A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény végrehajtásához szükséges egyes rendelkezésekről szóló
248/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) 1. alcím címének helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. A magyar állami ösztöndíj feltételei teljesítésének nyilvántartásáért felelős szervnek a magyar
állami ösztöndíj feltételei teljesítésének nyilvántartásával kapcsolatos eljárásaira vonatkozó
szabályok”
(2) Az R3. 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 48/A. § c) és d) pontja szerinti
visszatérítési kötelezettség alkalmazása során
a) az Nftv. 48/A. § c) pontja szerinti visszatérítési kötelezettséget megállapító határozatot az Oktatási Hivatal
(a továbbiakban: Hivatal)
aa) – az átvétel kivételével – a hallgatói jogviszony megszűnését követő,
ab) az adott képzésen a képzési és kimeneti követelményekben meghatározott képzési idő másfélszeresének
leteltét követő,
az Nftv. 48/I. § (2) bekezdése szerinti közléstől számított legfeljebb harmincadik napon hozza meg,
b) az Nftv. 48/A. § d) pontja szerinti visszatérítési kötelezettséget megállapító határozatot a Hivatal az oklevél
kiállítása napjától számított huszadik évet követő, az Nftv. 48/I. (3) bekezdése szerinti közléstől számított legfeljebb
harmincadik napon hozza meg.”
(3) Az R3. 1. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A magyar állami ösztöndíj feltételei teljesítése szempontjából a képzési időt tanulmányi félévben (5 hónapban)
kell számolni.”
(4) Az R3. a következő 1/A. §-sal egészül ki:
„1/A. § A megállapított visszatérítési kötelezettséget az esedékesség napjáig a Hivatal Magyar Államkincstárnál
vezetett ösztöndíj-visszafizetési célelszámolási számlájára kell befizetni. A befizetéseket a Hivatal elkülönítetten
kezeli, az egyenlegnek megfelelő összeget negyedéves rendszerességgel átutalja a Felsőoktatási Struktúraátalakítási
Alapba.”
(5) Az R3. 2. § (2)–(7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A beiratkozási lap a magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzésre besorolt jelentkezők esetében
– a külön jogszabályban foglaltak mellett – tartalmazza a jelentkező nyilatkozatát arról, hogy vállalja a magyar állami
(rész)ösztöndíjjal támogatott képzésnek az Nftv.-ben rögzített feltételeit és azt, hogy e feltételeket megismerte.
(3) A beiratkozás során az állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzésre besorolt jelentkező oly módon nyilatkozik
a képzés feltételeinek vállalásáról, hogy a nyilatkozatot tartalmazó beiratkozási lapot két példányban saját kezűleg
aláírja vagy a Polgári perrendtartásról szóló törvényben meghatározott teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy
közokiratba foglalt meghatalmazással eljáró képviselője aláírással látja el.
(4) A két aláírt példányból egy eredeti a hallgató, egy eredeti a felsőoktatási intézmény példánya.
(5) A felsőoktatási intézmény a hallgatót a felsőoktatási információs rendszerbe abban az esetben jelentheti
be magyar állami (rész)ösztöndíjas finanszírozási formában, ha a hallgató a (3) bekezdésben foglaltak szerint
nyilatkozott.
(6) Amennyiben a felvételt nyert jelentkező a magyar állami ösztöndíjjal támogatott képzés feltételeit nem vállalja,
részére a felsőoktatási intézmény ugyanazon képzésre köteles felajánlani az önköltséges képzésben való részvétel
lehetőségét.
(7) A felsőoktatási intézmény a hallgatói jogviszony megszűnése vagy a képzés lezárása esetén gondoskodik
a hallgatói jogviszony megszűnése vagy a képzés lezárása időpontjának, képzésváltás esetén a képzésváltás
időpontjának, a hallgatói jogviszony szünetelése esetén a szünetelés tényének a tanulmányi adminisztrációs
nyilvántartásban történő rögzítéséről, a felsőoktatási információs rendszer által a Hivatalhoz való megküldéséről.”
(6) Az R3. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § A Hivatal az oklevél kiállítása napjától számított hatvan napon belül közli a volt magyar állami (rész)ösztöndíjas
hallgatóval az adott képzésen általa igénybe vett magyar állami ösztöndíj teljes összegét, továbbá az igénybe
vett magyar állami ösztöndíjból fakadó kötelezettségeket, így különösen az általa teljesíteni szükséges hazai
munkaviszony időtartamát.”
(7) Az R3. 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. § Az Nftv. 48/M. § (2) bekezdésében meghatározottak figyelembevételével a hallgató azon félévére áll be
a (rész)ösztöndíj visszatérítési vagy a hazai munkaviszony fenntartási kötelezettség, amely a felsőoktatási statisztikai
adatközlés idején az adott képzésen aktív.”
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(8) Az R3. 1. alcíme a következő 5/A. §-sal egészül ki:
„5/A. § (1) Ha a volt magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgató az Nftv. 48/N. § (3) bekezdése szerinti mentesítést
kérelmezi, a mentesítési döntés jogerőre emelkedésének napjától az állami (rész)ösztöndíjjal folytatott tanulmányi
idővel megegyező időtartamot követő háromszázhatvanadik napig teljesítheti a hazai munkaviszony fenntartási
kötelezettségét.
(2) Ha a volt magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgató az (1) bekezdés szerinti időtartamon belül ismételten hallgatói
jogviszonyt létesít, a Hivatal kérelemre az (1) bekezdésben foglalt munkaviszony fenntartási kötelezettségének
a teljesítését a hallgatói jogviszony fennállásának időtartamára felfüggeszti.”
(9) Az R3. 4. §-ában a „magyar állami (rész)ösztöndíjas” szövegrész helyébe a „volt magyar állami (rész)ösztöndíjas”
szöveg lép.
4. §

(1) Az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R4.) 3. § f ) pontja helyébe
a következő rendelkezés lép:
(A Kormány a Hivatalt jelöli ki)
„f ) a magyar állami ösztöndíj feltételei teljesítésének nyilvántartásáért felelős szervnek,”
(2) Az R4. 16. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A Hivatal a magyar állami ösztöndíj feltételei teljesítésének nyilvántartásáért felelős szervként ellátja a magyar
állami (rész)ösztöndíj feltételei teljesítésének nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat.”
(3) Az R4. 18. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A Hivatalnak]
„d) a magyar állami (rész)ösztöndíj feltételei teljesítésének nyilvántartásával”
[összefüggő feladatai ellátásához szükséges nyilvántartások működését szolgáló elektronikus adatbázisok és
alkalmazások üzemeltetésével és informatikai fejlesztésével kapcsolatos feladatait, valamint az adatkezeléshez
kapcsolódó, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény szerinti adatfeldolgozói
feladatokat – a (3)–(7) bekezdésben meghatározott keretek között – az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.
kizárólagos joggal látja el.]

5. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti az R3. 1. § (5) bekezdése és 2. § (8) bekezdése.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a 325/2013. (VIII. 29.) Korm. rendelethez
1. Az R1. 1. számú mellékletében foglalt táblázat 47. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
[a) Képzési terület

b) Képzési ág

c) Alapképzési szakok

d) Szakhoz rendelt
kreditek száma]

[közigazgatási,
rendészeti és katonai]

„47.

rendészeti

bűnügyi igazgatási* (bűnügyi nyomozó,
bűnügyi hírszerző, gazdaságvédelmi
nyomozó, pénzügyi nyomozó
szakirányokkal)

180”

2. Az R1. 1. számú mellékletében foglalt táblázat a következő 49/a. sorral egészül ki:
[a) Képzési terület

b) Képzési ág

[közigazgatási,

[rendészeti]

c) Alapképzési szakok

d) Szakhoz rendelt
kreditek száma]

rendészeti és
katonai]

[180]
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„49/a.

katasztrófavédelmi (katasztrófavédelmi
műveleti, tűzvédelmi és mentésirányítási,
iparbiztonsági)”

3. Az R1. 1. számú mellékletében foglalt táblázat 53. és 54. sora helyébe a következő rendelkezés lép, és a táblázat
a következő 54/a. és 54/b. sorral egészül ki:
[a) Képzési terület

b) Képzési ág

c) Alapképzési szakok

[közigazgatási,

[honvédelmi és katonai]

d) Szakhoz rendelt
kreditek száma]

rendészeti és
katonai]

„53.

katonai vezetői

240

54.

katonai gazdálkodási

210

54/a.

katonai üzemeltetési

240”

54/b.

katonai logisztikai

4. Az R1. 1. számú mellékletében foglalt táblázat 71. sora helyébe a következő rendelkezés lép, és a táblázat
a következő 71/a. sorral egészül ki:
[a) Képzési terület

b) Képzési ág

c) Alapképzési szakok

[műszaki]

[bio-, környezet- és

d) Szakhoz rendelt
kreditek száma]
[210]

vegyészmérnöki]

„71.

molekuláris bionika mérnöki*

71/a.

logisztika”

5. Az R1. 1. számú mellékletében foglalt táblázat 93. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
[a) Képzési terület

b) Képzési ág

c) Alapképzési szakok

d) Szakhoz rendelt
kreditek száma]

[pedagógusképzés]

„93.

gyógypedagógia

gyógypedagógia (értelmileg
akadályozottak pedagógiája,
tanulásban akadályozottak pedagógiája,
hallássérültek pedagógiája,
logopédia, látássérültek pedagógiája,
szomatopedagógia, pszichopedagógia,
autizmus spektrum pedagógiája
szakirányokkal)

210+30”

2. melléklet a 325/2013. (VIII. 29.) Korm. rendelethez
1. Az R1. 2. számú mellékletében foglalt táblázat a következő 8/a. sorral egészül ki:
[a) Képzési terület

b) Alapképzés szak

c) Teljes alapképzési szak-

d) Egységes, osztatlan képzések

e) A mester-

beszámításával induló mesterképzési

szakhoz rendelt

szak

kreditek száma]

[agrár ]
3

„8/a.

informatikus és
szakigazgatási mérnöki

szakigazgatás-szervező és
informatikus agrármérnöki

120”

2. Az R1. 2. számú mellékletében foglalt táblázat 12–14. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
[a) Képzési terület

[agrár ]
3

b) Alapképzés szak

c) Teljes alapképzési szak-

d) Egységes, osztatlan képzések

e) A mester-

beszámításával induló mesterképzési

szakhoz rendelt

szak

kreditek száma]
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„12.

kertészmérnöki

13.

kertészmérnöki

120

díszkertészeti mérnöki

4

14.

szőlész-borász mérnöki

szőlész-borász mérnöki4

120”

3. Az R1. 2. számú mellékletében foglalt táblázat 18. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
[a) Képzési terület

[agrár3]

b) Alapképzés szak

c) Teljes alapképzési szak-

d) Egységes, osztatlan képzések

e) A mester-

beszámításával induló mesterképzési

szakhoz rendelt

szak

kreditek száma]

[mezőgazdasági mérnöki]

„18.

[120]

ökológiai gazdálkodási
mérnöki4”
4. Az R1. 2. számú mellékletében foglalt táblázat a következő 105/a., 105/b., 105/c. és 105/d. sorral egészül ki:
[a) Képzési terület

b) Alapképzés szak

c) Teljes alapképzési szak-

d) Egységes, osztatlan képzések

e) A mester-

beszámításával induló mesterképzési

szakhoz rendelt

szak

kreditek száma]

[bölcsészettudomány]

[120]

„105/a.

mentálhigiénés
családtudományi és
családterápiás4

120

105/b.

mentálhigiénés közösségés kapcsolatépítő4

120

105/c.

afrikanisztika4

120

105/d.

beszédtudomány4

120”

5. Az R1. 2. számú mellékletében foglalt táblázat 110. sora helyébe a következő rendelkezés lép, és a táblázat
a következő 110/a. sorral egészül ki:
[a) Képzési terület

b) Alapképzés szak

c) Teljes alapképzési szak-

d) Egységes, osztatlan képzések

e) A mester-

beszámításával induló mesterképzési

szakhoz rendelt

szak

kreditek száma]

[társadalomtudomány]

„110.

szociálpedagógia

110/a.

szociálpolitika

120”

szociálpedagógia

4

6. Az R1. 2. számú mellékletében foglalt táblázat a következő 129/a. és 129/b. sorral egészül ki:
[a) Képzési terület

b) Alapképzés szak

c) Teljes alapképzési szak-

d) Egységes, osztatlan képzések

e) A mester-

beszámításával induló mesterképzési

szakhoz rendelt

szak

kreditek száma]

[jogi]

„129/a.

európai és nemzetközi
üzleti jog

60

129/b.

kodifikátor

60”

7. Az R1. 2. számú mellékletében foglalt táblázat 135. sora helyébe a következő rendelkezés lép, és a táblázat
a következő 135/a. és 135/b. sorral egészül ki:
[a) Képzési terület

b) Alapképzés szak

c) Teljes alapképzési szak-

d) Egységes, osztatlan képzések

e) A mester-

beszámításával induló mesterképzési

szakhoz rendelt

szak

kreditek száma]

[közigazgatási,
rendészeti és katonai]

„135.

katonai vezetői

katonai vezetői

60

135/a.

katonai üzemeltetési

katonai üzemeltetési

60

135/b.

katonai logisztikai

katonai műveleti logisztikai

60”
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8. Az R1. 2. számú mellékletében foglalt táblázat a következő 164/a. sorral egészül ki:
[a) Képzési terület

b) Alapképzés szak

c) Teljes alapképzési szak-

d) Egységes, osztatlan képzések

e) A mester-

beszámításával induló mesterképzési

szakhoz rendelt

szak

kreditek száma]

[műszaki ]
3

„164/a.

molekuláris bionika
mérnöki

info-bionika mérnöki

120”

9. Az R1. 2. számú mellékletében foglalt táblázat a következő 172/a. sorral egészül ki:
[a) Képzési terület

b) Alapképzés szak

[műszaki ]

c) Teljes alapképzési szak-

d) Egységes, osztatlan képzések

e) A mester-

beszámításával induló mesterképzési

szakhoz rendelt

szak

kreditek száma]

[műszaki földtudományi]

3

„172/a.

[120]

olajmérnöki (kizárólag
angol nyelvű képzés)”
10. Az R1. 2. számú mellékletében foglalt táblázat 190. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
[a) Képzési terület

b) Alapképzés szak

c) Teljes alapképzési szak-

d) Egységes, osztatlan képzések

e) A mester-

beszámításával induló mesterképzési

szakhoz rendelt

szak

kreditek száma]

[műszaki ]
3

„190.

járműmérnöki

járműmérnöki4

120”

11. Az R1. 2. számú mellékletében foglalt táblázat a következő 273/a. sorral egészül ki:
[a) Képzési terület

[művészet]

b) Alapképzés szak

c) Teljes alapképzési szak-

d) Egységes, osztatlan képzések

e) A mester-

beszámításával induló mesterképzési

szakhoz rendelt

szak

kreditek száma]

[film- és
videoművészet]

„273/a.

mozgóképművész4

120”

12. Az R1. 2. számú mellékletében foglalt táblázat 306. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
[a) Képzési terület

„306.

b) Alapképzés szak

művészetközvetítés

c) Teljes alapképzési szak-

d) Egységes, osztatlan képzések

e) A mester-

beszámításával induló mesterképzési

szakhoz rendelt

szak

kreditek száma]

mozgóképkultúra és
médiaismeret”

3. melléklet a 325/2013. (VIII. 29.) Korm. rendelethez
Az R1. 2/A. számú mellékletében foglalt táblázat a következő 4. sorral egészül ki:
[ a) Képzési szint

b) Képzési terület

c) Képzési ág

d) Szak elnevezése magyarul és angolul

e) Szakhoz
rendelt kreditek
száma]

„4.

mesterképzés

agrár

fenntartható takarmányozás
(Sustainable Animal Nutrition and Feeding)

120”
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IX. Határozatok Tára

A köztársasági elnök 371/2013. (VIII. 29.) KE határozata
rektori megbízásról
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés d) pontja, valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 37. §
(8) bekezdése alapján – az emberi erőforrások miniszterének javaslatára – a Miskolci Egyetemen dr. Torma András
egyetemi tanárt 2013. augusztus 15-től 2017. augusztus 14-éig terjedő időtartamra megbízom a rektori feladatok
ellátásával.
Budapest, 2013. augusztus 6.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2013. augusztus 8.
		
		

Balog Zoltán s. k.,
emberi erőforrások minisztere

KEH ügyszám: IV-3/04011/2013.

A Kormány 1592/2013. (VIII. 29.) Korm. határozata
a világörökségi gondnoksági feladatok ellátása érdekében az Emberi Erőforrások Minisztériuma
és a Vidékfejlesztési Minisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva
az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság, a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság és a Tokaji Borvidék Szőlészeti és
Borászati Kutatóintézet részére a világörökségi gondnoksági feladatok ellátásához nyújtandó támogatás biztosítása
céljából 31,0 millió forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről
szóló 2012. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet,
20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 12. Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és nemzetiségi kultúra alcím,
7. Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és nemzetiségi kultúra támogatása jogcímcsoport, 4. Világörökségi
törvényből adódó feladatok ellátása jogcím terhére, a Kvtv. 1. melléklet XII. Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet,
8. Agrárkutató intézetek és 14. Nemzeti park igazgatóságok cím javára az 1. melléklet szerint.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
vidékfejlesztési miniszter
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
XII. Vidékfejlesztési Minisztérium

ÁHT
egyedi
azonosító

Fejezet
szám

XX.

Cím
szám

20

Alcím
szám

12

303002

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

7

Jogcím
szám

4

Előir.
csoport
száma

Kiemelt
előir.
szám

1

1
2
3

2

004415

XII.

8

1

1

1
2
3

2
271134

14

1

1

1
2
3

2

1

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Előir.
csop.
név

A módosítás jogcíme

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

Millió forintban, egy tizedessel
A módosítás
következő
A módosítást elrendelő
jogszabály/ határozat
évre
száma
áthúzódó
hatása

Módosítás
(+/-)

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és nemzetiségi kultúra
Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és nemzetiségi kultúra támogatása
Világörökségi törvényből adódó feladatok ellátása
Működési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Felhalmozási költségvetés
Beruházások
Vidékfejlesztési Minisztérium
Agrárkutató intézetek
Működési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Felhalmozási költségvetés
Beruházások
Nemzeti park igazgatóságok
Működési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Felhalmozási költségvetés
Beruházások

-12,3
-3,3
-8,9
-6,5

3,2
0,9
5,9
5,0

9,1
2,4
3,0
1,5

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

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Előir.
csop.
név

BEVÉTEL

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

Kiemelt előirányzat
neve

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

ÁHT.
egyedi
azonosító

004415
271134

303002

Fejezet
szám

XII.

XX

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Előir.
csoport
száma

8
14
20

12

7

4

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

Az adatlap 5 példányban töltendő ki

Kiemelt előirányzat
neve

Millió forintban, egy tizedessel
A módosítás
következő
A módosítást elrendelő
jogszabály/ határozat
évre
száma
áthúzódó
hatása

Millió forintban, egy tizedessel
A módosítás
következő
A módosítást elrendelő
jogszabály/ határozat
évre
száma
áthúzódó
hatása

15,0
16,0

-31,0

Foglalkoztatottak létszáma:
Összesen

I.n.év

31,0

II. n.év

Millió forintban, egy tizedessel
III.n.év
IV.n.év

31,0

66415

Fejezet
Állami Számvevőszék
Magyar Államkincstár
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

T Á M O GAT Á S

Vidékfejlesztési Minisztérium
Agrárkutató intézetek
Nemzeti park igazgatóságok
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és nemzetiségi kultúra
Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és nemzetiségi kultúra támogatása
Világörökségi törvényből adódó feladatok ellátása

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
1 példány
időarányos
1 példány
teljesítményarányos
1 példány
egyéb:
azonnal
2 példány
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A Kormány 1593/2013. (VIII. 29.) Korm. határozata
a Vidékfejlesztési Minisztérium és az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetek közötti, a vadászható
állatfajok monitoring programjainak beindítása és a vadászható állatfajok fajvédelmi terveinek kidolgozása
érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról
A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva
a vadászható állatfajok monitoring programjainak beindítása és a vadászható állatfajok fajvédelmi terveinek
kidolgozása céljából 10 millió forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Magyarország 2013. évi központi
költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XII. Vidékfejlesztési Minisztérium
fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 5. Nemzeti támogatások alcím, 5. Vadgazdálkodás támogatása
jogcímcsoport terhére, a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 5. Egyetemek, főiskolák cím
javára az 1. melléklet szerint.
Felelős:
vidékfejlesztési miniszter
emberi erőforrások minisztere
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

XII. Vidékfejlesztési Minisztérium
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2013.
ÁHT
egyedi
azonosító

Fejezet Cím Alcím
szám szám szám

XII.

20

029713

227942

XX.

Jog- JogElőir.
Kiemelt
cím
cím csoport
előir.
csop. szám száma
szám
szám

5

5

5

1

Az előirányzatmódosítás érvényessége:
ÁHT.
egyedi
azonosító

Fejezet Cím Alcím
szám szám szám

Fejezet Cím Alcím
szám szám szám

XII.

20

029713
227942

XX.

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Egyetemek, főiskolák
1
2
3

Előir.
csop.
név

A módosítás jogcíme

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

Millió forintban, egy tizedessel!
A módosítás
A módosítást
következő
elrendelő
évre
jogszabály/
áthúzódó
határozat száma
hatása

Módosítás
(+/-)

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

-5,0
-1,4
-3,6

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

5,0
1,4
3,6

a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
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

BEVÉTEL

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

Kiemelt előirányzat
neve

a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

5

5

Az előirányzatmódosítás érvényessége:

Alcím
név

1
2
3

Jog- JogElőir.
Kiemelt
cím
cím csoport
előir.
csop. szám száma
szám
szám

5

Cím
név

Vidékfejlesztési Minisztérium
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Nemzeti támogatások
Vadgazdálkodás támogatása

Jog- JogElőir.
Kiemelt
cím
cím csoport
előir.
csop. szám száma
szám
szám

Az előirányzatmódosítás érvényessége:
ÁHT.
egyedi
azonosító

1

Fejezet
név

Fejezet
név

TÁMOGATÁS
Kiemelt előirányzat
neve

Vidékfejlesztési Minisztérium
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Nemzeti támogatások
Vadgazdálkodás támogatása

-10,0

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Egyetemek, főiskolák

10,0

a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

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

fő

Az adatlap 5 példányban töltendő ki

Összesen
azonnal

I.n.év
10,0
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Millió forintban, egy tizedessel!
A módosítás
A módosítást
következő
elrendelő
évre
jogszabály/
áthúzódó
határozat száma
hatása
Millió forintban, egy tizedessel!
A módosítás
A módosítást
következő
elrendelő
évre
jogszabály/
áthúzódó
határozat száma
hatása

Millió forintban, egy tizedessel!
II. n.év
III.n.év
IV.n.év
10

66417
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A Kormány 1594/2013. (VIII. 29.) Korm. határozata
a KÖZOP-5.5.0-09-2010-0025 azonosító számú („1-es és 3-as villamos vonalak továbbfejlesztésének
I. üteme, a budapesti körgyűrűs, kötöttpályás hálózat fejlesztésének részeként” című) projekt
támogatásának növeléséről
A Kormány
1. jóváhagyja az 1. melléklet szerint az „1-es és 3-as villamos vonalak továbbfejlesztésének I. üteme, a budapesti
körgyűrűs, kötöttpályás hálózat fejlesztésének részeként” című nagyprojekt támogatásának legfeljebb bruttó
3 864 122 812 forinttal történő növelését, és forrásszerkezetének módosítását,
2. hozzájárul ahhoz, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Közlekedési Operatív Programok Irányító Hatósága
az 1. pont szerinti projekt támogatási szerződésének módosításáról – a projekt tárgyában kiírt közbeszerzési
eljárások eredményének megfelelően – intézkedjen.
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető államtitkár
Határidő:
azonnal
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

Módosítás előtti forrásszerkezet
Projekt azonosító
száma

Projekt megnevezése

Támogatást igénylő

Támogatás

neve

intenzitás (%)

Projekt rövid bemutatása

KÖZOP (EU+hazai)
bruttó Ft

KÖZOP-5.5.009-2010-0025

1-es és 3-as
villamos vonalak
továbbfejlesztésének
I. üteme, a budapesti
körgyűrűs, kötöttpályás
hálózat fejlesztésének
részeként

Budapesti
Közlekedési
Központ
Zártkörűen
Működő
Részvénytársaság

93,92

Az 1-es és 3-as
villamos vonalak
felújítása és
akadálymentesítése,
valamint az 1-es
villamos vonal
meghosszabbítása
3,2 km hosszan.

37 713 653 711

Budapest Főváros
önrész
bruttó Ft

2 441 429 030

Módosított forrásszerkezet
KÖZOP (EU+hazai)
bruttó Ft

41 577 776 523

Budapest Főváros
önrész
bruttó Ft

2 691 576 674
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A Kormány 1595/2013. (VIII. 29.) Korm. határozata
a Magyar–Horvát Kisebbségi Vegyes Bizottság XII. ülésén elfogadott és fenntartott ajánlások jóváhagyásáról
A Kormány
1. jóváhagyólag tudomásul veszi a Magyar–Horvát Kisebbségi Vegyes Bizottság 2012. november 28-án
Budapesten megtartott XII. ülésén kidolgozott és elfogadott, az 1. mellékletben közzétett ajánlásokat, valamint
a Magyar–Horvát Kisebbségi Vegyes Bizottság előző ülésén elfogadott ajánlások teljesítésének állásáról folytatott
kölcsönös tájékoztatást követően fenntartott, a 2. mellékletben közzétett ajánlásokat,
2. felhívja a miniszterelnök általános helyettesét mint a nemzetpolitikáért felelős minisztert, hogy a Magyar–Horvát
Kisebbségi Vegyes Bizottság ajánlásainak tudomásulvételéről értesítse az érintett feleket,
Felelős:
miniszterelnök általános helyettese
Határidő:
a határozat közzétételét követő 15 nap
3. felhívja a feladat- és hatáskörrel rendelkező minisztereket, hogy az 1. mellékletben közzétett ajánlások
végrehajtásának lehetőségét vizsgálják meg az alábbiak szerint:
a)
az ajánlások 1. pontja tekintetében:
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
2013. december 31.
b)
az ajánlások 3. pontja tekintetében:
Felelős:
közigazgatási és igazságügyi miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
2014-től folyamatos
c)
az ajánlások 4. pontja tekintetében:
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
2013. december 31.
d)
az ajánlások 5. pontja tekintetében:
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
2013. november 30.
e)
az ajánlások 6. pontja tekintetében:
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2013. december 31.
f)
az ajánlások 7. pontja tekintetében:
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2014. március 31.
g)
az ajánlások 8. pontja tekintetében:
Felelős:
közigazgatási és igazságügyi miniszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
folyamatos
h)
az ajánlások 9. pontja tekintetében:
Felelős:
közigazgatási és igazságügyi miniszter
Határidő:
2013. december 31.
i)
az ajánlások 10. pontja tekintetében:
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2013. december 31.
j)
az ajánlások 12. pontja tekintetében:
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2013. december 31.
k)
az ajánlások 13. pontja tekintetében:
Felelős:
belügyminiszter
közigazgatási és igazságügyi miniszter
honvédelmi miniszter
miniszterelnökséget vezető államtitkár
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2013. december 31.
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az ajánlások 14. pontja tekintetében:
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
belügyminiszter
Határidő:
2013. december 31.
m)
az ajánlások 15. pontja tekintetében:
Felelős:
közigazgatási és igazságügyi miniszter
emberi erőforrások minisztere
nemzeti fejlesztési miniszter
belügyminiszter
Határidő:
2013. december 31.
n)
az ajánlások 16. pontja tekintetében:
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2013. december 31.
o)
az ajánlások 18. pontja tekintetében:
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
belügyminiszter
Határidő:
2013. december 31.
p)
az ajánlások 19. pontja tekintetében:
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2013. december 31.
4. felhívja a feladat- és hatáskörrel rendelkező minisztereket, hogy a 2. mellékletben közzétett ajánlások
végrehajtásának lehetőségét vizsgálják meg az alábbiak szerint:
a)
az ajánlások 4. pontja tekintetében:
Felelős:
közigazgatási és igazságügyi miniszter
belügyminiszter
Határidő:
2013. december 31.
b)
az ajánlások 6. pontja tekintetében:
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2013. december 31.
c)
az ajánlások 10. pontja tekintetében:
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
folyamatos
d)
az ajánlások 11. pontja tekintetében:
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
folyamatos
e)
az ajánlások 12. pontja tekintetében:
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
közigazgatási és igazságügyi miniszter
Határidő:
2013. december 31.
f)
az ajánlások 14. pontja tekintetében:
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
folyamatos
g)
az ajánlások 15. pontja tekintetében:
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
közigazgatási és igazságügyi miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
folyamatos
h)
az ajánlások 16. pontja tekintetében:
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
közigazgatási és igazságügyi miniszter
Határidő:
folyamatos
i)
az ajánlások 19. pontja tekintetében:
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2013. október 1.
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j)

az ajánlások 20. pontja tekintetében:
Felelős:
közigazgatási és igazságügyi miniszter
Határidő:
2013. december 31.
k)
az ajánlások 21. pontja tekintetében:
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2015. december 31.
l)
az ajánlások 22. pontja tekintetében:
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
közigazgatási és igazságügyi miniszter
Határidő:
2013. december 31.
m)
az ajánlások 23. pontja tekintetében:
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2013. december 31.
n)
az ajánlások 25. pontja tekintetében:
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2013. december 31.
o)
az ajánlások 26. pontja tekintetében:
Felelős:
közigazgatási és igazságügyi miniszter
Határidő:
2013. december 31.
p)
az ajánlások 28. pontja tekintetében:
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2013. december 31.
5. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet az 1595/2013. (VIII. 29.) Korm. határozathoz
A Magyar–Horvát Kisebbségi Vegyes Bizottság 2012. november 28-án Budapesten tartott XII. ülésén a következő
ajánlásokat fogalmazta meg a két ország kormányai számára:
1.
A KVB javasolja a feleknek, hogy kezdődjenek szakértői tárgyalások az egymás országaiból érkező segélyek,
adományok és támogatások ÁFA-mentességét biztosító szabályozás kidolgozása érdekében.
2.
A KVB javasolja a horvát félnek, hogy teremtse meg a jogszabályi feltételeket az Európai Területi Társulások
létrehozásához.
3.
A KVB javasolja a feleknek olyan feltételrendszer kialakítását, amely a nemzetiségi önkormányzatoknak,
civil szervezeteknek és intézményeknek a határon átívelő és határ menti együttműködés keretén belül
közvetlenebb pénzlehívást tesz majd lehetővé, valamint az EU fejlesztési projektjeiben biztosítja az önrész és
az előfinanszírozás lehetőségét.
4.
A KVB javasolja a feleknek, hogy az illetékes szaktárcák bevonásával vizsgálják meg a két ország közötti
vasúti összeköttetés jelenlegi szinten történő biztosítását, különös tekintettel a Pécs–Pélmonostor és
a Budapest–Szarajevó vonatjárat fenntartására, amely a Magyarországon tanuló drávaszögi és
kelet-szlavóniai középiskolások és egyetemisták számára az egyetlen tömegközlekedési lehetőség.
A KVB javasolja továbbá a Budapest és Zágráb közötti közvetlen vonatjáratok fenntartását is. A járatok
megszüntetése ugyanis nemcsak kulturális és oktatási, hanem a kétoldalú kapcsolatok egyéb területeit is
negatívan befolyásolná.
5.
A KVB üdvözli, hogy 2012. október 9-én, Budapesten megkezdődtek a szakértői megbeszélések
Magyarország kormánya és a Horvát Köztársaság kormánya között, az államhatáron átvezető közúti
kapcsolatok fejlesztéséről szóló keret-megállapodás szövegtervezetéről és támogatja a tervezettel
kapcsolatos részletes egyeztetések mielőbbi folytatását.
6.
Mivel az Országos Horvát Önkormányzat a pécsi „Miroslav Krleža” Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium
és Diákotthon fenntartói jogát átvette, a KVB javasolja a magyar félnek, hogy az intézmény zökkenőmentes
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működése érdekében az intézményfenntartással járó többlettámogatás épüljön be az Országos Horvát
Önkormányzat 2013. évi költségvetésébe.
A KVB felhívja mindkét fél figyelmét arra, hogy a kétoldalú oktatási munkaterv hatálya 2011. december
31-én lejárt, valamint arra, hogy a két tárcát vezető miniszter között diplomáciai úton történt levélváltás
során megállapodás született arról, hogy az aláírt együttműködési munkaterv maradjon érvényben az új
munkaterv aláírásáig. Ennek szellemében a KVB felhívja mindkét felet arra, hogy a magyarországi horvát
és a horvátországi magyar közösség érdekében az együttműködést a lejárt munkatervben rögzített
feladatoknak megfelelően folytassák, továbbá mindkét felet arra ösztönzi, hogy intenzíven folytassák
az egyeztetést az új együttműködési munkaterv mielőbbi aláírása végett.
A KVB javasolja mindkét félnek, hogy az igényeknek és lehetőségeknek megfelelően biztosítsanak
támogatást a laskói tornaterem megépítéséhez.
A KVB javasolja a magyar félnek a Zágrábi Egyetem Bölcsészettudományi Karán megüresedett magyar nyelvi
lektori álláshely mielőbbi betöltését.
A magyar fél javasolja a horvát félnek a magyar nyelvű tévés műsorok biztosítását a horvátországi magyar
nemzetiség számára, tovább a horvát fél javasolja a magyar félnek a horvát nyelvű tévés műsorok biztosítását
a magyarországi horvát nemzetiség számára.
A KVB javasolja a horvát fél számára, hogy biztosítsa a Vukovár város Magyar Egyesülete kulturális
tevékenységéhez szükséges helyiséget.
A KVB javasolja a feleknek, vizsgálják meg egy állandó lelkipásztor biztosításának a lehetőségét a zágrábi
magyar katolikusok anyanyelvű hitélete gyakorlásának az elősegítése érdekében.
A KVB szorgalmazza, hogy a felek tegyenek lépéseket országaik magyar és horvát nemzeti közösségei
temetőinek a fenntartása, védelme érdekében. Nyújtsanak segítséget az érintett honos és külhoni
közösségeiknek, hogy a temetőiket dokumentálni, gondozni tudják, és a temetők történeti, művészi, néprajzi
értékű síremlékeit szakszerűen megóvják.
A KVB javasolja, hogy a felek egy határon átnyúló együttműködési program keretében hozzanak létre egy
olyan közös adatbázist, amely a Horvátországban élő magyar nemzeti közösség, illetve a Magyarországon élő
horvát nemzetiség, továbbá a magyar illetve, horvát nemzet történelme szempontjából jelentős helynévi,
régészeti és épített örökség, valamint emlékhelyek adatait tartalmazza.
A KVB javasolja, hogy a felek – a kétoldalú kulturális munkatervvel összhangban – tegyenek lépéseket
a rijekai kikötő történelmi épületeinek megmentését szolgáló uniós projekt előkészítése, kidolgozása és
végrehajtása érdekében.
A KVB javasolja, hogy a két kormány közösen támogassa a Zlatko&Vesna Prica Művésztelep Közhasznú
Alapítványt.
A KVB javasolja a horvát félnek Sokcsevits Dénes Horvátország c. könyve horvát nyelven történő kiadásának
a támogatását.
A KVB javasolja a magyar félnek, hogy támogassa a horvátzsidányi katolikus templom tetőszerkezete
felújításának befejezését.
A KVB javasolja a magyar félnek, hogy folytassa a 2012-ben újraindított Zornica c. horvát katolikus folyóirat
megjelenésének a támogatását.
A KVB javasolja a magyar félnek, hogy a továbbiakban is nyújtson támogatást a dráva-menti horvátok
örökségét képviselő Lakócsai Horvát Nemzetiségi Tájház fenntartásához.

2. melléklet az 1595/2013. (VIII. 29.) Korm. határozathoz
A Magyar–Horvát Kisebbségi Vegyes Bizottság az előző ülésén elfogadott ajánlások teljesítésének állásáról folytatott
kölcsönös tájékoztatást követően a következő ajánlások fenntartásában állapodott meg:
1.
A KVB üdvözli, hogy a horvát fél – a Nemzeti kisebbségek jogairól szóló alkotmányerejű törvény
rendelkezéseivel összhangban – biztosítja és garantálja a magyar nemzeti kisebbség tagjai számára
a regionális és a helyi önkormányzatok testületeiben való részvételt.
2.
A KVB üdvözli a horvát félnek azon eddigi és jövőbeni erőfeszítéseit, amelyek a Sepse/Kotlina–Nagybodolya/
Podolje közötti megyei közút megépítése és forgalomba helyezése, a Kiskőszeg/Batina–Hercegszőlős/
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Kneževi Vinogradi közötti közút, továbbá a Kiskőszeg/Batina határátkelőhely rekonstrukciója érdekében
történtek.
A KVB nagyra értékeli a horvát félnek a laskói templom felújításának befejezéséhez, valamint a hercegszőlősi,
a szentlászlói, a bellyei, az eszéki (rétfalui), a brekinszkai, a nagypiszanicai, várdaróci és csúzai templomok
felújításához nyújtott támogatását, ugyanakkor javasolja, hogy további eszközök biztosításával segítse elő
az említett templomok felújítási munkálatainak folytatását és befejezését.
A KVB megállapítja, hogy a Határon Átnyúló Együttműködési Fórum létrehozására vonatkozó kétoldalú
megállapodást, amelyet a felek a két kormány 2009. szeptember 17-én, Barcson megtartott harmadik
együttes ülésén írtak alá, magyar fél a 293/2009. (XII. 21.) számú kormányrendeletben kihirdette.
A KVB javasolja, hogy a horvát fél mielőbb tegye meg a szükséges belső jogi lépéseket a megállapodás
hatálybalépése, és a Fórum szakmai munkájának elindítása érdekében, mindkét oldalon segítve ezzel a határ
menti térség gazdasági, infrastrukturális, turisztikai és munkahely-teremtési fejlődését. A Fórum fordítson
különös figyelmet a regionális kormányzati szervek, helyi önkormányzatok, szakmai és civil szervezetek
együttműködésére a határ mentén élő horvát és magyar nemzeti közösségek támogatása érdekében.
A KVB megállapítja, hogy az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény
a Magyarországon élő nemzetiségek számára kedvezményes módon biztosítja a teljes jogú mandátum vagy
a szószólói státusz megszerzésének lehetőségét.
A KVB javasolja a magyar félnek, hogy a továbbiakban is biztosítsa évente 100 horvátországi magyar gyermek
hétnapos üdültetését, hagyományápoló tábor keretében Zánkán. A KVB javasolja, hogy a horvát fél biztosítsa
minden évben 100 magyarországi horvát gyermek Pag szigeten történő hétnapos táborozásához szükséges
anyagi forrásokat.
A KVB javasolja, hogy a horvát fél az Országos Horvát Önkormányzatnak 2003-ban 20 évre, használatra
átadott Pag szigeti ingatlan (132/3 és 132/4 hrsz.) használati jogát „50 év használati jogra” módosítsa.
A KVB üdvözli a horvát félnek a Kiskőszeg/Batina személyforgalmi kikötő megépítésének befejezésére
irányuló erőfeszítéseit.
A KVB üdvözli az elmúlt három tanévben az eszéki J. J. Strossmayer Egyetem Bölcsészettudományi Karán
megvalósult Magyar nyelv és irodalom alap- és mesterképzés oktatáshoz és eredményes tanulmányok
végzéséhez köthető elért jelentős előrelépést. A KVB javasolja a horvát félnek, hogy az igényeknek és
lehetőségeknek megfelelően biztosítson további státuszokat, és vizsgálja meg egy megfelelő tudományos
fokozattal rendelkező nyelvész, vendégoktatóként történő alkalmazását e karon.
A KVB továbbra is javasolja a magyar félnek, hogy szülessen döntés egy újabb tanársegédi státusz
létesítéséről a 2013/2014-es tanévtől a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Szlavisztika
Intézetének Horvát Tanszékén.
A KVB javasolja, hogy a felek kölcsönösen szorgalmazzák, hogy a J. J. Strossmayer Egyetem Magyar Nyelv és
Irodalom Tanszékének és a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Szlavisztika Intézete Horvát
Tanszékének a jövőben is legyen lehetősége olyan kutatások végzésére, amelyek gazdagítják és elmélyítik
a magyarországi horvátokról és a horvátországi magyarokról szóló ismereteket, ezáltal is segítve nemcsak
a horvát és a magyar nyelv, hanem a horvát és magyar népismeret oktatását is.
A KVB javasolja a feleknek, hogy a továbbiakban is támogassák a kisebbségkutatásokkal kapcsolatos
projekteket.
A KVB megállapítja, hogy a horvát fél a magyar nyelvet kötelező érettségi tantárgyként ismerte el
a horvátországi magyar nemzetiségű diákok számára. A KVB javasolja a horvát félnek, hogy ezt a lehetőséget
a továbbiakban is biztosítsa.
A KVB javasolja mindkét fél számára, hogy lehetőség szerint, tegyen erőfeszítéseket a pécsi „Miroslav
Krleža” Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon pihenő- és sportudvarának kialakításához
szükséges források biztosítása érdekében.
A KVB megállapítja, hogy befejeződött a Horvátországi Magyar Oktatási és Művelődési Központ
Kollégiumának területépítési engedélyezésének folyamata. A KVB javasolja a horvát félnek, hogy találja
meg a kollégium építésének finanszírozási lehetőségét, üdvözölve a magyar fél azon javaslatát, hogy a felek
közösen keresik az Európai Uniós források bevonásának lehetőséget a projektbe.
A KVB üdvözli, hogy a hercegszántói horvát Óvoda, Általános Iskola és Diákotthon épülete 2011. augusztus
31-én – mindkét fél támogatásának köszönhetően – átadásra került. A KVB javasolja a feleknek, hogy
vizsgálják meg az intézmény második fázisa (konyha, közösségi színtér és tanulói társas terek) építéséhez
szükséges pénzeszközök biztosításának lehetőségét.
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A KVB üdvözli, hogy a horvát fél támogatásának köszönhetően elkészült a vörösmarti általános iskola
tornaterme, hogy megvalósult az Eszéki Magyar Oktatási és Művelődési Központ sportudvarának kialakítása,
javasolja a horvát félnek, hogy vizsgálja meg pénzeszközök biztosításának lehetőségét a kórógyi tornaterem
megépítéséhez.
A KVB üdvözli a horvát félnek a hercegszőlősi és kiskőszegi óvodák felújítása érdekében tett erőfeszítéseit,
valamint javasolja a horvát félnek, tekintse át az újbezdáni és kórógyi óvodák létrehozásának lehetőségeit.
A KVB javasolja a magyar félnek, hogy továbbra is kiemelten támogassa a horvát kétnyelvű közoktatási
intézményeket, illetőleg azon oktatási intézmények fenntartását, amelyekben horvát nyelvet is oktatnak.
Javasolja továbbá, hogy a közoktatási intézmények finanszírozási rendszerének átalakítása során különös
figyelmet szenteljen azoknak az intézményeknek, amelyek a magyarországi horvát tanulók oktatása és
nevelése szempontjából fontosak.
A KVB üdvözli, hogy a magyar fél oktatás-nevelési támogatást biztosít a Horvátországban magyar nyelven
tanulmányokat folytató diákoknak. A KVB javasolja a magyar félnek, hogy folytassa a támogatás biztosítását.
A KVB javasolja a horvát félnek, vizsgálja meg a Magyarországon horvát nyelvoktatásban részesülő diákoknak
nyújtandó támogatás lehetőségét.
A KVB javasolja a horvát félnek, hogy a magyar nyelvű oktatás szükségletei szerint folytassa a magyar
nyelvű tankönyvek kiadásának támogatását, valamint engedélyezze a már kinyomtatott összes tankönyv
használatát. A KVB javasolja a magyar félnek, hogy folytassa a magyarországi horvát nyelvoktatás
feltételeinek javítását szolgáló tankönyvek és kezdő horvát nyelvkönyvek biztosításának támogatását.
A magyar fél kéri a horvát felet, hogy vizsgálja meg 15 lefordított és megjelentetett magyar nyelvű tankönyv
helyzetét, amelyek iskolai használatra nem jóváhagyottak.
A KVB javasolja mindkét fél számára, hogy továbbra is nyújtson támogatást az Országos Horvát
Önkormányzat tulajdonában lévő pécsi August Šenoa Horvát Klub működéséhez.
A KVB üdvözli, hogy a horvát fél teljesítette a pécsi Horvát Színház bővítésére és felújítására közösen vállalt
kötelezettséget. A KVB javasolja a magyar félnek, hogy biztosítsa a magyarországi horvát nemzetiségi
közösség kulturális élete szempontjából rendkívüli jelentőséggel bíró pécsi Horvát Színház bővítéséhez és
felújításához szükséges pénzeszközöket, a Budapesten 2011. november 7-én a Horvát Köztársaság Kulturális
Minisztériuma és a Magyar Köztársaság Nemzeti Erőforrás Minisztériuma által aláírt, a 2012–2014 közötti
időszakra vonatkozó Kulturális Együttműködési Programban foglaltaknak megfelelően. A KVB üdvözli azt
a javaslatot, hogy a felek közösen vizsgálják meg az EU-s források bevonásának lehetőségét a projektbe.
A KVB javasolja a horvát félnek, hogy lehetőségeihez mérten biztosítsa a laskói (Lug) közösségi ház
megépítéséhez szükséges forrásokat.
A KVB üdvözli, hogy a magyar kormány jelentős támogatást biztosított a Croatica Kft. épületében egy
többfunkciós terem kialakításához és a Croatica internetes rádió működéséhez. A KVB javasolja, hogy
a magyar fél vizsgálja meg anyagi források biztosításának lehetőségét a létrejött Horvát Kulturális –
Információs Központ működtetéséhez.
A KVB javasolja, hogy mindkét fél, lehetőségeihez mérten, biztosítsa a pélmonostori (Beli Manastir) Baranyai
Júlia Oktatási, Kulturális és Tájékoztatási Központ, mint a Horvát Köztársaságban élő magyar közösség
jelentős intézményének működési feltételeit.
A KVB üdvözli, hogy a magyar fél – a 2011-től bevezetett új finanszírozási rendszer szerint – az Országos
Horvát Önkormányzat költségvetésében biztosítja a Hrvatski Glasnik, a magyarországi horvátok hetilapja
zavartalan megjelenéséhez szükséges támogatást.
A KVB üdvözli, hogy mindkét fél jelentős támogatást biztosított a horvát–magyar és magyar–horvát szótár
megszerkesztése és megjelentetése érdekében. A KVB javasolja a feleknek, hogy nyújtsanak további
támogatást e projekt munkálatainak befejezéséhez.

66426

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2013. évi 142. szám

A Kormány 1596/2013. (VIII. 29.) Korm. határozata
a Magyar–Szlovák Kisebbségi Vegyes Bizottság XI. ülésén elfogadott és fenntartott ajánlások jóváhagyásáról
A Kormány
1. jóváhagyólag tudomásul veszi a Magyar–Szlovák Kisebbségi Vegyes Bizottság 2012. november 7-én, Budapesten
megtartott XI. ülésén kidolgozott és elfogadott, az 1. mellékletben közzétett ajánlásokat, valamint a Magyar–Szlovák
Kisebbségi Vegyes Bizottság 2011. február 2-án tartott, előző ülésén elfogadott ajánlások teljesítésének állásáról
folytatott kölcsönös tájékoztatást követően fenntartott, a 2. mellékletben közzétett ajánlásokat,
2. felhívja a miniszterelnök általános helyettesét mint a nemzetpolitikáért felelős minisztert, hogy a Magyar–Szlovák
Kisebbségi Vegyes Bizottság ajánlásainak tudomásulvételéről értesítse az érintett feleket,
Felelős:
miniszterelnök általános helyettese
Határidő:
a határozat közzétételét követő 15 nap
3. felhívja a feladat- és hatáskörrel rendelkező minisztereket, hogy az 1. mellékletben közzétett ajánlások
végrehajtásának lehetőségét vizsgálják meg az alábbiak szerint:
a)
az ajánlások a) pontja tekintetében:
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2013. december 31.
b)
az ajánlások b) pontja tekintetében:
Felelős:
közigazgatási és igazságügyi miniszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
folyamatos
c)
az ajánlások c) pontja tekintetében:
Felelős:
közigazgatási és igazságügyi miniszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
folyamatos
d)
az ajánlások d) pontja tekintetében:
Felelős:
közigazgatási és igazságügyi miniszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
folyamatos
e)
az ajánlások e) pontja tekintetében:
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2013. szeptember 15.
f)
az ajánlások f ) pontja tekintetében:
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2013. december 31.
g)
az ajánlások g) pontja tekintetében:
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2013. december 31.
4. felhívja a feladat- és hatáskörrel rendelkező minisztereket, hogy a 2. mellékletben közzétett ajánlások
végrehajtásának lehetőségét vizsgálják meg az alábbiak szerint:
a)
az ajánlások a) pontja tekintetében:
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
folyamatos
b)
az ajánlások b) pontja tekintetében:
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
folyamatos
c)
az ajánlások c) pontja tekintetében:
Felelős:
belügyminiszter
emberi erőforrások minisztere
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
2013. december 31.
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d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)

k)

l)

m)

n)

o)

p)

q)

r)

az ajánlások d) pontja tekintetében:
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
folyamatos
az ajánlások e) pontja tekintetében:
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
folyamatos
az ajánlások f ) pontja tekintetében:
Felelős:
nemzetpolitikáért felelős miniszter
emberi erőforrások minisztere
közigazgatási és igazságügyi miniszter
Határidő:
folyamatos
az ajánlások g) pontja tekintetében:
Felelős:
honvédelmi miniszter
Határidő:
folyamatos
az ajánlások h) pontja tekintetében:
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
belügyminiszter
nemzeti fejlesztési miniszter
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
folyamatos
az ajánlások i) pontja tekintetében:
Felelős:
nemzetpolitikáért felelős miniszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2013. november 30.
az ajánlások j) pontja tekintetében:
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
folyamatos
az ajánlások k) pontja tekintetében:
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2013. október 1.
az ajánlások l) pontja tekintetében:
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2013. december 31., illetve folyamatos
az ajánlások m) pontja tekintetében:
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
folyamatos
az ajánlások n) pontja tekintetében:
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2013. szeptember 1.
az ajánlások o) pontja tekintetében:
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2013. december 31.
az ajánlások p) pontja tekintetében:
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2013. október 1.
az ajánlások q) pontja tekintetében:
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
folyamatos
az ajánlások r) pontja tekintetében:
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2013. december 31.
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s)

az ajánlások s) pontja tekintetében:
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
nemzetpolitikáért felelős miniszter
Határidő:
2013. december 31.
t)
az ajánlások t) pontja tekintetében:
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2013. december 31.
5. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet az 1596/2013. (VIII. 29.) Korm. határozathoz
A Magyar–Szlovák Kisebbségi Vegyes Bizottság 2012. november 7-én, Budapesten tartott XI. ülésén a következő
ajánlásokat fogalmazta meg a két ország kormányai számára:
a)
A Felek támogatják egy magyar–szlovák történettudományi szakmai folyóirat alapítását és kiadását.
b)
A Felek biztosítják a kisebbségi nyelvhasználatot szabályozó hatályos törvények végrehajtását és elhárítják
a törvények gyakorlati alkalmazása előtt álló akadályokat.
c)
A Felek vizsgálják meg, hogy a hivatali érintkezésben milyen többletköltségekkel jár a kisebbségi
nyelvhasználat, különösen a helyi önkormányzatok számára, és keresik ezek forrását költségvetésükben.
d)
A Felek biztosítsák a szükséges szakmai, módszertani és pénzügyi feltételeket a kisebbségi nyelvek hivatali
használatára, valamint a szükséges szakterminológia kialakítására.
e)
Tekintettel a magyar köznevelési rendszer működtetésének és fenntartásának alapvető reformjára, a Magyar
Fél biztosítsa, hogy a Klebelsberg Intézményfenntartó Központban és hálózatában nemzetiségi köznevelésért
felelős szakembert is alkalmazzanak.
f)
A Magyar Fél tegyen lépéseket a felsőoktatási felvételi rendszer ún. kis szakokat, köztük a szlovák szakot is
hátrányosan érintő gyakorlatának megszüntetésére.
g)
A Magyar Fél biztosítson anyagi forrást az Országos Szlovák Önkormányzat intézménye, a Szlovák
Közművelődési Központ részére ahhoz, hogy regionális központjai területén országszerte hatékonyan
támogathassa a vallási szertartások szlovák anyanyelvű gyakorlásának rendszeres lehetőségét.

2. melléklet az 1596/2013. (VIII. 29.) Korm. határozathoz
A Magyar–Szlovák Kisebbségi Vegyes Bizottság az előző ülésén elfogadott ajánlások teljesítésének állásáról
folytatott kölcsönös tájékoztatást követően a következő ajánlások fenntartásában állapodott meg:
a)
A Felek fontosnak tartják, hogy továbbra is folytatódjon a magyarországi szlovák és a szlovákiai magyar
regionális, kulturális központok hálózata kiépítése és működésük pénzügyi támogatása.
b)
A Felek közös erőfeszítéssel segítsék elő a Magyarországon élő szlovák, illetve a Szlovák Köztársaságban élő
magyar nemzeti kisebbség vallási szertartásainak anyanyelvű gyakorlását, beleértve a lelkészek képzését és
felkészítését is.
c)
A Felek támogatják a borsi Zeleméri–Rákóczi várkastély közös hasznosítása érdekében az épületegyüttes
helyreállításának folytatását, és segítik a munkálatok finanszírozásához szükséges támogatási lehetőségek
keresését, illetve az Európai Uniós források elérhetővé tételét a határon átnyúló programok keretében.
d)
A Felek a békéscsabai Szlovák Kultúra Háza bővítésére vonatkozó tervvel összefüggésben vizsgálják meg
a finanszírozási lehetőségeket, különös tekintettel az Európai Uniós forrásokra.
e)
A Felek továbbra is szorgalmazni fogják a könyvtári állomány fejlesztését Magyarországon szlovák nyelvű
könyvállománnyal, a Szlovák Köztársaságban pedig magyar nyelvű könyvállománnyal. A Felek megvizsgálják
azon könyvtárak támogatásának lehetőségét, amelyek könyvtári információs szolgáltatásokat nyújtanak
a magyar nemzetiségű szlovák és a szlovák nemzetiségű magyar állampolgárok részére.
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f)
g)
h)

i)

j)

k)

l)

m)

n)
o)

p)

q)

r)

s)
t)
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A Felek továbbra is támogatják a magyarországi szlovák és a szlovákiai magyar kisebbség nyelvi és kulturális
identitása fejlődésének biztosításáért tevékenykedő civil szervezetek tevékenységét.
A Vegyes Bizottság támogatja a hadisírok gondozásáról szóló, előkészítés alatt álló magyar-szlovák
megállapodás megkötését.
A Felek a Magyarország–Szlovákia Európai Területi Együttműködés következő, 2014–2020 időszakában
támogatják a kulturális turizmus fejlődését, az épített örökségre épülő fejlesztéseket, valamint közös
kulturális rendezvények megvalósítását, külön figyelmet fordítva a magyarországi és szlovákiai Madách- és
Mikszáth-emlékhelyekre. Emellett a Felek együttesen vizsgálják meg annak a lehetőségét, hogy támogassák
egy Madách kiállítás létrehozását Alsósztregován.
A Felek lépéseket tesznek egy szlovákiai magyar művelődési intézet létrehozására, amelyet a két ország
közösen tart fönn. Javasolják, hogy épüljön rá a kialakítandó intézet a Csemadok Művelődési Intézetének
(Dunaszerdahely) infrastruktúrájára.
A Felek (A szellemi kulturális örökség megőrzéséről szóló, Párizsban, 2003. október 17-én elfogadott UNESCO
Egyezmény részes államaként) javasolják a Kulturális, Média és Sajtó Bizottságnak, hogy szorgalmazza a két
ország szóban forgó egyezmény végrehajtásáért felelős állami szervei közötti együttműködést, különös
tekintettel a Magyarország területén fellelhető szlovák és a Szlovákia területén fellelhető magyar szellemi
kulturális örökség felkutatására és megőrzésére.
A Magyar Fél továbbra is biztosítja a pénzügyi és szakmai feltételeket Magyarországon a szlovák óvodák,
iskolák, kollégiumok megőrzése, valamint hatékonyabb működése érdekében, kiemelten az alacsony
tanulólétszámú kisiskolákra. Arra törekszik, hogy az állami támogatás mértéke lehetőleg ne csökkenjen.
A Magyar Fél törekszik arra, hogy a békéscsabai szlovák iskolakomplexum felújítása 2013–2014-ben
befejeződjék, valamint gondoskodik a tótkomlósi, a lucfalvai és a sátoraljaújhelyi iskolák felújításához
szükséges feltételek megteremtéséről és ezek pénzügyi fedezetéről.
A Magyar Fél a Fővárosi Szlovák Önkormányzat javaslata alapján vizsgálja meg megvalósíthatósági
tanulmány elkészítésének lehetőségét egy megfelelő budapesti épületben létrehozandó kisebbségi
kulturális központ kialakításának érdekében.
A Magyar Fél biztosítja a szlovák nyelven való oktatás, valamint a szlovák nyelvoktatás tartalmi kereteinek
kibővítését és javítását beleértve az általános műveltségi tantárgyakat is.
A Magyar Fél az MTVA-nál (Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap) szorgalmazza a szlovák
nyelvű nemzetiségi adás kedvezőbb időpontban történő sugárzását és ismétlését a magyar közszolgálati
televízióban, valamint a szlovák nyelvű nemzetiségi műsorok készítéséhez és sugárzásához szükséges
feltételek megteremtését a magyar közszolgálati rádióban, beleértve a két szerkesztőségben dolgozó
munkatársak jelenlegi létszámának megtartását.
A Magyar Fél a költségvetési törvényben meghatározott eszközeivel a továbbiakban is biztosítja az Országos
Szlovák Önkormányzat fenntartásába átvett közoktatási intézmények (Békéscsaba, Sátoraljaújhely,
Szarvas, esetleg további intézmények) működési költségeit. A Vegyes Bizottság felhívja az érintett magyar
szervek figyelmét, hogy a szabályozás kialakítása során legyenek figyelemmel a felsorolt intézmények
finanszírozásának igényeire.
A Magyar Fél ismételten felkéri a Magyarországi Szlovákok Kutatóintézetét, hogy mérje fel a magyarországi
szlovákság felújításra, restaurálásra szoruló kulturális és történelmi emlékhelyeit, építészeti emlékeit és
múzeumi gyűjteményeit. A felmérés költségeit a Magyar Fél biztosítja.
A Magyar Fél megvizsgálja az Országos Szlovák Önkormányzat által fenntartott közoktatási intézményekkel
való társulás lehetőségét további szlovák nyelvet oktató kis létszámú iskolák számára is, oly módon, hogy
az oktatásért felelős miniszterrel kötött közoktatási megállapodás jogi és anyagi támogatási feltételrendszere
ezekre a társulásokra is kiterjedhessen.
A Magyar Fél pénzügyi támogatást biztosít a Ludové Noviny internetes változata (www.luno.hu) számára.
A Magyar Fél megvizsgálja annak a lehetőségét, hogy az Országos Szlovák Önkormányzat helyi beiskolázású,
nemzetiségi oktatási intézménynek is átvehesse a fenntartói jogát a szakminiszterrel kötendő megállapodás
alapján.
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A Kormány 1597/2013. (VIII. 29.) Korm. határozata
Magyarország Kormánya és Jersey Kormánya között az adóügyi információcseréről szóló Egyezmény
szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
A Kormány
1. egyetért a Magyarország Kormánya és Jersey 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 miniszterelnök 111/2013. (VIII. 29.) ME határozata
helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 223. § (3) bekezdésében foglalt jogkörömben,
a közigazgatási és igazságügyi miniszter előterjesztésére megállapítom, hogy
dr. Jeney Orsolyának, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium helyettes államtitkárának e megbízatása
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 221. § (2) bekezdése a) pontja alapján történő
áthelyezésére tekintettel
– 2013. augusztus 31-ei hatállyal – megszűnik.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A miniszterelnök 112/2013. (VIII. 29.) ME határozata
helyettes államtitkár kinevezéséről
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 220. § (2) bekezdése alapján, a közigazgatási és
igazságügyi miniszter javaslatára
dr. Czepek Gábort a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium helyettes államtitkárává
– 2013. szeptember 1-jei hatállyal –
kinevezem.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A miniszterelnök 113/2013. (VIII. 29.) ME határozata
helyettes államtitkár felmentéséről
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 221. § (2) bekezdés c) pontja alapján, a közigazgatási és
igazságügyi miniszternek az e törvény 223. § (5) bekezdésében foglaltak szerinti kezdeményezésére
dr. Virág Rudolfot, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium helyettes államtitkárát e tisztségéből – érdemei
elismerése mellett –
2013. augusztus 31-ei hatállyal
felmentem.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Magyar Közlönyt a Szerkesztőbizottság közreműködésével a Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium szerkeszti.
A Szerkesztőbizottság elnöke: dr. Biró Marcell,
a szerkesztésért felelős: dr. Borókainé dr. Vajdovits Éva.
A szerkesztőség címe: Budapest V., Kossuth tér 2–4.
A Határozatok Tára hivatalos lap tartalma a Magyar Közlöny IX. részében jelenik meg.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://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.

