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III.

Kormányrendeletek

A Kormány 330/2013. (IX. 5.) Korm. rendelete
a védett személyek és kijelölt létesítmények védelméről szóló 160/1996. (XI. 5.) Korm. rendelet
módosításáról
A Kormány a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. § (1) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
A védett személyek és kijelölt létesítmények védelméről szóló 160/1996. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklete
e rendelet melléklete szerint módosul.
2. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő lép hatályba.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

Melléklet a 330/2013. (IX. 5.) Korm. rendelethez
A védett személyek és kijelölt létesítmények védelméről szóló 160/1996. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 2. pontja
a következő 3. alponttal egészül ki:
(2. Létesítménybiztosítási intézkedés céljából kijelölt létesítmények és értékek)
„3. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség központi épülete”

A Kormány 331/2013. (IX. 5.) Korm. rendelete
a közforgalmú gyógyszertári tulajdoni hányadra vonatkozó elővásárlási jog gyakorlásának és az állam
tulajdoni hányadának értékesítésére vonatkozó pályázat szabályairól
A Kormány a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás
általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 83/A. § (11) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2–16. § és az 1. melléklet tekintetében a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint
a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 83/A. § (11) bekezdés a) pontjában kapott
felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az állam nevében elővásárlási jogot és tulajdonosi jogot gyakorló szerv kijelölése
1. §		
A Kormány a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint
a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény (a továbbiakban: Gyftv.) 83/A. §
(7) bekezdésében foglaltak végrehajtására az állam nevében elővásárlási jogot és tulajdonosi jogot gyakorló
szervként az Országos Egészségbiztosítási Pénztárt (a továbbiakban: az állam nevében eljáró szerv) jelöli ki.

66532

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2013. évi 145. szám

2. Az elővásárlási jog gyakorlására vonatkozó részletes szabályok
2. §

(1) A Gyftv. alapján fennálló elővásárlási jog esetén ha a közforgalmú gyógyszertárat működtető gazdasági társaságban
tulajdoni hányaddal rendelkező természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet
(a továbbiakban együtt: eladó) tulajdoni hányadát értékesíteni kívánja, a tulajdoni hányadra vonatkozó – elfogadott
– vételi ajánlatot (a továbbiakban: ajánlat) köteles az elővásárlásra jogosultakkal közölni, kivéve, ha az ajánlat az első
helyen álló elővásárlási jogosulttól érkezett.
(2) Az ajánlatot teljes terjedelmében kell közölni. Az eladó köteles közölni azt is, hogy az ajánlattevő elővásárlásra
jogosult-e, és ha igen, akkor a Gyftv.-ben meghatározott vagy más jogszabályban meghatározott vagy szerződésen
alapuló elővásárlási joga van-e.
(3) Az ajánlat közlése a (4) bekezdés a) pontja szerinti esetben írásban, postai úton, a (4) bekezdés b) pontja szerinti
esetben az Országos Tisztifőorvosi Hivatal (a továbbiakban: OTH) honlapján történő közzététellel történik.
(4) Ha az ajánlattevő
a)
a Gyftv. 83/A. § (7) bekezdése szerinti második vagy harmadik helyi elővásárlásra jogosult, akkor az eladó
az ajánlattevőt megelőző sorrendben lévő valamennyi elővásárlásra jogosultnak az ajánlat egy eredeti
példányát postai úton, tértivevénnyel megküldi, vagy az átvétel dátumát feltüntető átvételi igazolás
ellenében átadja,
b)
a Gyftv. szerint nem jogosult elővásárlásra, az eladó az ajánlatot megküldi az országos
tisztifőgyógyszerésznek az OTH honlapján történő közzététel érdekében.

3. §

(1) A 2. § (4) bekezdés b) pontja szerinti esetben az eladó az ajánlat egy eredeti példányát az országos
tisztifőgyógyszerésznek postai úton, tértivevénnyel megküldi, vagy az átvétel dátumát feltüntető átvételi igazolás
ellenében átadja.
(2) Az országos tisztifőgyógyszerész az ajánlatot a beérkezésétől, illetve az átvételétől számított 8 napon belül az OTH
honlapján közzéteszi.

4. §

(1) Az elővásárlásra jogosult – az állam nevében eljáró szerv kivételével – az ajánlat közzétételének a kezdőnapját
vagy a 2. § (4) bekezdés a) pontja szerinti esetben az ajánlat közlésének a napját követő 30 napon belül az ajánlatot
elfogadó, illetve az elővásárlási jogáról lemondó jognyilatkozatot (a továbbiakban: nyilatkozat) tehet.
(2) A nyilatkozatot legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. Az elfogadó nyilatkozatnak tartalmaznia
kell azt is, hogy a nyilatkozattevő a Gyftv.-ben szereplő mely elővásárlási ranghelyen gyakorolja az elővásárlási jogot
és azt, hogy vele szemben a Gyftv. 75. §-a szerinti összeférhetetlenségi ok nem áll fenn.
(3) Az elővásárlásra jogosult a nyilatkozatot közvetlenül az eladónak postai úton, tértivevénnyel megküldi, vagy
az átvétel dátumát feltüntető átvételi igazolás ellenében átadja.
(4) Nem köti az eladót az olyan elfogadó nyilatkozat, amelyet az elővásárlásra jogosult határidőn túl tesz meg, illetve
az olyan nyilatkozat, amelyben a jogosult az ajánlatot nem teszi magáévá.
(5) Ha a Gyftv. 83/A. § (7) bekezdése szerinti első három helyi elővásárlási jogosult az ajánlat vele való közlésétől vagy
az OTH honlapján való közzétételének kezdőnapjától számított 30 napon belül nem él az elővásárlási jogával,
akkor az eladó legkésőbb az ezen határidő leteltét követő 2. munkanapon az ajánlat egy eredeti példányát köteles
az állam nevében eljáró szerv részére postai úton, tértivevénnyel megküldeni, vagy személyesen átadni.
(6) Az állam nevében eljáró szerv az (5) bekezdés szerinti közlés napját követő 30 napon belül tehet nyilatkozatot.
Az állam elővásárlási jogának a gyakorlása esetén a (3) és a (4) bekezdésben foglaltakat alkalmazni kell.

5. §

(1) A szerződés az elővásárlásra jogosult és az eladó között az elővásárlásra jogosult elfogadó nyilatkozatának
az eladóval történt közlésével jön létre.
(2) Több elővásárlásra jogosult elfogadó nyilatkozata esetén a szerződés a rangsorban előrébb állóval, több, azonos
helyen álló elővásárlásra jogosult esetén pedig az eladó választása szerinti személlyel jön létre.
(3) Az eladó írásban értesíti az ajánlattevőt és valamennyi elfogadó nyilatkozatot tevőt a szerződés létrejöttéről.

3. A pályázatra vonatkozó részletes szabályok
6. §

(1) A közforgalmú gyógyszertárban elővásárlás keretében szerzett állami tulajdoni hányad gyógyszerészek részére
történő értékesítése érdekében az állam nevében eljáró szerv pályázatot ír ki
a)
kérelemre, ha azt gyógyszerész írásban kéri, vagy
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b)
(2)

(3)
(4)

(5)

hivatalból, az állam Gyftv. 83/A. § (7) bekezdése szerinti tulajdoni hányadának megszerzésétől számított
három éven belül.
A pályázati felhívást, valamint a pályázat tartalmi követelményeit az állam nevében eljáró szerv – az (1) bekezdés
a) pontja szerinti esetben az írásbeli kérelem kézhezvételétől számított 30 napon belül – az egészségügyért felelős
miniszter által vezetett minisztérium hivatalos lapjában és az OTH honlapján közzéteszi.
A pályázati eljárás kezdő napja a pályázati felhívást tartalmazó hirdetménynek a (2) bekezdés szerinti hivatalos
lapban történő közzétételét követő nap.
A pályázatokat az állam nevében eljáró szerv a pályázati felhívásban megjelölt benyújtási határnaptól számított
30 napon belül bírálja el, és annak eredményét a (2) bekezdés szerinti hivatalos lapban és honlapon közzéteszi.
A pályázatot úgy kell kiírni, hogy a pályázati felhívás közzétételének a napjától számítva legalább 30 nap álljon
rendelkezésre a pályázat benyújtására.
A pályázati felhívást az egészségügyért felelős miniszter hagyja jóvá.

7. §

(1) A pályázati felhívás tartalmazza
1.
a pályázati felhívást kiíró megnevezését és székhelyét;
2.
a pályázat azonosítószámát;
3.
a közforgalmú gyógyszertárat működtető gazdasági társaság nevét, székhelyét, adószámát;
4.
a közforgalmú gyógyszertár nevét, címét;
5.
a megkötendő szerződés tárgyát képező tulajdoni hányadot és az azt terhelő kötelezettségeket;
6.
a pályázat benyújtásának helyét és határidejét;
7.
az ajánlati kötöttség határidejét;
8.
a pályázat érvényességének feltételeit;
9.
a minimális vételárat;
10.
a vételár megfizetésére vonatkozó előírásokat;
11.
az állam nevében eljáró szerv azon joga fenntartásának rögzítését, hogy
11.1.
a pályázati eljárást az e rendeletben meghatározott esetekben eredménytelennek nyilvánítsa,
11.2.
a nyertes pályázó visszalépése esetén vagy a 8. § (1) bekezdésében meghatározott feltételek
bekövetkezése esetén a pályázati eljárás eredménye szerint a soron következő helyezettel
szerződést kössön;
12.
annak rögzítését, hogy a pályázaton való részvétellel kapcsolatos költségek a pályázat eredményességétől
függetlenül a pályázót terhelik;
13.
a szerződéskötésre vonatkozó lényeges feltételeket, kötelezettségeket és jogokat;
14.
a pályázatok elbírálása során a pályázatok rangsorolására alkalmazandó, a 12. § szerinti értékelési
szempontokat;
15.
a pályázatok elbírálásának időpontját vagy határidejét;
16.
a pályázók eredményről való értesítésének módját és határidejét;
17.
annak rögzítését, hogy a nyertes pályázó által benyújtott pályázatot a 13. § (3) bekezdésében
meghatározottak szerint nyilvánosságra kell hozni, továbbá a nyertes pályázóval kötött szerződés tartalmából
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény alapján közérdekűnek
minősülő adatokat közzé kell tenni.
(2) A pályázati felhívásban foglaltak a pályázati eljárás kezdő napját követően nem módosíthatóak.
(3) Az (1) bekezdés 9. pontja szerinti minimális vételár a megkötendő szerződés tárgyát képező tulajdoni hányad piaci
értéke alapján megszabott összeg, amely nem lehet kevesebb az 1. mellékletben foglalt számítási módszer alapján
számított minimális pályázati ajánlati árnál.

8. §

(1) Ha az állam nevében eljáró szerv a pályázati felhívásban nem zárta ki, jogosult a következő legjobb érvényes
pályázatot benyújtó pályázóval szerződést kötni, ha
a)
a pályázat nyertesével a szerződéskötés meghiúsult, vagy
b)
az adásvételi szerződés megkötése után a szerződő fél nem teljesítése miatt az állam nevében eljáró szerv
a szerződéstől elállt.
(2) Az állam nevében eljáró szerv az (1) bekezdésben meghatározott jogát legfeljebb a szerződéskötés
meghiúsulásának időpontjától vagy a szerződéstől való elállási jog gyakorlásának időpontjától vagy a szerződés
megszűnésétől számított 60 napon belül gyakorolhatja.
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9. §

(1) A pályázó a pályázatát zárt borítékban, egy példányban, minden oldalon eredeti aláírással ellátva, az adott pályázati
azonosítószám feltüntetésével köteles a pályázat benyújtására nyitva álló határidőben
a)
a megadott helyen, személyesen benyújtani vagy
b)
postai úton, tértivevénnyel megküldeni.
(2) A pályázatnak minden esetben tartalmaznia kell a pályázó
a)
által ajánlott vételárat;
b)
alap- és működési nyilvántartási számát;
c)
nyilatkozatát arról, hogy
ca)
a pályázati felhívásban és kiírásban foglalt feltételeket elfogadja,
cb)
tevékenységét nem függesztette fel vagy nem függesztették fel,
cc)
nincs az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 20. pontja szerinti, hatvan napnál
régebben lejárt esedékességű köztartozása,
cd)
hamis adat szolgáltatása miatt nem zárták ki állami vagyon hasznosítására irányuló korábbi – három
évnél nem régebben lezárult – eljárásból,
ce)
a pályázati felhívással érintett közforgalmú gyógyszertárat működtető gazdasági társaságban
tulajdonhányaddal rendelkező gyógyszerész vagy az adott közforgalmú gyógyszertárban
munkaviszonnyal vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonnyal rendelkező gyógyszerész,
az egészségügyi dolgozók működési nyilvántartásában szereplő gyógyszerész vagy ilyen
jogviszonyban nem álló gyógyszerész,
cf )
vele szemben a Gyftv. 75. §-a szerinti összeférhetetlenségi ok nem áll fenn.
(3) A pályázó ajánlati kötöttsége – ha a pályázati felhívás másként nem rendelkezik – akkor kezdődik, amikor
a pályázatok benyújtására nyitva álló határidő lejárt.

10. §

(1) Érvénytelen a pályázat, ha
a)
nem felel meg a pályázati felhívásban foglaltaknak,
b)
nem tartalmazza a 9. § (2) bekezdésében foglaltakat,
c)
a pályázó a pályázat szerinti szerződés megkötésére e rendelet alapján nem jogosult,
d)
a közölt tények, adatok, információk részben vagy egészben nem felelnek meg a valóságnak,
e)
az ajánlat nem éri el a pályázati felhívásban szereplő minimális vételárat vagy
f)
azt határidőn túl nyújtották be.
(2) Az érvénytelen pályázatot benyújtó pályázó a pályázati eljárásban, illetve annak további szakaszában nem vehet
részt. Erről – az érvénytelenség okának megjelölésével – az állam nevében eljáró szerv 5 munkanapon belül írásban
értesíti a pályázót.

11. §

(1) Eredménytelen a pályázati eljárás, ha
a)
nem érkezett pályázat, vagy
b)
nem érkezett érvényes pályázat.
(2) A pályázati eljárás eredménytelenségéről szóló döntést az állam nevében eljáró szervnek a pályázati felhívással
megegyező helyeken és módon, hirdetmény formájában kell közzétennie.
(3) Ha a pályázati felhívás határnapja eredménytelenül telt el, a 6. § (1) bekezdése szerinti új pályázatot csak
az eredménytelen határnap elteltétől számított egy hónap elteltét követően lehet kiírni.

12. §

(1) Több érvényes pályázatot benyújtó közül az a pályázó nyer, aki a legmagasabb vételárat ajánlja.
(2) Ha több pályázó azonos legmagasabb vételárra tesz ajánlatot, akkor
a)
az nyer, aki az adott közforgalmú gyógyszertárat működtető gyógyszertárban tulajdoni hányaddal
rendelkezik,
b)
az a) pont szerinti pályázó hiányában az nyer, aki az adott közforgalmú gyógyszertárat működtető
gyógyszertárban munkaviszonnyal vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonnyal rendelkezik, ha ilyen
nincs, akkor aki
c)
az a) és a b) pont szerinti pályázó hiányában az nyer, aki az állam által kijelölt szerv felhívására 3 napon belül
magasabb vételárra tesz ajánlatot.
(3) Ha a (2) bekezdés a) vagy b) pontjában említett gyógyszerészek közül több pályázó azonos legmagasabb vételárra
tesz ajánlatot és a nyertes személye a (2) bekezdés alkalmazásával nem állapítható meg, az a gyógyszerész nyer, aki
az állam által kijelölt szerv felhívására 3 napon belül magasabb vételárra tesz újabb ajánlatot.
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(4) Ha a legmagasabb vételárat ajánló pályázó nem a (2) bekezdésben említett gyógyszerész, akkor az állam nevében
eljáró szerv a pályázat határnapját követő 15 munkanapon belül értesíti a (2) bekezdésben szereplő érvényes
pályázatot benyújtó személyeket arról, hogy a legmagasabb vételárra vonatkozó ajánlatot 8 napon belül tett
nyilatkozatukkal magukévá tehetik.
(5) A (4) bekezdés szerinti esetben ha a legmagasabb vételárat ajánló, illetve a (2) bekezdés szerinti több gyógyszerész
tesz azonos nyilatkozatot, a szerződést azzal kell megkötni, aki az állam által kijelölt szerv felhívására 3 napon belül
magasabb vételárra tesz ajánlatot.
(6) Az állam által kijelölt szerv felhívására 3 napon belül tett azonos ajánlattétel esetében addig kell újabb ajánlattételre
felhívni az érintett gyógyszerészeket, amíg valamelyik a többinél magasabb vételárra vonatkozó ajánlatot megteszi.
13. §

(1) Az állam nevében eljáró szerv a pályázati eljárás eredményét az elbírálást követően haladéktalanul, de legkésőbb öt
munkanapon belül írásban közli valamennyi pályázóval.
(2) Az állam nevében eljáró szerv a pályázati eljárás eredményét – az (1) bekezdésben meghatározott határidőn
belül – hirdetmény formájában, a pályázati felhívással megegyező helyeken és módon is közzéteszi. Az eredmény
közlésének tartalmaznia kell a nyertes pályázó nevét, születési nevét, lakóhelyét, az általa ajánlott és az állam
nevében eljáró szerv által elfogadott vételárat, valamint a megkötendő szerződést biztosító mellékkötelezettségek
megjelölését.
(3) Az állam nevében eljáró szerv – az (1) bekezdésben meghatározott határidőn belül – a honlapján közzéteszi
a nyertes pályázó által benyújtott pályázatot, oly módon, hogy a közétett nyertes pályázatban megismerhetetlenné
kell tenni a törvény által védett titkot, a hivatás gyakorlásához kötött titkot és a személyes adatokat, ide nem értve
a (2) bekezdésben meghatározott személyes adatokat.

14. §		
Az állam nevében eljáró szerv a szerződést a pályázat nyertesével köti meg a 6. § (4) bekezdése szerinti közzétételtől
számított 60 napon belül. A pályázat eredményeként megkötendő szerződéssel kapcsolatos költségek az állam
nevében eljáró szervvel szerződő felet terhelik.
15. §		
A pályázati eljárás eredményeként megkötött szerződés aláírásának dátumától számított harminc napon belül
az állam nevében eljáró szerv – a szerződő pályázó kivételével – valamennyi pályázó részére postai úton visszaküldi
az általa benyújtott pályázati dokumentációt.

4. Az elővásárlási jog gyakorlására és a pályázatra vonatkozó közös szabályok
16. §

(1) A határidő elmulasztásának következményeit nem lehet alkalmazni, ha a nyilatkozatot vagy a pályázatot legkésőbb
a határidő utolsó napján ajánlott küldeményként postára adták.
(2) Ha a határidő utolsó napja munkaszüneti napra esik, akkor a határidő utolsó napja a munkaszüneti napot követő
első munkanap.

5. Záró rendelkezések
17. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet a 331/2013. (IX. 5.) Korm. rendelethez
A minimális pályázati ajánlati ár kiszámítása
MPÁ = ((ST*s1)+(((AE/(1+DR)0)+(AE*(1+PV)/(1+DR))+
(AE*(1+PV)2/((1+DR)2))+ (AE*(1+PV)3/((1+DR)3))+
(AE*(1+PV)4/((1+DR)4))+ (AE*(1+PV)5/((1+DR)5)))*s2))*PÜ
MPÁ = minimális pályázati ajánlati ár,
ST = az utolsó lezárt pénzügyi év szerinti saját tőke,
AE = az utolsó lezárt pénzügyi év szerinti adózott eredmény,
s1 = saját tőke súlya 30% (0,3),
s2 = adózott eredmény súlya 70% (0,7),
DR = diszkontráta 10% (0,1),
PV = piac éves változása +3%, (0,03),
PÜ = pályázattal érintett üzletrész 0-100% (0,0-1,0).
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IV.

A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletei,
valamint az önálló szabályozó szerv vezetőjének
rendeletei

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 17/2013. (IX. 5.) MNB rendelete
az „Eötvös József” ezüst emlékérme kibocsátásáról
A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2011. évi CCVIII. törvény 65. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a Magyar
Nemzeti Bankról szóló 2011. évi CCVIII. törvény 4. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket
rendelem el:
1. §

(1) A Magyar Nemzeti Bank – Eötvös József születésének 200. évfordulója alkalmából – „Eötvös József” megnevezéssel
3000 forintos címletű ezüst emlékérmét bocsát ki.
(2) A kibocsátás időpontja: 2013. szeptember 11.

2. §

(1) Az emlékérme 925 ezrelék finomságú ezüstből készült, súlya 12,5 gramm, átmérője 30 mm, széle recézett.
(2) Az emlékérme előlapján fent, középen, egymás alatti vízszintes sorokban a „MAGYARORSZÁG” felirat, a „3000”
értékjelzés, valamint a „FORINT” felirat olvasható. A bal oldali mezőben egy csukott könyv ábrázolása látható,
amelyen az „EÖTVÖS JÓZSEF MUNKÁI” felirat olvasható. Az emlékérme alsó szélén, jobb oldalon, két sorban a „2013”
verési évszám és a „BP.” verdejel olvasható. Az emlékérme előlapjának képét az 1. melléklet tartalmazza.
(3) Az emlékérme hátlapján, a bal oldali mezőben Eötvös József mellképének ábrázolása látható. A mellképtől jobbra,
az emlékérme szélén, köriratban az „EÖTVÖS JÓZSEF” és az „1813-1871” felirat olvasható, egymástól pontszerű
körmotívummal elválasztva. A mellkép hátterében Eötvös József kézírásának és aláírásának ábrázolása látható.
A mellképtől balra, az emlékérme szélén Kertész Géza tervezőművész mesterjegye látható. Az emlékérme
hátlapjának képét a 2. melléklet tartalmazza.

3. §		
Az emlékérméből 5000 darab készíthető, amelyből 3000 darab különleges – ún. proof – technológiával verhető.
4. §		
Ez a rendelet 2013. szeptember 11-én lép hatályba.
		

Dr. Matolcsy György s. k.,

		

a Magyar Nemzeti Bank elnöke
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1. melléklet a 17/2013. (IX. 5.) MNB rendelethez
Az emlékérme előlapjának képe:

2. melléklet a 17/2013. (IX. 5.) MNB rendelethez
Az emlékérme hátlapjának képe:
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V.
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A Kormány tagjainak rendeletei

A honvédelmi miniszter 18/2013. (IX. 5.) HM rendelete
a külföldi szolgálatot teljesítők egyes járandóságairól
A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 238. § (2) bekezdés 30. pontjában, a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény 85. § (5) bekezdés r) pontjában és (7) bekezdés a) pont ac) alpontjában, a honvédelemről és a Magyar
Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 81. § (2) bekezdés
f ) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben
bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.)
Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

I. Fejezet
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. A rendelet hatálya
1. §

(1) A rendelet hatálya kiterjed
a)
a hivatásos és a szerződéses katonára (a továbbiakban együtt: állomány tagja),
b)
a közalkalmazottra,
c)
a tényleges szolgálatot teljesítő önkéntes tartalékos katonára (a továbbiakban: önkéntes tartalékos katona),
d)
a honvéd tisztjelöltre és
e)
a honvéd altiszt-jelöltre [a továbbiakban az a)–e) pont együtt: kiküldött].
(2) Nem jogosult az e rendeletben foglalt juttatásokra
a)
az állománynak a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény (a továbbiakban: Hjt.) 46. § (1) bekezdés
a) pontja szerinti rendelkezési állományba tartozó tagja, kivéve, ha az e rendeletben foglalt valamely
juttatás biztosítását a Magyarországon települő katonai szervezetről szóló, vagy a Magyar Honvédség
(a továbbiakban: Honvédség) és a Magyarországon települő katonai szervezet közötti megállapodás
a Honvédség részére előírja,
b)
az állománynak a Hjt. 46. § (1) bekezdés c) pontja szerinti rendelkezési állományba tartozó azon tagja, aki
nem a Honvédelmi Minisztérium (a továbbiakban: HM) képzési igényéhez kapcsolódóan lát el külföldön
feladatot,
c)
az állomány Hjt. 117. § (3) bekezdése szerinti illetmény nélküli szabadságon lévő azon tagja, aki nemzetközi
szervezetnél olyan beosztást, munkakört (a továbbiakban együtt: beosztás) tölt be, amely nem esik egybe
a szolgálat érdekével, és
d)
a honvéd tisztjelölt a pályázati forrásból finanszírozott külföldi képzés esetén.
(3) A Honvéd Vezérkar főnökére és helyettesére, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat (a továbbiakban: KNBSZ)
főigazgatójára és helyettesére e rendeletet az állami vezetők juttatásaira vonatkozó jogszabály által nem
szabályozott kérdésekben kell alkalmazni.
(4) A honvédelemért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által felügyelt külképviseleti szervezeti egységnél
foglalkoztatott, tartós külföldi szolgálatot teljesítő kormánytisztviselő és kormányzati ügykezelő (a továbbiakban
együtt: kormánytisztviselő) esetében a tartós külszolgálatról és az ideiglenes külföldi kiküldetésről szóló
172/2012. (VII. 26.) Korm. rendeletet (a továbbiakban: Korm. rendelet1) a 2. § (1) bekezdés 22. pontjának
közalkalmazottra vonatkozó rendelkezésére, a 3. §-ra, a 4. §-ra, a 7. § (1) bekezdésére, a 8. § (2) bekezdésére,
a 10. § (1) bekezdés c) pontjára, a 12. §-ra, a 14. § (1) bekezdés b) pontjára és (2) bekezdésére, a 15. §
(2)–(4) bekezdésére, a 16–24. §-ra, a 27. § (1) bekezdésére, (2) bekezdése közalkalmazottra vonatkozó
rendelkezéseire, (3) bekezdésére és a 30. § (1) és (2) bekezdésére figyelemmel kell alkalmazni.
(5) A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 9 /2013. (VIII. 12.)
HM rendelet (a továbbiakban: HM rendelet1) 1. § 1. pontja szerinti állomáshelyen (a továbbiakban: állomáshely)
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kialakult válsághelyzet esetén a kormánytisztviselők részére a miniszter utasításban eseti jelleggel, határozott
időtartamra külön pótlékot állapíthat meg.
(6) Az ideiglenes külföldi szolgálatot teljesítő kormánytisztviselő esetében a Korm. rendelet1-et a 2. § (1) bekezdés
10. pontjának közalkalmazottra vonatkozó rendelkezésére, a 48. §-ra, a 49. §-ra, az 50. § (1) bekezdés
közalkalmazottra vonatkozó rendelkezéseire, (2) és (3) bekezdésére, az 51–53. §-ra, az 54. § (1) bekezdés
b) pontjára, (2)–(5) bekezdésére, a külföldi képzésben részt vevő kormánytisztviselő esetében a 2. § (1) bekezdés
9. és 21. pontjának közalkalmazottra vonatkozó rendelkezéseire, az 55. §-ra, az 56. § (2) és (3) bekezdésére és
az 57–63. §-ra figyelemmel kell alkalmazni.
(7) Kormánytisztviselők esetén a 4. §-t azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a külföldi szolgálattal összefüggésben
tévesen kifizetett összeg a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 192. § (1) és (2) bekezdése
alapján követelhető vissza.

2. Értelmező rendelkezések
2. §

(1) E rendelet alkalmazásában
1.
belföldi szolgálati kiküldetés: az egyes költségtérítésekről szóló miniszteri rendelet szerinti szolgálati
kiküldetés,
2.
családi ellátmánypótlék: a 3. pont szerinti hozzátartozók külföldi tartózkodásával összefüggésben felmerülő
többletkiadásokhoz való hozzájárulás céljából külföldi pénznemben folyósított juttatás,
3.
családi ellátmánypótlékra jogosító hozzátartozó: a HM rendelet1 1. § 10. pont b), c), g), h), j) és m) alpontja
szerint tartós külföldi szolgálatot teljesítő, valamint a 18 hónapot meghaladó időtartamban a HM rendelet1
1. § 10. pont i) alpontja szerint külföldi szolgálatot teljesítő kiküldöttel a külföldi szolgálat ideje alatt közös
háztartásban élő, vele életvitelszerűen együtt lakó házastársa, élettársa (a továbbiakban együtt: házastárs) és
a 8. § (1) bekezdése szerinti gyermeke,
4.
engedélyező elöljáró: a juttatások kifizetésének és elszámolásának engedélyezésére jogosult,
a (2) bekezdésben meghatározott vezető,
5.
fogadó fél: a külföldi beosztást biztosító, valamint a külföldi képzést felajánló és a külföldi tartózkodás során
a kiküldöttet esetlegesen anyagilag támogató külföldi szervezet,
6.
gyermek: a kiküldött által eltartott, a kiküldött, illetve házastársa vér szerinti, örökbe fogadott, nevelt vagy
gyámságba vett gyermeke,
7.
harmadik ország: a Magyarországtól és az állomáshely szerinti országtól eltérő ország vagy földrajzilag
körülhatárolt terület,
8.
honvédelmi szervezet: a Hjt. 2. § 13. pontja szerinti honvédségi szervezet és a KNBSZ,
9.
ideiglenes külföldi képzés: honvéd esetén a HM rendelet1 1. § 10. pont i) alpontja szerinti olyan külföldi
szolgálat, közalkalmazott esetén olyan külföldi tanintézetben vagy külföldi szervezetnél folytatott tanulmány,
képzésen, át- vagy továbbképzésen, tanfolyamon való részvétel, amelynek időtartama tervezetten nem
haladja meg a 90 napot,
10.
ideiglenes külföldi szolgálat: honvéd esetén a Hjt. 2. § 14. pontja szerinti szolgálatteljesítés, közalkalmazott
esetén a 90 napot meg nem haladó külföldi munkavégzés,
11.
illetékes logisztikai ellátó szerv: a felszerelések biztosításáért, a logisztikai jellegű feladatok ellátásáért, valamint
a logisztikai jellegű költségek elszámolásáért felelős, a (3) bekezdésben meghatározott honvédelmi szervezet,
12.
illetékes pénzügyi ellátó szerv: a pénzügyi és számviteli feladatok ellátásáért, így különösen a pénzbeli
járandóságok kifizetéséért, elszámolásáért, a fogadó fél által nyújtott pénzbeli juttatások beszámításáért
felelős, a (4) bekezdés szerinti honvédelmi szervezet vagy szervezeti elem,
13.
jövedelempótló juttatás: a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvény (a továbbiakban: Ebtv.)
szerint folyósított táppénz, baleseti táppénz, baleseti járadék, továbbá a foglalkoztatás elősegítéséről
és a munkanélküliek ellátásáról szóló törvény alapján folyósított álláskeresési járadék és nyugdíj előtti
álláskeresési segély,
14.
kiküldetés: a HM rendelet1 1. § 10. pont b), c), g), h), j) és m) alpontja szerint tartós külföldi szolgálatot teljesítő
kiküldött, vagy a HM rendelet1 1. § 10. pont d) alpontja szerint külföldi szolgálatot teljesítő kiküldött által,
az állomáshely szerinti vagy harmadik országban, valamint Magyarország területén menetparancs vagy azt
helyettesítő hivatalos dokumentum alapján teljesített ideiglenes külföldi szolgálat, továbbá a HM rendelet1
1. § 10. pont b), c), g), h), j) és m) alpontja szerint tartós külföldi szolgálatot teljesítő kiküldött által
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az állomáshely szerinti vagy harmadik országban menetparancs vagy azt helyettesítő hivatalos dokumentum
alapján teljesített, legfeljebb 6 hónap időtartamú külföldi szolgálat,
15.
kiküldő: a külföldi szolgálatra történő vezénylést, kihelyezést elrendelő személy,
16.
közüzemi szolgáltatások díja: az elektromos energia-, a gáz-, a víz- és a csatornadíj, a fűtés, a hűtés,
a szemétszállítás díja, valamint a társasház közös költsége,
17.
külföldi napidíj: az ideiglenes külföldi szolgálatot teljesítő kiküldött részére a Honvédség által külföldi
pénznemben folyósított juttatás, melynek célja a külföldi tartózkodással összefüggésben felmerült
többletkiadásokhoz és költségekhez való hozzájárulás,
18.
külszolgálati ellátmány: a HM rendelet1 1. § 10. pont b), c), g)–j) és m) alpontja szerint tartós külföldi
szolgálatot teljesítő kiküldött, továbbá e rendelet eltérő rendelkezése hiányában a HM rendelet1 1. § 10. pont
d) alpontja szerint külföldi szolgálatot teljesítő kiküldött részére a Honvédség által külföldi pénznemben
folyósított juttatás, melynek célja a külföldi tartózkodással összefüggésben felmerült többletkiadásokhoz és
költségekhez való hozzájárulás,
19.
lakásigény jogos mértéke: a Honvédelmi Minisztérium által nyújtott lakhatási támogatásokról szóló miniszteri
rendelet szerinti jogosultsági korlát,
20.
tandíjköltség: a tanévre fizetendő tandíj vagy nevelési térítési díj, beiratkozási díj és regisztrációs költség
együttes összege,
21.
tartós külföldi képzés: honvéd esetén a HM rendelet1 1. § 10. pont i) alpontja szerinti olyan külföldi szolgálat,
közalkalmazott esetén olyan külföldi tanintézetben vagy külföldi szervezetnél folytatott tanulmány,
képzésen, át- vagy továbbképzésen, tanfolyamon való részvétel, amelynek megszakítás nélküli időtartama
tervezetten meghaladja a 90 napot,
22.
tartós külföldi szolgálat: honvéd esetén a Hjt. 2. § 40. pontja szerinti szolgálatteljesítés, közalkalmazott esetén
a 90 napot meghaladó külföldi munkavégzés,
23.
üzemanyag fogyasztási norma: a benzinüzemű gépjárműveknél az 1001–1500 köbcentiméteres
hengerűrtartalom tartományhoz, gázolajüzemű gépjárműveknél az 1501–2000 köbcentiméteres
hengerűrtartalom tartományhoz a közúti gépjárművek, az egyes mezőgazdasági, erdészeti és halászati
erőgépek üzemanyag- és kenőanyag-fogyasztásának igazolás nélkül elszámolható mértékéről szóló
60/1992. (IV. 1.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Korm. rendelet2) alapnorma-átalányként megállapított
üzemanyag fogyasztási normák átlaga,
24.
üzemanyagár norma: az ESZ-95 ólmozatlan motorbenzinre és a gázolajra az állami adóhatóság által közzétett,
az adott év január hónapjára érvényes üzemanyagár normák átlaga,
25.
vámjellegű költség: az egységes vámáru-nyilatkozat elkészítésének költsége, az egyes spedíciós költségek,
különösen a garanciajegy, a tranzit vámokmány kiállításának díja és a vámszemle díjak.
(2) Engedélyező elöljáró
a)
az MH Katonai Képviselő Hivatala katonai képviselője az Észak-atlanti Szerződés Szervezete (a továbbiakban:
NATO), valamint az Európai Unió (a továbbiakban: EU) hivatalainál, ügynökségeinél, parancsnokságain
és törzseiben a Magyarország részére biztosított beosztást betöltő kiküldöttek esetén a b) és a c) pont
kivételével,
b)
az MH Nemzeti Katonai Képviselet katonai képviselője a Szövetséges Fegyveres Erők Európai
Legfelsőbb Parancsnokságán (a továbbiakban: SHAPE), a NATO parancsnoki és haderőstruktúra szerinti
alárendeltségében lévő parancsnokságokon – kivéve az állomány Hjt. 46. § (1) bekezdés a) pontja szerinti
rendelkezési állományba tartozó tagját –, valamint a SHAPE-en, mint bázison beosztást betöltő kiküldöttek
esetén,
c)
az MH Nemzeti Összekötő Képviselet képviseletvezetője a Szövetséges Transzformációs Parancsnokság
(a továbbiakban: ACT) alárendeltségében – ideértve az ACT Európai Törzselemét is –, az Amerikai Egyesült
Államok Fegyveres Erői parancsnokságain, valamint a NATO által akkreditált Kiválósági Központoknál
a Magyarország részére biztosított beosztást betöltő kiküldöttek esetén,
d)
a Honvédség központi személyügyi szervének vezetője az egyéb, nem műveleti területen elhelyezkedő
nemzetközi katonai parancsnokságokon és nemzetközi katonai alakulatoknál, más nemzet
minisztériumában, katonai parancsnokságán, alakulatánál, valamint nemzetközi szervezetek hivatalainál,
ügynökségeinél, egyéb szervezeti egységénél fegyvertelen külföldi szolgálatot teljesítő kiküldöttek esetén,
e)
az állományilletékes parancsnok a Magyarország önálló külföldi képviseleteinél és külföldön működő
nemzeti szervezeteinél beosztást betöltő, valamint a Hjt. 46. § (1) bekezdés a) pontja szerinti rendelkezési
állományba tartozó kiküldöttek esetén,
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f)

a KNBSZ főigazgatója a Magyarország külképviseletein működő véderő-, katonai és légügyi attaséhivatalok
állományában, a NATO biztonságvédelmi főtiszti beosztásban, valamint a Hjt. 196. § (2) bekezdése szerint
fedőbeosztásban külföldi szolgálatot teljesítő kiküldöttek esetén,
g)
a miniszter által az adott műveleti típushoz igazodóan a művelet irányítási feladatainak ellátására
kijelölt honvédelmi szervezet vezetője a HM rendelet1 1. § 2. pontja szerinti béketámogató műveletben
(a továbbiakban: béketámogató művelet) részt vevők, a HM rendelet1 1. § 8. pontja szerinti katonai
megfigyelők (a továbbiakban: katonai megfigyelő), a NATO Reagáló Erők (a továbbiakban: NRF), az EU
Harccsoport (a továbbiakban: EU BG) kötelékébe, valamint az azokhoz hasonló funkciójú, valamely
nemzetközi szervezetnek felajánlott egység, alegység állományában külföldi szolgálatot teljesítő kiküldöttek
esetén,
h)
a kiküldő vagy az általa kijelölt személy az ideiglenes külföldi szolgálatot teljesítő kiküldöttek esetén, és
i)
a tartós külföldi képzésre vezénylésre hatáskörrel rendelkező vezető a tartós külföldi képzésben részt vevő
kiküldöttek esetén.
(3) Illetékes logisztikai ellátó szerv
a)
a Honvédség középszintű vezető szervének alárendelt, e tevékenység tekintetében feladat- és hatáskörrel
rendelkező honvédelmi szervezet a (2) bekezdés a)–e) és g)–i) pontja szerinti kiküldöttek esetén, és
b)
a KNBSZ e tevékenység tekintetében feladat- és hatáskörrel rendelkező szervezeti egysége a (2) bekezdés
f ) pontja szerinti kiküldöttek esetén.
(4) Illetékes pénzügyi ellátó szerv
a)
a Honvédség pénzügyi feladatokat ellátó központi szervezete a (2) bekezdés a)–e) pontja szerinti tartós
külföldi szolgálatot teljesítő kiküldöttek esetén,
b)
a KNBSZ e tevékenység tekintetében feladat- és hatáskörrel rendelkező szervezeti egysége a (2) bekezdés
f ) pontja szerinti kiküldöttek esetén,
c)
a Honvédség pénzügyi feladatokat ellátó központi szervezetének vezetője által az adott művelet
vonatkozásában külön intézkedésben kijelölt pénzügyi és számviteli szervezet vagy szervezeti elem
– időtartamtól függetlenül – a béketámogató műveletekben részt vevők és a (2) bekezdés g) pontja szerinti
tartós külföldi szolgálatot teljesítő kiküldöttek esetén,
d)
a Honvédség pénzügyi feladatokat ellátó központi szervezetének vezetője által külön intézkedésben
meghatározott pénzügyi és számviteli szervezet vagy szervezeti elem a (2) bekezdés h) pontja szerinti
kiküldöttek esetén, és
e)
a Honvédség pénzügyi feladatokat ellátó központi szervezete a (2) bekezdés i) pontja szerinti kiküldöttek
esetén.

3. Alapelvek
3. §

(1) Költségtérítés elszámolására számla vagy számlát helyettesítő bizonylat (a továbbiakban együtt: számla) benyújtása
ellenében kerülhet sor.
(2) A 14. § (1) bekezdés d) pontja kivételével térítésmentes élelmezés hiányában a külföldi szolgálat során felmerült
étkezési költségeket a kiküldöttnek a Honvédség nem téríti meg.
(3) A kiküldött részére a Honvédségtől a külföldi szolgálattal összefüggő jogcímen az e rendeletben foglaltakon kívül
egyéb pénzbeli juttatás nem kerülhet kifizetésre.
(4) A 63. § kivételével e rendelet alkalmazása során a kiküldő által érvényesítendő elv, hogy a fogadó fél által
biztosított ellátás, illetve költségtérítés igénybevételéből adódóan a kiküldött nem kerülhet előnyösebb helyzetbe,
összességében nem részesülhet több juttatásban annál, mint amennyit e rendelet lehetővé tesz.
(5) Ha az e rendeletben foglalt valamely juttatás vagy a Honvédség felé fennálló tartozás esetében a megállapítás,
a folyósítás, a kifizetés, a benyújtott számla, illetve a beszámításra kerülő jövedelem, jövedelempótló juttatás vagy
a fogadó fél által nyújtott juttatás pénzneme, továbbá a tartozás és a visszafizetés pénzneme eltér egymástól, abban
az esetben e rendelet eltérő rendelkezése hiányában a folyósítást, a kifizetést, a visszafizetést vagy a beszámítást
megelőző hónap 15. napján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) által közzétett hivatalos
devizaárfolyamon kell az átszámítást végrehajtani.

4. §

(1) A külföldi szolgálattal összefüggésben tévesen kifizetett összeg honvéd esetén a Hjt. 13. § (1) bekezdése szerinti,
közalkalmazott esetén a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 286. § (1) és (2) bekezdése szerinti
elévülési időn belül a kiküldöttől írásbeli felszólítással követelhető vissza.
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(2) Ha e rendelet eltérően nem rendelkezik, a kiküldött a túlfizetésből eredő, valamint a külföldi szolgálat során
felmerült egyéb tartozását a Honvédség részére abban a pénznemben köteles megfizetni, amelyben a tartozás
fennáll.
(3) A kiküldött külszolgálati ellátmányából, külföldi napidíjából vagy külföldi napidíj-kiegészítéséből levonásnak csak
az e rendeletben foglalt szabályok, végrehajtható határozat kifejezetten ilyen irányú intézkedése, vagy a kiküldött
hozzájárulása esetén van helye.

II. Fejezet
A NATO- ÉS A NEMZETI BEOSZTÁSBAN TARTÓS KÜLFÖLDI SZOLGÁLATOT TELJESÍTŐKRE VONATKOZÓ
SZABÁLYOK
4. Általános jogosultsági szabályok
5. §

(1) Ha e rendelet eltérően nem rendelkezik, e Fejezetet a HM rendelet1 1. § 10. pont b), c), g), h), j) és m) alpontja szerint
tartós külföldi szolgálatot teljesítő kiküldöttekre kell alkalmazni.
(2) Házastársak egyazon állomáshelyen történő külföldi szolgálata esetén a 8. § és a 15. § (1) bekezdés g) pontjának
gyermekre vonatkozó rendelkezései, a 15. § (1) bekezdés a), d)–f ) pontjának családi ellátmánypótlékra jogosító
hozzátartozóra vonatkozó rendelkezései, a 15. § (2)–(4) bekezdésének utazási költségátalányra vonatkozó
rendelkezései, a 15. § (3) bekezdés c) pontja, a 18. § (2) és (5) bekezdése, a 21. §, a 22. § (1) bekezdése, a 23. §, a 25. §
és a 26. § a) pontja szerinti jogosultságok csak a házastársak egyikét illetik meg, továbbá a 22. § (2) bekezdése
szerinti kötelezettségek csak a házastársak egyikét terhelik.

5. Külszolgálati ellátmány
6. §

(1) A kiküldött a külföldi szolgálatra vezénylést elrendelő munkáltatói döntésben (a továbbiakban: vezénylési okmány)
meghatározott időtartamra külszolgálati ellátmányra jogosult.
(2) A külszolgálati ellátmány az ellátmányból és a családi ellátmánypótlékból áll.
(3) A kiküldött a külszolgálati ellátmányra való jogosultságát érintő változásokat az illetékes személyügyi szervnek
köteles írásban bejelenteni.

7. §

(1) Az ellátmány havi nettó összege a külföldön betöltött beosztás alapulvételével az 1. melléklet szerinti szorzószám
és az alapellátmány szorzatával egyenlő. Az alapellátmány a 2. mellékletben az állomáshely szerinti országra
meghatározott ellátmányalap és a 3. melléklet szerinti ellátmánypótlék együttes összege.
(2) Ellátmányra jogosult a családi ellátmánypótlékra jogosító hozzátartozó, ha őt a Honvédség a kiküldött
állomáshelyén közalkalmazotti vagy kormányzati szolgálati jogviszonyban, nem állománytáblában vagy munkaköri
jegyzékben létrehozott helyen foglalkoztatja. A családi ellátmánypótlékra jogosító hozzátartozó az (1) bekezdés
szerint megállapított, de a foglalkoztatás időtartamának megfelelően arányosan csökkentett ellátmányon felül saját
jogán e rendelet szerint folyósítható egyéb juttatásra nem jogosult.

8. §

(1) A kiküldött családi ellátmánypótlékra a családi ellátmánypótlékra jogosító gyermeke után a gyermek nemzeti
köznevelésről szóló törvény szerinti tankötelezettsége megszűnéséig, de legfeljebb a közoktatási intézményben
tanuló gyermek esetén annak a tanévnek a végéig jogosult, amelynek időtartama alatt a 20. életévét, a fogyatékos
személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvény szerinti fogyatékos tanuló esetén a 23. életévét
betölti.
(2) Ha a kiküldött családi ellátmánypótlékra jogosító gyermekének életkora meghaladja a tankötelezettség
felső korhatárát, a tankötelezettség megszűnését követően a kiküldöttnek a családi ellátmánypótlék
továbbfolyósításának előfeltételeként évente, a tanévkezdést követő 15 napon belül iskolalátogatási igazolást kell
benyújtania az illetékes pénzügyi ellátó szervhez.
(3) A családi ellátmánypótlék havi nettó összege
a)
házastárs után
aa)
ha nem rendelkezik foglalkoztatási jogviszonyból származó jövedelemmel és jövedelempótló
juttatással, az alapellátmány összegének alapulvételével a 2,5-es szorzószámmal számított
ellátmány 25%-a,
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ab)

ha a foglalkoztatási jogviszonyból származó jövedelme és jövedelempótló juttatása havi nettó
összege együttesen nem haladja meg az állomáshely szerinti országra meghatározott alapellátmány
összegét, az alapellátmány összegének alapulvételével a 2,5-es szorzószámmal számított ellátmány
12,5%-a,
b)
gyermek után az alapellátmány összegének alapulvételével a 2,5-es szorzószámmal számított ellátmány
ba)
10%-a a gyermek 12. életévének betöltéséig,
bb)
15%-a a gyermek 12. életévének betöltését követően,
c)
a b) ponttól eltérően a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról
szóló miniszteri rendelet szerint tartósan betegnek vagy fogyatékosnak minősülő gyermek után
az alapellátmány összegének alapulvételével a 2,5-es szorzószámmal számított ellátmány
ca)
15%-a a gyermek 12. életévének betöltéséig,
cb)
20%-a a gyermek 12. életévének betöltését követően.
(4) A kiküldött a (3) bekezdés szerinti családi ellátmánypótlék időarányos részére jogosult házastársa, illetve az (1) és
a (2) bekezdés szerinti gyermeke alkalmi látogatásakor, feltéve, hogy a jogosultság a külszolgálati ellátmány
megállapításáról szóló munkáltatói döntésben előzetesen megállapításra került, és a kiküldött a házastársa, illetve
gyermeke megérkezését és tartózkodása várható időtartamát az engedélyező elöljáró tudomásulvételi záradékával
ellátva az illetékes pénzügyi ellátó szervnek írásban bejelentette. A kiküldött a családi ellátmánypótlék összegének
megállapítása érdekében köteles hozzátartozói hazautazását az engedélyező elöljáró tudomásulvételi záradékával
ellátva az illetékes pénzügyi ellátó szervnek írásban bejelenteni. A kiküldött az e bekezdés szerinti bejelentéseket
a hozzátartozók ki- és hazautazását követő 3 munkanapon belül köteles az engedélyező elöljáró részére
megküldeni. A családi ellátmánypótlék összegét az állomáshelyen történő tartózkodás időtartamával arányosan úgy
kell megállapítani, hogy a megérkezés és az elutazás napja teljes napnak számít.
(5) A kiküldött a családi ellátmánypótlék összegének megállapítása érdekében köteles írásban bejelenteni az illetékes
személyügyi szervnek a családi ellátmánypótlékra jogosító hozzátartozó által szerzett jövedelmet és jövedelempótló
juttatást, valamint az annak mértékében bekövetkezett változásokat. A bejelentést a kiküldöttnek először a családi
ellátmánypótlék igénylésekor, a családi ellátmánypótlékra jogosító hozzátartozó jövedelmében bekövetkezett
változás esetén a változástól számított 3 munkanapon belül kell megtennie.
(6) A kiküldött a (3) bekezdés b) pont bb) alpontja és c) pont cb) alpontja szerinti magasabb összegű családi
ellátmánypótlékra abban a hónapban jogosult először, amelyben a gyermek a 12. életévét betölti. A magasabb
összegű családi ellátmánypótlékot a teljes hónapra kell megállapítani.
9. §

(1) Ha e rendelet eltérően nem rendelkezik, a kiküldött változatlan összegben jogosult ellátmányra, illetve családi
ellátmánypótlékra
a)
alap- és pótszabadsága, valamint
b)
szolgálati érdekből történő ideiglenes hazarendelése
alatt.
(2) A kiküldött a keresőképtelenséggel járó betegsége vagy az egészségügyi szabadsága időtartamára, de legfeljebb
90 napig
a)
az állomáshelyen tartózkodása alatt az ellátmány 80%-ára,
b)
a belföldi tartózkodása alatt az ellátmány 30%-ára
jogosult.
(3) A keresőképtelenséggel járó betegség vagy az egészségügyi szabadság 90. napját meghaladó időre a kiküldött
ellátmányának folyósítását meg kell szüntetni. Ettől eltérően, ha a kiküldött nincs szállítható állapotban, akkor
a keresőképtelenséggel járó betegsége vagy az egészségügyi szabadsága 90. napját meghaladóan a kiküldöttet
az állomáshelyen töltött időre, de legfeljebb hazaszállításáig az ellátmány 30%-a illeti meg.
(4) A (2) és a (3) bekezdéstől eltérően, a tartózkodás helyétől függetlenül, a külföldi szolgálat megszüntetéséig
az ellátmány 100%-ára jogosult a kiküldött, ha a keresőképtelenség vagy az egészségügyi szabadság szolgálati vagy
munkaköri kötelmekkel összefüggő baleset vagy betegség következménye.

10. §

(1) Nem jogosult családi ellátmánypótlékra a kiküldött
a)
arra az időtartamra, ameddig az e rendelet szerinti igazolásokat nem nyújtja be, illetve bejelentési
kötelezettségének nem tesz eleget,
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b)

akkor, ha a családi ellátmánypótlékra jogosító hozzátartozójának tárgyhavi foglalkoztatásból származó
jövedelme, illetve jövedelempótló juttatása együttes nettó összege meghaladja az állomáshely szerinti
országra meghatározott alapellátmány összegét,
c)
az ideiglenes elhelyezés idejére, kivéve, ha azt a 23. § (2) bekezdés b) pontja szerint a családi
ellátmánypótlékra jogosító hozzátartozóval együtt veszi igénybe,
d)
a családi ellátmánypótlékra jogosító hozzátartozó évi 90 napot – a külföldi szolgálat megkezdésének
és befejezésének évében ennek időarányos részét – meghaladó, állomáshely szerinti országon kívüli
tartózkodása idejére.
(2) A kiküldött köteles a családi ellátmánypótlékra jogosító hozzátartozó állomáshely szerinti országon kívüli
tartózkodásának kezdő és várható befejező napját legkésőbb az elutazás előtt 3 munkanappal, valamint
az állomáshely szerinti országba történő visszatérést követően az állomáshely szerinti országon kívüli tartózkodás
tényleges időtartamát legkésőbb a visszatérést követő 3 munkanapon belül az engedélyező elöljárónak írásban
bejelenteni.
(3) A családi ellátmánypótlékra jogosító hozzátartozó többszöri távolléte esetén a részidőket évente össze kell
számítani. Az (1) bekezdés d) pontja szerinti 90 napba nem számít bele a kiküldöttnek a családi ellátmánypótlékra
jogosító hozzátartozóval belföldön eltöltött alap- és pótszabadsága, valamint a szülés miatti távollét legfeljebb évi
60 napig, a külföldi szolgálat megkezdésének és befejezésének évében ennek időarányos része.
11. §

(1) A töredék havi ellátmány és a családi ellátmánypótlék kiszámításánál a tárgyhó naptári napjainak számát kell alapul
venni.
(2) A külszolgálati ellátmányt
a)
havonta utólag a tárgyhót követő hónap 5. napjáig kell a kiküldött devizaszámlájára átutalni,
b)
a külföldi szolgálat megszűnése vagy megszüntetése esetén a külföldi szolgálat vezénylési okmányban
megállapított utolsó napját követő 5 munkanapon belül kell a kiküldött devizaszámlájára átutalni, vagy
annak hiányában hazai forintszámlájára forintban átutalni.

12. §

(1) A kiküldött külszolgálati ellátmányát a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban:
Szja. törvény), továbbá a járulékfizetésre kötelezetteknél a munkaerő-piaci-, az egészségbiztosítási- és
a nyugdíjjárulék – ideértve az esetleges magánnyugdíj-pénztári tagdíjat is – fizetési szabályok alapulvételével
bruttósítani kell.
(2) A bruttó külszolgálati ellátmányt az Szja. törvény által meghatározott időpontban érvényes, az MNB által közzétett
hivatalos devizaárfolyamon kell forintra átszámítani, és az azután fennálló, a magánszemélyt terhelő, (1) bekezdés
szerinti közterheket a kiküldöttnél kell elszámolni.

6. Egyéb speciális feladatot végzők ellátása
13. §

(1) A külföldön betöltött beosztása sajátosságaiból adódóan esetenként műveleti terület feletti légtérben feladatot
végrehajtó kiküldött a külszolgálati ellátmányon túl – a feladatellátással érintett hónapokra, függetlenül az adott
hónapban ilyen feladatellátással töltött napok számától – a 37. § (4) bekezdése szerinti alapellátmány-kiegészítés
biztonsági körülmények szerinti hányadának 30%-ára jogosult.
(2) Az (1) bekezdés alkalmazása során azt a biztonsági körülmények szerinti kategóriát kell irányadónak tekinteni,
amely a repült útvonal alatti műveleti területen feladatot ellátó kontingens vagy csoport tekintetében került
meghatározásra. Egy térségben szolgálatot teljesítő több kontingens és csoport esetében a legalacsonyabb
besorolású biztonsági kategóriáját kell alapul venni.

14. §

(1) A kiküldetés időtartamára a kiküldött
a)
a külszolgálati ellátmányra jogosító feltételek változatlansága esetén az eredeti állomáshely szerinti
beosztása alapján megállapított, változatlan összegű külszolgálati ellátmányra,
b)
a 48–53. § és az 54. § (1) bekezdés b) pontja szerinti juttatásokra,
c)
magyarországi kiküldetése esetén, a Magyarországon töltött időre – a belföldi napidíj kivételével – a belföldi
szolgálati kiküldetésre vonatkozó szabályok szerinti juttatásokra, és
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d)

ha a kiküldetés alatt az étkezést meghatározott helyen, a gyakorlat jóváhagyott tervezési okmányában
előírt kötelező módon kell igénybe venni, az engedélyező elöljáró javaslata alapján étkezési költségeinek
megtérítésére
jogosult.
(2) Az (1) bekezdés b) pontjának alkalmazása során az 54. § (1) bekezdés b) pontja szerinti utazási előleg nyújtása,
valamint annak 54. § (2)–(5) bekezdése szerinti visszafizetése a kiküldött bankszámlájára történő átutalással,
valamint onnan történő visszautalással valósulhat meg.
(3) Az (1) bekezdéstől eltérően az állomáshelyéről béketámogató műveletben való szolgálatteljesítésre vezényelt
kiküldött a vezénylése idejére
a)
a külszolgálati ellátmányra jogosító feltételek változatlansága esetén az eredeti állomáshely szerinti
beosztása alapján megállapított, változatlan összegű külszolgálati ellátmányra és
b)
a vezénylés időtartamától függetlenül a béketámogató műveletben betöltött beosztása alapulvételével
a 37. § (3) és (4) bekezdése, valamint a 42. és a 43. § szerinti juttatásokra
jogosult.

7. Utazási költségek
15. §

(1) A Honvédség e §-ban meghatározottak szerint utazási jegy, utazási költségátalány vagy költségtérítés formájában
támogatja
a)
a kiküldött és a családi ellátmánypótlékra jogosító hozzátartozója állomáshelyre történő első kiutazását és
végleges hazautazását, ideértve a másik állomáshelyre történő áthelyezést is,
b)
a kiküldött 14. § (3) bekezdése szerinti vezénylése esetén a vezénylés helyére történő első kiutazását és
az onnan történő végleges visszautazását, ha azt a vezénylő vagy a béketámogató műveletet irányító külföldi
szervezet nem biztosítja térítésmentesen, vagy nem téríti meg,
c)
a kiküldött szolgálati érdekből történő ideiglenes hazarendelésével kapcsolatos utazást,
d)
évente egy alkalommal szabadságra történő hazatéréskor a kiküldött és családi ellátmánypótlékra jogosító
hozzátartozója haza- és visszautazását, kivéve a külföldi szolgálat megkezdésének és befejezésének naptári
évét, ha abban az évben a külföldi szolgálat időtartama nem éri el a 9 hónapot,
e)
a kiküldött és a családi ellátmánypótlékra jogosító hozzátartozója haza- és visszautazását a kiküldött
szülőjének, gyermekének, házastársának, a házastárs szülőjének, továbbá a kiküldött testvérének
elhalálozása miatt,
f)
a kiküldött és a családi ellátmánypótlékra jogosító hozzátartozója, valamint indokolt esetben a kísérő
szülés, egészségügyi kivizsgálás vagy gyógykezelés céljából egészségügyi intézetbe történő hazautazását,
valamint az állomáshelyre történő visszautazását, kivéve, ha azt a feladat- és hatáskörrel rendelkező
egészségbiztosítási szerv külön megtéríti, és
g)
évente egy alkalommal a 8. § (4) bekezdése szerinti alkalmi látogatáskor a kiküldött házastársa és gyermeke
állomáshelyre történő ki- és hazautazását, kivéve a külföldi szolgálat megkezdésének és befejezésének évét,
ha abban az évben a külföldi szolgálat időtartama nem éri el a 9 hónapot.
(2) A kiküldött az (1) bekezdés a), b) és f ) pontja szerinti utazások alkalmával
a)
utazási jegyre jogosult, vagy
b)
az a) pont helyett utazási költségátalányra jogosult, ha ezt legkésőbb az utazás megkezdése előtt
15 munkanapon belül az engedélyező elöljáró egyidejű tájékoztatása mellett az illetékes pénzügyi ellátó
szervtől írásban kéri.
(3) A kiküldött az (1) bekezdés c) és e) pontja szerinti utazások alkalmával
a)
utazási jegyre jogosult,
b)
az a) pont helyett utazási költségátalányra jogosult, ha ezt a hazarendelésről való tudomásszerzésével vagy
a hazautazási szándék bejelentésével egyidejűleg az engedélyező elöljáró tájékoztatása mellett az illetékes
pénzügyi ellátó szervtől írásban kéri, vagy
c)
az a) és a b) pont helyett a 48. § és az 51. § szerinti költségtérítésekre jogosult, ha az utazáshoz szolgálati
vagy saját gépjárművet vesz igénybe azzal, hogy az utazás időtartamát és útvonalát az engedélyező elöljáró
határozza meg.
(4) A kiküldött az (1) bekezdés d) és g) pontja szerinti utazások alkalmával utazási költségátalányra jogosult.
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(5) A kiküldött és a családi ellátmánypótlékra jogosító hozzátartozó hazai egészségügyi kivizsgálásra vagy
gyógykezelésre történő utazásának és a kísérő kirendelésének szükségességét a Honvédség egészségügyért felelős
szervezete igazolja.
16. §

(1) A Honvédség utazási jegyként
a)
Ukrajna és Románia kivételével a Magyarországgal szomszédos országokban, valamint a Cseh
Köztársaságban történő szolgálatteljesítés esetén a belföldi szolgálati kiküldetésre vonatkozó szabályok
szerint meghatározott osztályú vonatjegyet,
b)
az a) pontba nem tartozó országokban történő szolgálatteljesítés esetén az 50. § (2) bekezdése szerinti
repülőjegyet,
c)
az a) és a b) ponttól eltérően a 15. § (1) bekezdés b) pontja szerinti utazás esetén a vezénylő külföldi szervezet
által meghatározott utazási jegyet, ennek hiányában a b) pont szerinti repülőjegyet
biztosít. Az utazási jegy nem ruházható át más személyre, továbbá a jogosultságok a naptári évek között nem
csoportosíthatók át, és nem halmozhatók.
(2) Ha a kiküldött állomáshelye szárazföldön megközelíthető, és annak Budapesttől közúton mért távolsága nem
haladja meg a 3000 kilométert, valamint Portugália esetén az utazási költségátalány adott naptári évre érvényes
normaösszegét – állomáshelyenként a kilométerben kifejezett távolság, az üzemanyag fogyasztási norma és
az üzemanyagár norma figyelembevételével – forintban kell meghatározni.
(3) Tengerentúli, továbbá a (2) bekezdéstől eltérő állomáshelyek esetén az utazási költségátalány adott naptári
évre érvényes normaösszegét állomáshelyenként, az adott viszonylaton való utazáshoz egyébként szükséges
turistaosztályú, teljes árú repülőjegy adott év január 15-én érvényes tarifa szerinti beszerzési értéke alapján,
forintban kell meghatározni.
(4) Az utazási költségátalány adott naptári évre érvényes személyenkénti normaösszegét állomáshelyenkénti
bontásban, legkésőbb minden év február 15-ig a Honvédelmi Közlönyben közzé kell tenni.

17. §

(1) Az utazási költségátalányt
a)
a 15. § (1) bekezdés a), b) és f ) pontja esetén legkésőbb az utazás megkezdése előtti 5. napig,
b)
a 15. § (1) bekezdés c) és e) pontja esetén soron kívül, de legkésőbb a kiküldött kérelmének beérkezését
követő 5. napig,
c)
a 15. § (1) bekezdés d) pontja esetén külön kérelem nélkül, minden év március 31-ig, a 2. § (2) bekezdés
f ) pontja szerinti kiküldöttek esetén a KNBSZ főigazgatója által meghatározott időpontig,
d)
a 15. § (1) bekezdés g) pontja esetén a hozzátartozó állomáshelyre történő kiérkezéséről szóló,
8. § (4) bekezdése szerinti bejelentést követő 15 napon belül
forintban kell átutalni a kiküldött részére.
(2) Az utazási költségátalány felhasználását a kiküldöttnek nem kell számla leadásával igazolnia. Az utazási
költségátalány után fennálló, a magánszemélyt terhelő adó- és járulékfizetési kötelezettség a kiküldöttet terheli.

8. Szállítási költségek
18. §

(1) A kiküldött önállóan gondoskodik
a)
saját és családi ellátmánypótlékra jogosító hozzátartozója személyi ingóságának és lakásberendezésének
a külföldi szolgálat megkezdésekor és befejezésekor történő ki- és hazaszállítása, másik állomáshelyre
történő áthelyezés esetén az új állomáshelyre történő átszállítása, az onnan történő hazaszállítása,
állomáshelyen belüli átszállítása, az onnan történő hazaszállítása megszervezéséről és a kapcsolódó
vámügyintézésről, valamint
b)
saját gépjárművének Magyarországról külföldre történő kiviteléről, Magyarországra történő behozataláról és
a kapcsolódó vámügyintézésről.
(2) A Honvédség a kiküldött részére a külföldi szolgálat megkezdésekor és befejezésekor a ki- és hazaszállításhoz,
a kiküldött másik állomáshelyre történő áthelyezése esetén az át- és hazaszállításhoz, továbbá a kiküldött akaratától
függetlenül szükségessé váló, állomáshelyen belüli átköltözés esetén az át- és hazaszállításhoz kapcsolódóan
egy-egy alkalommal megtéríti
a)
legfeljebb a személyi ingóság-szállítási normaösszegig a személyi ingóságok szállításának, csomagolásának
és rakodásának költségét,
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b)

(3)

(4)
(5)

(6)

19. §

legfeljebb a lakásberendezés-szállítási normaösszegig a lakásberendezések szállításának, csomagolásának,
rakodásának, szét- és összeszerelésének költségét,
c)
a speciális mobil lift használatának lakásberendezés-szállítási normaösszegen felüli költségét, feltéve, hogy
azok elszámolását az illetékes logisztikai ellátó szerv vezetője előzetesen engedélyezi és a nagyobb méretű
lakásberendezési tárgyak lakóingatlanba történő bemozgatása másként nem lehetséges,
d)
az első kiutazáskor és a végleges hazautazáskor megállapított szállítási költségtérítéssel arányos vámjellegű
költségeket, feltéve, hogy azok elszámolását az illetékes logisztikai ellátó szerv vezetője engedélyezi.
A (2) bekezdéstől eltérően nem téríthető meg
a)
a személyi ingóság és a lakásberendezés szállításának költsége, ha a Honvédség a szállításhoz
térítésmentesen szállítókapacitást biztosít, és
b)
a lakásberendezés szállításának költsége a belső szabályzatban foglaltaknak megfelelően berendezett
lakóingatlan bérlése vagy a 21. § (2) bekezdés b) pontja esetén.
A Honvédség térítésmentes szállítókapacitást legfeljebb a személyi ingóság-szállítási és lakásberendezés-szállítási
normaösszegek alapját képező súlyhatárokig nyújt.
A (2) bekezdésen felül a repülőgépen történő első kiutazás és végleges hazautazás alkalmával a Honvédség terhére
a repülőtársaság által személyenként biztosított súlyhatáron felül 20-20 kg, súlyhatár hiányában személyenként
összesen 40-40 kg túlsúly számolható el.
Ha a személyi ingóság szállítása konténerrel történik, és a számlázás alapját a szállítótérfogat képezi, a tényleges
számla szerinti összeg, legfeljebb azonban a személyi ingóság-szállítási normaösszeg számolható el.

(1) Minden év február 15-ig a Honvédelmi Közlönyben közzé kell tenni az adott naptári évre érvényes személyi
ingóság-szállítási és lakásberendezés-szállítási normaösszegeket. A normaösszegek állomáshelyenként, a ki- és
hazaköltözésre, továbbá szállítási módonként eltérően állapíthatók meg azzal, hogy
a)
személyi ingóság esetén vasúton, közúton és hajón történő szállítás során a kiküldött után 200 kg, a családi
ellátmánypótlékra jogosító házastárs után 150 kg, a családi ellátmánypótlékra jogosító gyermekenként
50-50 kg, légi szállítás során a kiküldött után 150 kg, a családi ellátmánypótlékra jogosító házastárs után
100 kg, a családi ellátmánypótlékra jogosító gyermekenként 30-30 kg súlyhatár kerül figyelembevételre,
b)
a hazaköltözésre megállapított norma összege nem lehet alacsonyabb, mint a kiköltözésre megállapított
norma összege,
c)
egy állomáshely esetében csak egyféle normaösszeget lehet megállapítani,
d)
a normaösszeg megállapításánál figyelembe kell venni a családi ellátmánypótlékra jogosító hozzátartozók
számát is, és
e)
a tengerentúli szállítások esetén – ha az gazdaságosabb – a konténerrel történő vízi szállítási formát kell
figyelembe venni.
(2) A kiküldött másik állomáshelyre történő áthelyezése, vagy a kiküldött akaratától függetlenül szükségessé
váló, állomáshelyen belüli átköltözése esetén az át- és hazaszállításra a 18. § (2) bekezdés a) és b) pontját azzal
az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az elszámolható költségek legmagasabb mértékét az illetékes logisztikai ellátó
szerv az átköltözés időpontját megelőzően, esetenként határozza meg az adott szállítási viszonylat sajátosságaira
– így különösen a távolságra, az igénybe vehető szállítási formákra, ezek költség- és időigényére – figyelemmel.

9. Lakhatással összefüggő költségek
20. §

(1) A kiküldött önállóan gondoskodik
a)
saját maga és családi ellátmánypótlékra jogosító hozzátartozója számára a külföldi szolgálat alatt tartós
elhelyezésül szolgáló, a kiküldött feladatkörének, a családi ellátmánypótlékra jogosító hozzátartozók
létszámának megfelelő lakóingatlan felkutatásáról és kiválasztásáról,
b)
a bérleti szerződés megkötéséről, és
c)
a bérleti szerződés megszűnésekor a lakóingatlannak a tulajdonos részére történő visszaadásáról.
(2) Az illetékes logisztikai ellátó szerv a kiküldött (1) bekezdés szerinti feladataihoz az ellátási tevékenység során
összegyűlt gyakorlati tapasztalatokra támaszkodva, megfelelő információk nyújtásával szakmai támogatást ad.
(3) A bérleti szerződés megkötéséhez az illetékes logisztikai ellátó szerv vezetőjének a lakásigény jogos mértékének,
a szolgálati és a biztonsági követelmények, valamint a gazdaságossági szempontok szerint megadott előzetes
felhatalmazása szükséges. A megkötött bérleti szerződés másolatát a kiküldött köteles a szerződés megkötését
követő 8 napon belül az illetékes logisztikai ellátó szerv részére megküldeni. A lakásigény jogos mértékének
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megállapításánál az együttlakó személyek körében a kiküldöttet és a családi ellátmánypótlékra jogosító
hozzátartozóit kell figyelembe venni, ideértve azt is, aki a jogosultsági feltételekben bekövetkező valamely változás
miatt a külföldi szolgálat időtartamának egy része alatt már nem minősül családi ellátmánypótlékra jogosító
hozzátartozónak. Ettől való eltérést indokolt esetben az illetékes logisztikai ellátó szerv javaslata alapján a HM
védelemgazdaságért felelős helyettes államtitkára, a 2. § (2) bekezdés f ) pontja szerinti állomány esetében a KNBSZ
főigazgatója engedélyezhet.
21. §

(1) A 20. § (1) bekezdés a) pontja figyelembevételével elsődlegesen berendezett lakóingatlant kell kiválasztani és
bérelni.
(2) Az (1) bekezdéstől eltérően, ha a kiküldött állomáshelyén nem érhető el a belső szabályzatban foglaltaknak
megfelelően berendezett lakóingatlan,
a)
a kiküldött részére engedélyezhető a saját lakásberendezés Magyarországról történő kiszállítása, vagy
b)
a lakásberendezés helyszíni bérlésének költsége legfeljebb a (3) bekezdés szerinti, a berendezett és
a berendezés nélküli lakásbérleti díj különbözetének összegéig elszámolható, vagy
c)
az Amerikai Egyesült Államok, Kanada és Törökország tekintetében az illetékes logisztikai ellátó szerv
bútorbeszerzést hajthat végre gazdaságossági vizsgálatot követően, ha az a) és a b) pont szerinti módszer
a saját lakásberendezés kiszállításának nem költséghatékony megvalósíthatósága, valamint a helyszíni bérlés
lehetőségének hiánya vagy annak – az illetékes logisztikai ellátó szerv gyakorlati tapasztalatai alapján –
a szokásosnak tekinthetőnél lényegesen nagyobb költségigénye miatt nem alkalmazható.
(3) A tárgyévre érvényes berendezett és berendezés nélküli legmagasabb lakásbérleti díj mértékét állomáshelyenként,
foglalkoztatási jogviszonyonként, rendfokozati állománycsoportonként, továbbá a 20. § (3) bekezdése szerint
együttlakó személyek figyelembevételével legkésőbb a tárgyév február 15-ig a Honvédelmi Közlönyben közzé kell
tenni. A 2. § (2) bekezdés f ) pontja szerinti állomány tekintetében a legmagasabb lakásbérleti díj mértékét a KNBSZ
főigazgatója határozza meg.

22. §

(1) A Honvédség viseli
a)
a lakóingatlan és az ahhoz tartozó garázs bérleti díját legfeljebb a 21. § (3) bekezdés szerinti lakásbérleti díj
mértékéig,
b)
a lakóingatlanban elhelyezett honvédségi tulajdonú berendezési tárgyak biztosítási díját azzal, hogy, ha
a lakóingatlanra, valamint annak berendezési tárgyaira kötött biztosítási szerződésben nem különülnek
el a honvédségi és a kiküldött tulajdonát képező vagyontárgyak biztosítási összegei, a biztosítási díj
megtérítése során csak a honvédségi tulajdonú tárgyakra eső, arányosan megállapított rész számolható el,
c)
a garázs biztosítási díját,
d)
a lakóingatlan és a garázs bérlésével összefüggésben kifizetett letét összegét,
e)
a bérleti szerződés megkötéséhez kapcsolódó ügynöki, szakértői díjak költségét,
f)
a technikai biztosítás költségét, ha a kiküldött és a családi ellátmánypótlékra jogosító hozzátartozói személyi
biztonsága érdekében annak szükségességéről az illetékes logisztikai ellátó szerv javaslata alapján a HM
közigazgatási államtitkára, a 2. § (2) bekezdés f ) pontja szerinti kiküldöttek esetében a KNBSZ főigazgatója
dönt,
g)
a közüzemi szolgáltatások felhasznált mennyiségének mérésére szolgáló mérőkészülékek beszerelésének,
cseréjének költségét,
h)
a kiküldött szolgálati célú telefonbeszélgetéseinek részletes számlával igazolt költségét,
i)
a katonadiplomáciai tevékenységet végző kiküldöttek esetén a vezetékes telefon bekötésének díját, továbbá
a telefonállomás- és az internethasználat alapdíját, ha azt az engedélyező elöljáró döntése szerint szolgálati
érdek indokolja,
j)
a HM rendelet1 1. § 10. pont g) alpontja szerinti külföldi szolgálat esetén az attasé beosztást betöltő
kiküldött részére a közüzemi szolgáltatások díjának azt a részét, amelynek havi együttes összege meghaladja
a kiküldött havi nettó külszolgálati ellátmányának 7%-át, és
k)
az ideiglenes elhelyezés költségeit, ideértve a szállásköltség részét képező, a számlán elkülönítve fel nem
tüntetett kötelező reggeli árát, azonban ide nem értve a mosatás, valamint egyéb kiegészítő szolgáltatások
– különösen a minibár – igénybevételéből eredő költségeket.
(2) A kiküldött
a)
a Honvédség részére a lakóingatlan és a garázs bérletének megszűnésekor köteles az (1) bekezdés d) pontja
szerinti letét összegét 15 munkanapon belül visszafizetni,
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b)

a bérbeadó által kötött lakásbiztosítás hiányában köteles biztosítást kötni a honvédségi tulajdonúnak
tekintett lakásberendezési tárgyakra,
c)
viseli a tulajdonát képező ingóságok, berendezési tárgyak biztosítási díját,
d)
viseli a lakóingatlanhoz kapcsolódó közüzemi szolgáltatások díját, és
e)
köteles megtéríteni a Honvédségnek a közüzemi szolgáltatások tényleges összegét, ha a lakóingatlan bérleti
díja a közüzemi szolgáltatások díját is tartalmazza.
(3) A biztosítás szempontjából honvédségi tulajdonúnak kell tekinteni azokat a berendezési tárgyakat is, amelyek
a)
a bérbeadó tulajdonát képezik, de a bérlés ideje alatt azokat a lakóingatlanban hagyja, és használatra
átengedi a kiküldött részére, kivéve, ha a lakásbérletről szóló szerződés másként rendelkezik,
b)
külön szolgáltatótól kerülnek bérlésre, és a bérlés díja a biztosítási díjat nem tartalmazza.
(4) A 2. § (2) bekezdés f ) pontja szerinti kiküldöttek tekintetében a 20. és a 21. §-ban foglalt eljárásrendet a KNBSZ
főigazgatója intézkedésben határozza meg.
23. §

(1) A Honvédség a kiküldött részére a szolgálati és a biztonsági követelményeknek, valamint a gazdaságossági
szempontoknak megfelelő ideiglenes elhelyezést biztosít, vagy annak költségeit megtéríti
a)
a külföldi szolgálat megkezdésétől a lakóingatlanba történő beköltözés napjáig, de legfeljebb a kiutazástól
számított 30 napra,
b)
szükség esetén a külföldi szolgálat befejezésekor, a kiköltözés feladatainak végrehajtása érdekében
a lakóingatlan kiküldött által történő elhagyásától a végleges hazautazásig terjedő időre, de legfeljebb
a lakóingatlan elhagyásától számított 15 napra.
(2) Az (1) bekezdéstől eltérően az illetékes logisztikai ellátó szerv vezetője indokolt esetben, a szociális, illetve
gazdaságossági szempontok figyelembevételével a kiküldött kérelmére engedélyezheti az ideiglenes elhelyezés
a)
30 napot meghaladó igénybevételét vagy költségeinek megtérítését, ha a kiküldött a kiutazástól számított
30 napon belül a lakóingatlanba neki fel nem róható okból nem tud beköltözni, és
b)
folyamatos felügyeletre szoruló, családi ellátmánypótlékra jogosító hozzátartóval történő együttes
igénybevételét vagy költségeinek megtérítését.
(3) A Honvédség a kiküldött kiutazása előtt gondoskodik az ideiglenes elhelyezésként szolgáló szállás lefoglalásáról.

10. Egészségügyi ellátáshoz kapcsolódó költségek
24. §

(1) A kiküldött kérelmére a Honvédség hozzájárulhat a kiküldött családi ellátmánypótlékra jogosító hozzátartozójának
fogyatékosságával összefüggő gyógyászati segédeszközök és kiegészítő gyógykezelések, így különösen
a gyógytorna és a fizikoterápia költségéhez. A költségekhez való hozzájárulást a szakorvos írásos javaslatának
figyelembevételével a kiküldő engedélyezheti.
(2) A kiküldött az illetékes pénzügyi ellátó szervhez benyújtott kérelmére az 500 eurót (a továbbiakban: EUR) vagy
annak megfelelő összeget meghaladó, a kiküldött vagy a családi ellátmánypótlékra jogosító hozzátartozója egyszeri
egészségügyi ellátása esetén az igazolt költségeknek az Ebtv. alapján megtéríthető hányadának megfelelő összegű
előlegre jogosult az Ebtv. szerinti elszámolás megtörténtéig. A kiküldött a felvett előleget
a)
az Ebtv. szerinti visszatérítést követően haladéktalanul, de legkésőbb az előleg folyósítását követő 6 hónapon
belül, vagy
b)
a visszatérítés végleges elmaradása esetén az elszámolás sikertelenségére vonatkozó írásos értesítés
kézhezvételétől számított 30 napon belül
egy összegben köteles visszafizetni.
(3) Ha a (2) bekezdés b) pontja szerint visszafizetendő összeg meghaladja a kiküldött havi nettó ellátmányának 25%-át,
a kiküldött írásbeli kérelmére a HM védelemgazdaságért felelős helyettes államtitkára az előleg visszafizetését 6 havi
részletben, de legfeljebb a külföldi szolgálat befejezéséig engedélyezheti.
(4) Ha előre nem látható okok miatt a külföldi szolgálat az előleg visszafizetése előtt fejeződik be, a kiküldött az előleg
fennmaradó részét
a)
az állomáshely végleges elhagyása előtt egy összegben, vagy
b)
belföldön legkésőbb a külföldi szolgálat befejezésétől számított 30 napon belül forintban köteles
visszafizetni. Ha a fennálló tartozás kiegyenlítése az előírt határidőn belül nem történik meg, akkor
a Honvédség a késedelmes napokra a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény szerinti kamatot számít fel.
Az előlegből fennmaradó tartozás visszafizetésére a kiküldő kedvezőbb feltételeket akkor állapíthat meg, ha
a külföldi szolgálat a kiküldött önhibáján kívüli okból fejeződött be idő előtt.
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(5) A Honvédség természetben biztosítja a kiküldött és a családi ellátmánypótlékra jogosító hozzátartozója részére
az állomáshelyre kötelezően előírt védőoltásokat vagy ennek hiányában megtéríti azok költségét.

11. Iskoláztatási költségek
25. §

(1) A Honvédség kérelemre hozzájárulhat a kiküldött családi ellátmánypótlékra jogosító gyermeke után
a)
az alap- és középfokú oktatási intézményben felmerülő,
b)
legfeljebb 1 évig az alapfokú képzést közvetlenül megelőző iskolai előkészítőhöz kapcsolódó,
c)
fogyatékos gyermekek speciális oktatási intézményében történő taníttatásával kapcsolatos
tandíjköltséghez, feltéve, hogy az állomáshelyen nem áll rendelkezésre térítésmentesen igénybe vehető, az átlagos
hazai képzési, egészségügyi és kulturális követelményeknek megfelelő magyar, angol, német, francia vagy
spanyol nyelven képzést folytató oktatási intézmény (a továbbiakban együtt: megfelelő oktatási intézmény). Ha
az állomáshelyen elérhető megfelelő oktatási intézmény, a kiküldött családi ellátmánypótlékra jogosító gyermeke
után akkor kérheti a tandíjköltséghez történő hozzájárulást, ha a (2) bekezdés szerinti különös méltánylást érdemlő
eset fennállását a kérelemhez csatolt írásbeli nyilatkozattal igazolja.
(2) Különös méltánylást érdemlő esetnek minősül, ha
a)
a megfelelő oktatási intézmény képzési nyelve eltér a gyermek korábbi hazai tanulmányai során tanult
idegen nyelvtől,
b)
a külföldi szolgálat ideje alatt, nem a kiküldött saját elhatározásán alapuló iskolaváltás esetén a megfelelő
oktatási intézmény képzési nyelve eltér a gyermek által az állomáshelyen addig látogatott intézmény képzési
nyelvétől,
c)
a KNBSZ szakvéleménye alapján a megfelelő oktatási intézmény nem felel meg az állomáshely szerinti
országban a diplomaták számára ajánlott biztonsági követelményeknek,
d)
a megfelelő oktatási intézmény megközelítésére fordított utazási idő összességében a napi 3 órát
meghaladja, vagy
e)
a gyermek fogyatékos vagy tartósan beteg, amely miatt különleges odafigyelést, speciális gondoskodást
igényel.
(3) A kiküldött kérelmét az engedélyező elöljáróhoz nyújthatja be.
(4) A tandíjköltséghez történő hozzájárulásról mérlegelési jogkörben – a kiküldött külszolgálati ellátmánya összegének,
valamint a szociális és a gazdaságossági szempontok figyelembevételével – a HM közigazgatási államtitkára,
a 2. § (2) bekezdés f ) pontja szerinti kiküldöttek esetén a KNBSZ főigazgatója dönt. A tandíjköltséghez történő
hozzájárulásra vonatkozó engedély a feltételek változatlansága esetén a külföldi szolgálat teljes időtartamára szól.
(5) A tandíjköltséghez történő hozzájárulás mértékét a 4. melléklet határozza meg. A tandíjköltséghez történő
hozzájárulás mértékének megállapítása során
a)
a kettő vagy annál több családi ellátmánypótlékra jogosító gyermek esetén elsőként a legalacsonyabb
összegű tandíjköltséget kell alapul venni,
b)
a negyedik és minden további családi ellátmánypótlékra jogosító gyermek esetén ugyanazt a százalékos
mértéket kell alkalmazni, mint ami a harmadik gyermek esetén irányadó, és
c)
a családi ellátmánypótlékra jogosító gyermekek számának megállapításánál a fogyatékos vagy tartósan
beteg gyermeket nem kell figyelembe venni.
(6) A tandíjköltség tandíjköltség-hozzájáruláson felüli része (a továbbiakban: önerő) a kiküldöttet terheli.
(7) Ha a kiküldött összes családi ellátmánypótlékra jogosító gyermeke után fizetendő önerő összege meghaladja
a kiküldött (3) bekezdés szerinti kérelem benyújtásakor érvényes külszolgálati ellátmánya havi nettó összege
12-szeresének 30%-át, az önerő e feletti részével a Honvédség a 4. melléklet szerinti összeget kiegészíti.
(8) Az ugyanazon állomáshelyen külföldi szolgálatot teljesítő házastársak külszolgálati ellátmányát együttesen kell
figyelembe venni, amely során a 7. § (2) bekezdése szerinti ellátmányt is számításba kell venni.
(9) A tandíjköltséghez történő hozzájárulás összegét családi ellátmánypótlékra jogosító gyermekenként EUR-ban
kell megállapítani, és folyósítani. Az EUR-tól eltérő pénznemben felmerülő tandíjköltség esetén annak összegét
a (3) bekezdés szerinti kérelem benyújtását megelőző hónap 15. napján érvényes MNB devizaárfolyamon kell
átszámítani.
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12. Egyéb költségek
26. §		
A kiküldött részére meg kell téríteni
a)
a kiküldött és a családi ellátmánypótlékra jogosító hozzátartozója vízumköltségét, a vízum kiadásához
szükséges orvosi vizsgálat költségét,
b)
a szolgálati ügyek intézésével összefüggésben felmerült postaköltséget, és
c)
a kiküldött és a családi ellátmánypótlékra jogosító hozzátartozója éves egészségügyi szűrővizsgálatával
összefüggésben Magyarországon felmerülő, a kiküldött lakóhelye és a szűrővizsgálat helye közötti utazási
költségeket a belföldi szolgálati kiküldetésre vonatkozó szabályok szerint.

13. Előlegek
27. §

(1) A kiküldött külföldi szolgálata megkezdése előtt legfeljebb 2 hónappal illetményelőleg folyósítását kérheti.
(2) Az illetményelőleg mértéke az állomány tagja és az önkéntes tartalékos katona esetében legfeljebb a Hjt.
122. § (2) bekezdése szerinti alapilletmény 2 havi összege, közalkalmazott esetében legfeljebb az illetménye 2 havi
összege.
(3) Az illetményelőleg folyósítását a központi keret terhére az állományilletékes parancsnok engedélyezheti.
Az illetményelőleget a külföldi szolgálat időtartama, de legfeljebb 12 hónap alatt kell visszafizetni.

28. §

(1) A kiküldött kérelemre, a külföldi szolgálat megkezdését követő 6 hónapon belül egyszeri alkalommal
a)
legfeljebb a 2,5-es szorzószámmal számított ellátmány 3 havi összegének és
b)
kizárólag gépkocsi vásárlás céljára igénybe vehető, a 2,5-es szorzószámmal számított ellátmány 6 havi
összegének, de legfeljebb a gépkocsi vételárának
megfelelő ellátmányelőlegre jogosult azzal, hogy az ellátmányelőlegek havi törlesztő részletei együttesen sem
haladhatják meg a kiküldött havi nettó ellátmányának 50%-át.
(2) Az (1) bekezdéstől eltérően nem jogosult ellátmányelőlegre a kiküldött, ha a külföldi szolgálat időtartama az 1 évet
nem haladja meg. E rendelkezés nem alkalmazható a 2. § (2) bekezdés f ) pontja szerinti kiküldöttre.
(3) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti ellátmányelőleg kizárólag egy darab gépkocsi állomáshely szerinti országban
történő beszerzésére használható fel legkésőbb az előleg folyósítását követő 90 napon belül.
(4) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti ellátmányelőleg felhasználásának igazolásához a kiküldött köteles a gépkocsi
vételárának kifizetését követő 30 napon belül
a)
a gépkocsi vásárlását igazoló számlának vagy
b)
a gépkocsi tanúk által hitelesített adás-vételi szerződésének és a kiküldött nevére írt forgalmi engedélynek
vagy a gépjármű törzskönyvnek
a másolatát – aláírásával ellátva – az illetékes pénzügyi ellátó szervhez benyújtani.
(5) A kiküldött az (1) bekezdés b) pontja szerinti ellátmányelőleg felhasználásával vásárolt gépkocsira, a vásárlással
egyidejűleg, az ellátmányelőleg törlesztésének időtartamára, teljes körű CASCO vagy azzal egyenértékű biztosítást
köteles kötni, és annak létrejöttét a biztosítási szerződés megkötését követő 30 napon belül az illetékes pénzügyi
ellátó szerv felé igazolni. A gépjárműre vonatkozó teljes körű biztosítás díja a kiküldöttet terheli.

29. §

(1) Az ellátmányelőleg folyósítását a kiküldött legkorábban a külföldi szolgálat megkezdését követően az illetékes
pénzügyi ellátó szervnél írásban kérheti. Az ellátmányelőleget lehetőség szerint soron kívül, de legkésőbb a kérelem
benyújtásától számított 15 napon belül kell folyósítani. A 2. § (2) bekezdés f ) pontja szerinti kiküldöttek esetén
az ellátmányelőleg kifizetésének rendjét a KNBSZ főigazgatója határozza meg.
(2) Az ellátmányelőleg visszafizetése
a)
a 28. § (1) bekezdés a) pontja szerinti ellátmányelőlegre legfeljebb 10 havi részletben,
b)
a 28. § (1) bekezdés b) pontja szerinti ellátmányelőlegre legfeljebb 36 havi részletben,
de legfeljebb a külföldi szolgálat befejezéséig engedélyezhető.
(3) Az ellátmányelőleg törlesztését legkésőbb a felvételét követő harmadik hónapban kell megkezdeni, és
a törlesztésnek – egyenlő részletekben történő levonás vagy befizetés mellett – a külföldi szolgálatból történő
végleges hazatérés napjáig be kell fejeződnie.
(4) A (3) bekezdéstől eltérően, ha előre nem látható okok miatt a külföldi szolgálat az ellátmányelőleg visszafizetése
előtt fejeződik be, a visszafizetésre a 24. § (4) bekezdését kell alkalmazni.
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30. §
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(1) A kiküldött részére egyszeri alkalommal 2000 EUR vagy annak megfelelő összegű amerikai dollár (a továbbiakban:
USD) utazási előleget kell folyósítani a kiutazás előtti 8 munkanapon belül.
(2) Az utazási előleget
a)
legkésőbb a folyósítást követő 6 hónapon belül, vagy
b)
1 évet meg nem haladó külföldi szolgálat esetén legkésőbb a végleges hazautazás utáni 8 munkanapon belül
kell a Honvédség részére visszatéríteni.
(3) A 2. § (2) bekezdés f ) pontja szerinti kiküldöttek utazási előlegre való jogosultságát és a folyósítás szabályait a KNBSZ
főigazgatója határozza meg.

14. Gépjárműhasználat
31. §

(1) Az engedélyező elöljáró a kiküldöttnek engedélyezheti
a)
szolgálati gépjármű használatát a feladat jellegétől függően vagy magáncélra, ideértve a munkába járással
összefüggő utazást is, amelyet az illetékes logisztikai ellátó szerv biztosít, vagy
b)
saját tulajdonú gépkocsi szolgálati célú igénybevételét, feltéve, hogy a kiküldött a saját tulajdonú gépkocsira
külföldön is érvényes teljes körű CASCO vagy azzal egyenértékű biztosítással rendelkezik.
(2) Az (1) bekezdés a) pontja esetén a kiküldött az 51. § (1) bekezdése szerinti költségtérítésekre jogosult.
(3) Az (1) bekezdés b) pontja esetén
a)
a kiküldöttet terheli a gépkocsira vonatkozó teljes körű biztosítás díja, és
b)
a kiküldött jogosult az 51. § (2) bekezdése szerinti költségtérítésekre.
(4) A 28. § (1) bekezdés b) pontja szerinti ellátmányelőleg felhasználásával vásárolt gépkocsit – az 51. § (2) bekezdése
szerinti költségtérítés ellenében – a kiküldött az engedélyező elöljáró utasítása alapján beosztásával összefüggő
feladatai ellátására is köteles használni.
(5) Az (1) és a (4) bekezdés szerinti lehetőségek hiányában a kiküldött részére indokolt esetben, szolgálati feladatai
ellátása érdekében, alkalmanként bérelt gépjármű igénybevétele engedélyezhető, amelynek költsége
a Honvédséget terheli.
(6) A gépjárműhasználat és gépjárműbérlés engedélyezésére és elszámolására a honvédségi járművek fenntartásáról
szóló miniszteri rendeletet, a 2. § (2) bekezdés f ) pontja szerinti kiküldöttre a KNBSZ főigazgatójának intézkedését
kell alkalmazni.

15. Eljárás a külföldi szolgálat során bekövetkező elhalálozás esetén
32. §

(1) A kiküldött külföldi szolgálat alatti elhalálozása esetén a családi ellátmánypótlékra jogosító hozzátartozója részére
ki kell fizetni a kiküldött elhalálozása napját követő 1 hónapra számított külszolgálati ellátmányát is. A kifizetés csak
egy személy részére történhet. Családi ellátmánypótlékra jogosító hozzátartozó hiányában a halál bekövetkeztéig ki
nem fizetett külszolgálati ellátmányt a hagyatéki eljárás során meghatározott személy vagy személyek részére kell
kifizetni.
(2) A keresőképtelenséggel járó betegség vagy az egészségügyi szabadság során bekövetkezett elhalálozás esetén
az (1) bekezdés szerinti külszolgálati ellátmány kiszámításánál a 9. § (2)–(4) bekezdése szerint kell eljárni.
(3) Az (1) bekezdés szerinti külszolgálati ellátmány előleglevonással nem terhelhető. A kiküldött halála esetén a kiküldő
törli az illetményelőlegnek, az ellátmányelőlegnek és az utazási előlegnek az elhalálozást követően esedékes, még
törlesztetlen részéből adódó tartozás miatt fennálló visszafizetési kötelezettséget.
(4) A családi ellátmánypótlékra jogosító hozzátartozó külföldi szolgálat alatti elhalálozása esetén a kiküldött részére ki
kell fizetni az elhalálozott hozzátartozó után az elhalálozást követő 1 hónapra számított családi ellátmánypótlékot is.

III. Fejezet
A NEMZETKÖZI SZERVEZETEKNÉL TARTÓS KÜLFÖLDI SZOLGÁLATOT TELJESÍTŐKRE VONATKOZÓ
KÜLÖN SZABÁLYOK
16. A juttatások rendszere
33. §		
E Fejezetet a HM rendelet1 1. § 10. pont b) és h) alpontja szerint tartós külföldi szolgálatot teljesítő kiküldöttekre kell
alkalmazni, ha a külföldi tartózkodással összefüggésben ellátásukat elsősorban a nemzetközi szervezet biztosítja.
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34. §

(1) Az EU intézményeiben nemzeti szakértőként külföldi szolgálatot teljesítő kiküldött (a továbbiakban: EU-beosztást
betöltő) ellátását a Honvédség az EU által a kiküldött részére nyújtott juttatások igénybevételével biztosítja.
Ennek érdekében az EU intézménye és a Honvédség közötti, a külföldi szolgálatot megelőző hivatalos levélváltás
során a Honvédség kezdeményezi a vonatkozó EU-s rendelkezések alapján nyújtható ellátások folyósítását. Az EU
juttatásainak igénylése céljából kitöltendő, az EU által erre a célra előírt hivatalos adatlapot a Honvéd Vezérkar főnök
helyettese kiadmányozza.
(2) Az EU-beosztást betöltő az EU által részére ténylegesen kifizetett juttatások mértékéről a külföldi szolgálat
megkezdését követő hónap utolsó napjáig, továbbá az azokban bekövetkező változásról a változástól számított
15 napon belül köteles az illetékes pénzügyi ellátó szerv részére írásbeli nyilatkozatot tenni.

35. §

(1) Az EU-beosztást betöltőre a II. Fejezet rendelkezéseit az e Fejezetben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
(2) Nem alkalmazható az 5. § (1) bekezdése, a 6. § (2) bekezdése, a 7. §, a 9. § (2)–(4) bekezdése, a 10. § (1) bekezdés
c) pontja, a 13. §, a 14. §, a 18. § (2) bekezdés b) és c) pontja, (3) bekezdés b) pontja, a 19. § lakásberendezés-szállítási
normaösszegre vonatkozó rendelkezései, a 20–23. §, a 28. §, a 29. §, a 31. § és a 32. § (2) bekezdése.
(3) A 15–17. §-t, a 18. § (1) bekezdés személyi ingóságra vonatkozó rendelkezéseit, (2) bekezdés a) és d) pontját,
(3) bekezdés a) pontjának és (4) bekezdésének személyi ingóságra vonatkozó rendelkezéseit, a 18. § (5) bekezdését,
a 25. §-t, a 26. §-t, továbbá a 30. §-t akkor kell alkalmazni, ha az EU-beosztást betöltő részére az EU hasonló juttatást
nem biztosít.
(4) Az EU-beosztást betöltő külszolgálati ellátmánya a családi ellátmánypótlékból áll.

IV. Fejezet
A BÉKETÁMOGATÓ MŰVELET KERETÉBEN KÜLFÖLDI SZOLGÁLATOT TELJESÍTŐKRE VONATKOZÓ
SZABÁLYOK
17. Általános jogosultsági szabályok
36. §

(1) E Fejezetet kell alkalmazni
a)
a béketámogató műveletben külföldi szolgálatot teljesítő kiküldöttekre a külföldi szolgálat időtartamától
függetlenül,
b)
az NRF és az EU BG kötelékébe, valamint az azokhoz hasonló funkciójú, valamely nemzetközi szervezetnek
felajánlott egység, alegység, továbbá a Nemzeti Telepíthető Híradó és Informatikai Század állományának
járandóságaira – a külföldi szolgálat megkezdésétől annak befejezéséig – műveleti területen teljesített
külföldi szolgálat idejére.
(2) Ha az (1) bekezdés a) pontja szerinti kiküldött külföldi pénzbeli ellátását közvetlenül a béketámogató műveletet
irányító nemzetközi szervezet biztosítja, a kiküldött a 40–43. §-ok és az V. Fejezet szerinti juttatásokra jogosult azzal
az eltéréssel, hogy
a)
a 30. § szerinti utazási előleg felvételekor a kiküldött írásban nyilatkozik arról, hogy engedélyezi a felvett
előleg törlesztő-részleteinek havonta történő levonását, vagy vállalja annak befizetését, és
b)
a kiküldött az utazási előleget az a) pont szerinti nyilatkozatának megfelelően, de legfeljebb a kiutazást
követő 6 hónap alatt köteles a Honvédségnek visszatéríteni.
(3) Az (1) bekezdés b) pontjában szereplő állomány nem műveleti területen teljesített külföldi szolgálata esetén
a VI. Fejezetet kell alkalmazni.
(4) Az e Fejezet hatálya alá tartozó kiküldöttekre is alkalmazni kell a 9. § (2) bekezdés a) pontját, (3) és (4) bekezdését,
a 12. §-t, a 14. § (2) bekezdését, a 26. §-t, a 27. §-t, és a 32. § (1)–(3) bekezdését.

18. Külszolgálati ellátmány
37. §

(1) A kiküldött a külföldi szolgálat időtartamára külszolgálati ellátmányra jogosult. A külszolgálati ellátmány
alapellátmányból, vezetői ellátmánypótlékból és alapellátmány-kiegészítésből áll.
(2) Az alapellátmány havi nettó összege a külföldi szolgálat alatt ellátott beosztáshoz rendszeresített rendfokozathoz
igazodó, 5. melléklet szerinti, „I. Az alapellátmány havi mértékének szorzószáma” táblázatban meghatározott
szorzószámok és a Hjt. 2. § 15. pontja szerinti illetményalap (a továbbiakban: illetményalap) szorzatával egyenlő.
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(3) A Hjt. alapján I. besorolási osztályba tartozó, az adott béketámogató műveletben vezetői beosztást ellátó kiküldött
részére vezetői ellátmánypótlék jár, amelynek mértéke tábornoki beosztás esetén az alapellátmány 10%-a, ezredesi
beosztás esetén az alapellátmány 7%-a, egyéb főtiszti vagy tiszti vezetői beosztás esetén az alapellátmány 5%-a.
(4) A kiküldött alapellátmány-kiegészítésének havi nettó összege
a)
az illetményalap és a biztonsági körülményekhez igazodó szorzószám szorzatának, valamint
b)
az illetményalap és az éghajlati viszonyokhoz igazodó szorzószám szorzatának
együttes összege. A szorzószámokat az 5. melléklet szerinti, „II. Az alapellátmány-kiegészítés havi mértékének
szorzószáma” táblázat differenciáltan határozza meg.
(5) A (4) bekezdés a) pontja szerinti biztonsági körülmények megítélése során a belpolitikai viszonyokat,
a terror-fenyegetettség szintjét, a ténylegesen kifejtett tevékenység jellegét, a térségben a felfegyverzettség
arányát és az anyagi és a személyi sérülések kockázatát kell figyelembe venni. A (4) bekezdés b) pontja szerinti
éghajlati viszonyok tekintetében a térség éghajlati adottságai hazai viszonyoktól való eltérésének mértékét kell
megítélni. A kontingenseket, ideértve az egyéni beosztást betöltők állományjegyzéken meghatározott csoportjait
az adott állománytáblával vagy állományjegyzékkel rendelkező kontingens vagy csoport esetén legjellemzőbbnek
tekinthető ismérv szerint kell besorolni. A kontingensek és a csoportok részletes kategóriába sorolását a miniszter
utasításban állapítja meg.
38. §

(1) A 37. § (1) bekezdésétől eltérően nem jár külszolgálati ellátmány a kiküldöttnek a külföldi szolgálat alatti ideiglenes
hazatérése időtartamára, kivéve
a)
a szolgálati érdekből történő ideiglenes hazarendelés és a kiküldetés időtartamát, valamint
b)
az adott béketámogató művelet Egységes Műveleti Szabályaiban foglaltak alapján biztosított műveleti
szabadnapok igénybevételének időtartamát.
(2) Ha a kiküldött részére a külföldi szolgálat alatt parancsban az eredetitől eltérő beosztás ellátását írják elő, részére
a parancsban meghatározott naptól kezdődően az új beosztása szerint megállapított külszolgálati ellátmányt kell
folyósítani.

39. §

(1) A külszolgálati ellátmány forintban megállapított összegét USD-ban kell a kiküldöttek részére folyósítani. Ha
az állomáshely sajátosságai az USD-tól eltérő pénznemben történő folyósítást tesznek szükségessé, akkor
az engedélyező elöljáró arra irányuló, kontingensenként vagy csoportonként kialakított javaslatáról a HM
közigazgatási államtitkára dönt. A devizában történő folyósítás miatt felmerülő esetleges átváltási és egyéb
pénzintézeti költségek a kiküldöttet terhelik.
(2) A kiküldött a külföldi szolgálatra történő felkészítése alatt köteles nyilatkozni arról, hogy a külszolgálati
ellátmányából havonta mekkora összeget kíván a devizaszámlájára átutaltatni, és mekkora összeget kér kézhez
kifizetni. A nyilatkozat kitöltése során figyelemmel kell lenni arra, hogy a külszolgálati ellátmányból havonta
a devizaszámlára utalásra kért összeg 200 USD-nál – EUR-ban történő folyósítás esetében 200 EUR-nál – vagy ennek
megfelelő összegnél nem lehet kevesebb, kivéve, ha a kiküldött a külszolgálati ellátmány teljes összegét kézhez kéri
kifizetni, vagy, ha a külföldi szolgálat megkezdésének vagy befejezésének hónapjára eső, töredék havi külszolgálati
ellátmány összege ennél alacsonyabb.
(3) A (2) bekezdés szerinti nyilatkozatot az illetékes pénzügyi ellátó szerv részére kell benyújtani. A kiküldött külföldi
szolgálata során egy alkalommal módosító nyilatkozat kitöltésével kérheti az átutalt és a kézhez fizetett összegek
megváltoztatását.
(4) A (2) bekezdéstől eltérően, ha az állomáshely sajátosságai a készpénzbeni kifizetést nem teszik lehetővé,
a kiküldöttnek arról kell nyilatkoznia, hogy a 44. § (2) bekezdése alapján mekkora összegű havi előleget kíván
felvenni a külföldi szolgálat megkezdése előtt.
(5) A (4) bekezdés szerinti állomáshelyeket a Honvédség középszintű vezető szerve határozza meg.
(6) A töredék havi külszolgálati ellátmány kiszámításánál a tárgyhó naptári napjainak számát kell alapul venni.
(7) A külszolgálati ellátmány
a)
(2) és (3) bekezdés szerinti nyilatkozatban meghatározott részét vagy a (4) bekezdés alapján a külföldi
szolgálat előtt tárgyhóra felvett előleggel csökkentett összegét a kiküldött devizaszámlájára havonta
utólag, a tárgyhót követő hónap 5. napjáig kell átutalni, fennmaradó részét pedig a kiküldött részére
az állomáshelyen, valutában kell kifizetni,
b)
külföldi szolgálat megszűnése vagy megszüntetése esetén történő kifizetését a hazautazás napját követő
5 munkanapon belül kell végrehajtani.
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19. Kiküldetési költségek
40. §		
Kiküldetés esetén a kiküldött a 14. § (1) bekezdés b)–d) pontja szerinti költségtérítésekre jogosult, ha részére az ezen
juttatásokkal finanszírozandó ellátások a kiküldetés során természetbeni ellátás formájában nem biztosíthatók, és
azok költségét a kiküldetést elrendelő nemzetközi szervezet nem téríti meg, vagy egyéb módon nem kompenzálja.

20. Utazási költségek
41. §

(1) Ha a kiküldött utazását a Honvédség természetben nem biztosítja, vagy a béketámogató műveletet irányító
szervezet azt nem téríti meg, alkalmazni kell a 15. § (1) bekezdés a), c), e), és f ) pontjának kiküldöttre vonatkozó
rendelkezéseit, (2) bekezdés a) pontját, (3) bekezdés a) és c) pontját, (5) bekezdésének kiküldöttre vonatkozó
rendelkezéseit és a 16. § (1) bekezdését.
(2) Az (1) bekezdésen túl utazási költségtérítésre jogosult a kiküldött évente egy alkalommal az évi alap- és
pótszabadsága letöltése céljából Magyarországra történő haza- és visszautazásakor, ha a külföldi szolgálat
időtartama – a meghosszabbítás időtartamát is figyelembe véve – a vezénylési okmány vagy annak módosítása
szerint meghaladja az 1 évet.
(3) A (2) bekezdés alkalmazásában nem minősül
a)
1 évet meghaladó külföldi szolgálatnak a Hjt. 204. § (3) bekezdése szerinti meghosszabbítás, és
b)
évi alap- és pótszabadság letöltésének a műveleti szabadnap Hjt. 207. § (4) bekezdése szerinti beszámítása.
(4) Az (1) és a (2) bekezdés szerinti utazásoknál igénybe vehető utazási eszköz típusát az engedélyező elöljáró határozza
meg.

21. Szállítási költségek
42. §		
A kiküldött részére a Honvédség megtéríti
a)
az állomáshelyre történő első kiutazás és a végleges hazautazás alkalmával – ideértve a másik állomáshelyre
történő áthelyezés esetét is – az engedélyező elöljáró által jóváhagyott felszerelés és legszükségesebb
személyi ingóságok szállításának költségeit, ha a szállítás nem honvédségi vagy a béketámogató műveletet
irányító nemzetközi szervezet által biztosított szállítóeszközzel történik, és annak költségét a nemzetközi
szervezet nem téríti meg, valamint
b)
a felmerülő vámjellegű költséget, feltéve, hogy azok elszámolását az illetékes logisztikai ellátó szerv vezetője
engedélyezi.

22. Egészségügyi ellátás költsége
43. §		
A Honvédséget terhelik a polgári egészségügyi intézmény igénybevételével kapcsolatos költségek, ha a kiküldött
külföldi egészségügyi ellátása természetben nem biztosítható, és azt a nemzetközi szervezet nem téríti meg.

23. Előleg
44. §

(1) A kiküldött kérelmére az illetékes pénzügyi ellátó szerv legfeljebb 500 EUR vagy annak megfelelő összegű USD
ellátmányelőleget folyósít a kiutazás előtti 30 napon belül.
(2) Az (1) bekezdéstől eltérően a 39. § (4) bekezdése szerinti állomáshelyek esetében a kiküldött részére a külföldi
szolgálat vezénylési okmány szerinti naptári hónapjaira számított, legfeljebb havi 1000 EUR vagy annak megfelelő
összegű USD ellátmányelőleg folyósítható a kiutazás előtti 30 napon belül.
(3) Az (1) bekezdés szerint felvett ellátmányelőleget az első havi külszolgálati ellátmány kifizetésekor kell a Honvédség
részére visszatéríteni.

V. Fejezet
A KATONAI MEGFIGYELŐKRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK
45. §

(1) A katonai megfigyelő a 6. melléklet szerinti külföldi napidíj-kiegészítésre jogosult.
(2) A külföldi napidíj-kiegészítés összegének megállapítása során a kiküldött által külföldön ellátott beosztás
ideiglenes állományjegyzékben rögzített szintjét kell figyelembe venni. Ha a külföldön ellátott beosztás szintje nem
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egyértelműen beazonosítható, akkor a külföldi napidíj-kiegészítés összegének megállapítása során a kiküldött által
legutóbb betöltött hazai beosztás állományjegyzékben rögzített szintjét kell figyelembe venni.
(3) A külföldi napidíj-kiegészítésre – az azt terhelő adó- és járulékfizetési kötelezettség teljesítése érdekében –
alkalmazni kell a 12. §-t.
(4) A külföldi napidíj-kiegészítést a jogosult részére havonta utólag, legkésőbb a tárgyhót követő hónap 5. napjáig kell
kifizetni.
(5) A katonai megfigyelőre alkalmazni kell a 27. §-t és a 30. §-t.

VI. Fejezet
AZ IDEIGLENES KÜLFÖLDI SZOLGÁLATOT TELJESÍTŐKRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK
24. Általános jogosultsági szabályok
46. §

(1) E rendelet eltérő rendelkezése hiányában e Fejezetet kell alkalmazni az ideiglenes külföldi szolgálatot teljesítő
kiküldöttre, és a Honvédséggel foglalkoztatási jogviszonyban nem álló olyan személyre, akit a kiküldő kér fel
a kiutazó delegáció hivatalos tagjának.
(2) Az e Fejezet hatálya alá tartozókra is alkalmazni kell a 31. § (1) bekezdését, (3) bekezdés a) pontját és (5) bekezdését.

25. Külföldi napidíj
47. §		
A kiküldött külföldi napidíjra a Korm. rendelet1 szerinti mértékben jogosult azzal az eltéréssel, hogy légi és vízi út
esetén az országhatár átlépésének időpontja a kiküldött
a)
ideiglenes külföldi szolgálatra történő kiutazása esetén az indulás időpontját megelőző egy óra,
b)
ideiglenes külföldi szolgálatról történő hazautazása esetén az érkezést követő egy óra.

26. Szállásköltség-térítés
48. §

(1) A kiküldött jogosult szállásköltsége – ideértve a szállásköltség részét képező, a számlán elkülönítve fel nem tüntetett
kötelező reggeli árát is – megtérítésére, ha feladatát a külföldre érkezés napján befejezni nem tudja, vagy azon
a napon hazautazni nem tud.
(2) A szállást, szálloda esetén annak kategóriáját a kiküldő a nemzetközi és a belföldi hazai katonai együttműködéssel
összefüggő egyes protokolláris és vendéglátási kérdésekről szóló miniszteri utasításban foglaltak
figyelembevételével határozza meg.
(3) A napi szállásköltség felső határát – gépjárművel történő utazás esetén az utazás időtartamát – a kiutazás előtt meg
kell határozni. Ennél magasabb összegű költség csak kivételesen, előre nem látható körülmények bekövetkezése
esetén, a kiküldő utólagos jóváhagyásával számolható el.

27. Utazási költségtérítés
49. §

(1) A kiküldött a Magyarországgal szomszédos országokba, valamint a Cseh Köztársaságba történő utazások alkalmával
vonat, autóbusz, hajó, szolgálati gépjármű vagy saját gépjármű igénybevételére jogosult.
(2) Ukrajnába és Romániába történő utazásnál a kiküldő az (1) bekezdés helyett indokolt esetben repülőgép
igénybevételét engedélyezheti.
(3) Az (1) és a (2) bekezdésben fel nem sorolt országokban végrehajtott ideiglenes külföldi szolgálat alkalmával
repülőgép vehető igénybe, vagy ha költségmegtakarítás érhető el, és a szolgálati feladat végrehajtását nem
akadályozza, a kiküldő dönthet úgy, hogy más közlekedési eszközzel történjen az utazás.

50. §

(1) A kiküldött vonaton, autóbuszon, hajón történő utazáskor a belföldi szolgálati kiküldetésre vonatkozó szabályok
szerinti utazási költségtérítésre jogosult. Hálókocsijegy a kiküldő engedélyével számolható el.
(2) Repülőgéppel történő utazás esetén a Honvédség a turistaosztályra érvényes repülőjegyet biztosít a kiküldött
részére.
(3) Az (1) és a (2) bekezdéstől eltérő, magasabb komfortosztály igénybevételét a kiküldő sürgős esetben vagy
biztonsági okokból engedélyezheti.
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51. §

(1) Szolgálati gépjárművel történő utazás esetén a Honvédség megtéríti az üzemanyag-felvétel, a javítás, a parkolás,
a gépjárműmosatás, az autópálya-használat ténylegesen felmerült költségeit.
(2) Saját gépjárművel történő utazás esetén
a)
az Szja. törvény 3. melléklet II. 6. pont szerinti igazolás nélkül elszámolható összeg, valamint
b)
a parkolás, az autópályadíj és a gépjárműmosatás költsége
fizethető ki.
(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti összeg kiszámítása során az üzemanyag-felhasználás mértékének megállapításához
a kiutazás előtt meg kell határozni a szolgálati utazás tervezett hosszát.
(4) Saját gépjármű igénybevétele esetén a szolgálati utazás
a)
Magyarországon megtett távolsága utáni üzemanyag-felhasználás ellenértékét forintban kell kifizetni,
b)
külföldön megtett távolsága után az üzemanyag-felhasználás ellenértékét külföldön történt üzemanyagfelvétel esetén – a Korm. rendelet2 4. § (2) és (3) bekezdése szerinti alapnorma-átalány figyelembevételével –
a számlával igazolt üzemanyagár alapján, legfeljebb a számlán szereplő összeg erejéig, külföldi
fizetőeszközben kell kifizetni,
c)
külföldön megtett távolsága után az üzemanyag-felhasználás ellenértékét, ha külföldön üzemanyag-felvétel
nem történt, a (2) bekezdés a) pontja figyelembevételével, forintban kell kifizetni.
(5) Ha a (4) bekezdés b) pontja alapján kifizetett összeg nem éri el a külföldön megtett távolság alapján egyébként
járó összeget, a fennmaradó távolságra az üzemanyag-felhasználás ellenértékét a (2) bekezdés a) pontja
figyelembevételével, forintban kell kifizetni.

28. Szállítási költségtérítés
52. §

(1) Menetrendszerinti autóbusszal, vonattal és hajóval történő kiutazás és hazautazás alkalmával a Honvédség
a legszükségesebb személyi ingóságok szállításának költségét 30 kg súlyhatárig téríti meg.
(2) Repülőgépen történő kiutazás és hazautazás alkalmával a repülőtársaság által biztosított súlyhatáron felül
a Honvédség terhére 10 kg túlsúly számolható el. A repülőtársaság által biztosított súlyhatár hiányában összesen
30 kg súlyt lehet a Honvédség terhére elszámolni.

29. Egyéb költségek
53. §

(1) A 46–52. §-ok szerinti költségtérítéseken felül a kiküldő a vezénylési okmányban az előzetesen meghatározható,
egyéb indokolt költségek megtérítését is engedélyezheti.
(2) Az (1) bekezdéstől eltérően az előzetesen nem meghatározható, egyéb indokoltan felmerülő költségek a kiküldő
utólagos jóváhagyásával – a vezénylési okmány módosítását követően – számolhatók el.

30. Egyéb eljárási szabályok
54. §

(1) A kiküldött legkorábban az utazás megkezdése előtt 8 munkanappal
a)
a külföldi tartózkodás várható időtartamával arányos külföldi napidíj-előlegre, és
b)
az ideiglenes külföldi szolgálat során várhatóan felmerülő, e Fejezet szerinti költségek megelőlegezése
céljából utazási előlegre
jogosult.
(2) Az (1) bekezdés szerint felvett összeget az utazás elmaradása esetén, az erről való értesítéstől számított
8 munkanapon belül kell a Honvédségnek visszafizetni.
(3) A kiküldött az (1) bekezdés szerint felvett összeggel a hazatéréstől számított 8 munkanapon belül köteles
az illetékes pénzügyi ellátó szerv felé elszámolni. A külföldi napidíj-előleg felhasználását nem kell számlával igazolni,
az elszámolásra a ténylegesen külföldön töltött időtartam figyelembevételével a Korm. rendelet1 szerint kerül sor.
A kerekítésből eredő különbözet a havi illetményszámfejtés keretében, forintban kerül elszámolásra és kifizetésre
a kiküldött részére.
(4) Ha az (1) bekezdés szerint felvett összeg meghaladja az e Fejezet szerint jogosan felhasználható összeget,
a különbözetet az elszámoláskor a Honvédség részére vissza kell fizetni. Ha az e Fejezet szerint jogosan elszámolható
számla a felvett előlegtől eltérő pénznemben került kiállításra, az elszámoláshoz a külföldi valutákat hivatalos
pénzváltóhely bizonylata alapján, annak hiányában pedig a tárgyhót megelőző hónap 15. napján érvényes,
hivatalos MNB devizaárfolyam alapján kell átszámítani.
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(5) Az (1)–(4) bekezdésben meghatározott határidőktől való eltérést indokolt esetben a HM védelemgazdaságért
felelős helyettes államtitkára engedélyezhet.

VII. Fejezet
A KÜLFÖLDI KÉPZÉSBEN RÉSZT VEVŐKRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK
31. Általános jogosultsági szabályok
55. §

(1) Az e Fejezetben nem szabályozott kérdésekben a tartós külföldi képzésben részt vevő kiküldöttekre is alkalmazni
kell az 5. § (2) bekezdését, a 6. § (3) bekezdését, a 7. § (2) bekezdését, a 8–12. §-t, a 15. § (1) bekezdés a), c), e),
f ) pontját, (2)–(5) bekezdését, a 16–29. §-t és a 32. §-t, továbbá az ideiglenes külföldi képzésben részt vevő
kiküldöttekre is alkalmazni kell a 48–54. §-t.
(2) A 28. § alkalmazása során a tartós külföldi képzésben részt vevő kiküldöttek részére adható ellátmányelőleg
maximális összegének megállapítása szempontjából 2,0-es szorzószámot kell figyelembe venni.

32. Külföldi napidíj, külszolgálati ellátmány
56. §

(1) Az ideiglenes külföldi képzésben részt vevő kiküldött a VI. Fejezetben meghatározottak szerint külföldi napidíjra
jogosult.
(2) A tartós külföldi képzésben részt vevő kiküldött külszolgálati ellátmányra jogosult, amely ellátmányból és családi
ellátmánypótlékból áll. A kiküldött ellátmányát a 7. § (1) bekezdése szerinti alapellátmány és a 7. melléklet szerinti
szorzószámok alapján kell megállapítani.
(3) A 7. melléklet szerinti szorzószámot a fogadó fél által térítésmentesen vagy kedvezményesen biztosított étkezés
esetén – az ellátás mértékének figyelembevételével – csökkenteni kell. A csökkentés mértéke nem haladhatja meg
a szorzószám 25%-át.

57. §

(1) A 18 hónapot meghaladó időtartamban külföldi képzésben részt vevő kiküldött családi ellátmánypótlékra jogosult.
A 18 hónapos időtartamba nem számítható bele a külföldi képzés érdemi részéhez közvetlenül nem kapcsolódó
nyelvi vagy egyéb felkészítés, vagy más jogcímen történő külföldön tartózkodás időtartama, ha 1 hónapnál
hosszabb idő telik el a külföldi tartózkodások között.
(2) Ha a külföldi képzés összességében 18 hónapnál hosszabb időtartamra meghosszabbításra kerül, akkor a kiküldött
családi ellátmánypótlékra a meghosszabbításról szóló vezénylési okmány kiadása napjától jogosult.

58. §		
A kiküldöttnek a külföldi napidíjából vagy a külszolgálati ellátmányából kell biztosítania elsősorban
a)
az állomáshelyen a helyi és a helyközi közlekedési, ide nem értve az első kiutazás és a végleges hazautazás
során felmerülő helyi és helyközi közlekedési,
b)
a művelődési, a kulturális, a sport- és szórakozási,
c)
az osztálypénz, a különböző tagsági – különösen tiszti klub – díjak befizetéséből származó,
d)
a külföldi bankszámlanyitás, -vezetés, -tranzakció miatt felmerülő,
e)
a tanszer, az írószer beszerzésével kapcsolatos, és
f)
a mosatási és a személyi higiéniai
kiadásokat.

33. Szállás
59. §

(1) A kiküldött elhelyezését elsősorban a fogadó fél által rendelkezésre bocsátott szálláson kell biztosítani. Ez esetben
a Honvédség megtéríti
a)
a szállás igénybevételével kapcsolatban felmerülő bérleti díjat, biztosítást, valamint a szálláshoz kapcsolódó
közüzemi szolgáltatások díját, és
b)
a kiküldött szolgálati célú telefonbeszélgetéseinek részletes számlával igazolt költségét.
(2) A kiküldött viseli a tulajdonát képező vagyontárgyak biztosításának díját.
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(3) Az (1) bekezdés szerinti elhelyezési lehetőség hiányában, vagy ha a családi ellátmánypótlékra jogosító hozzátartozó
is külföldön tartózkodik, a kiküldött részére – a lakásigény jogos mértéke, valamint az ésszerű takarékossági elvek
szem előtt tartásával – lakóingatlant kell bérelni. Ez esetben az (1) bekezdés a) és b) pontját kell alkalmazni.
(4) A (3) bekezdéstől eltérően, ha a kiküldött családi ellátmánypótlékra jogosító hozzátartozó nélkül tartózkodik
külföldön, és saját elhatározásából költözik ki a fogadó fél által biztosított szállásról, részére szállásköltségként
legfeljebb a felmondott szállás térítési díját kell megtéríteni.
(5) Az e § szerinti költségek számla vagy a fogadó fél hivatalos igazolása alapján a 62. és a 63. §-ok figyelembevételével
számolhatók el.

34. Egyéb juttatások
60. §

(1) A kiküldött a tartós külföldi képzés keretében felmerülő – harmadik országba irányuló – kötelező tanulmányi
út esetén annak időtartamára a 14. § (1) bekezdés b) és d) pontja, valamint (2) bekezdése szerinti feltételekkel
költségtérítésre jogosult, ha a fogadó fél azt nem téríti meg, vagy természetben nem biztosítja.
(2) Ha a fogadó fél vagy a kiküldő nem biztosítja térítésmentesen, a kiküldött
a)
a képzésben való részvételhez elengedhetetlenül szükséges, a fogadó fél által kötelezően előírt és leigazolt
tankönyvek, tansegédletek, katonai ruházat és felszerelési tárgyak beszerzési költségének megtérítésére,
b)
a képzés helyszínére történő kiutazás, a képzés befejezését követő hazautazás, valamint a legszükségesebb
személyi ingóságok szállítási költségeihez való hozzájárulásra, és
c)
a 9 hónapot meghaladó, de legfeljebb 12 hónapig terjedő képzés esetén összesen 1, a 12 hónapot
meghaladó, de legfeljebb 24 hónapig terjedő képzés esetén összesen 2, a 24 hónapot meghaladó, de
legfeljebb 36 hónapig terjedő képzés esetén összesen 3, a 36 hónapot meghaladó képzés esetén összesen
4 alkalommal a szabadságra történő haza- és visszautazás költségéhez való hozzájárulásra
jogosult.
(3) A (2) bekezdés c) pontja szerinti haza- és visszautazási lehetőséget a kiküldött évenként egyszer veheti igénybe,
amelynek során igazodnia kell a külföldi oktatási intézményben biztosított tanulmányi szünetek időpontjához.
Az utazási lehetőség – a (4) bekezdés kivételével – nem ruházható át más személyre, továbbá a jogosultságok évek
között nem csoportosíthatók át és nem halmozhatók.
(4) A 9 hónapnál hosszabb, de 18 hónapot meg nem haladó időtartamú külföldi képzés esetén a (2) bekezdés
c) pontjában meghatározott hozzájárulás – a kiküldött kérelmére – a kiküldött helyett házastársa vagy
a 8. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelő gyermeke utazásához is igénybe vehető.
(5) A (2) bekezdés b) és c) pontját a családi ellátmánypótlékra jogosító hozzátartozók tekintetében is alkalmazni kell.
(6) Ha a fogadó fél a képzésen való részvétel alapfeltételeként határozza meg, hogy a kiküldött a képzés időtartamára
érvényes utas-, illetve balesetbiztosítással rendelkezzen, akkor az illetékes logisztikai ellátó szerv vezetőjének
jóváhagyása esetén a biztosítás díját a Honvédség a kiküldött részére megtéríti.
(7) Honvéd tisztjelölt és honvéd altiszt-jelölt esetében a Honvédség megtéríti az indokoltan igénybe vett egészségügyi
ellátás külföldön felmerült és igazolt teljes költségének az Ebtv. alapján meg nem térített hányadát.

35. Előleg
61. §		
A tartós külföldi képzésben részt vevő kiküldött a 30. § szerint utazási előlegre jogosult, amelyet az illetékes
pénzügyi ellátó szerv kérelemre, indokolt esetben legfeljebb kéthavi várható kiadásnak megfelelő összegű
kiegészítéssel megemelhet.

36. Egyéb eljárási szabályok
62. §

(1) A fogadó fél által a tartós külföldi képzésben részt vevő kiküldött részére folyósított pénzbeli juttatásokat
– elnevezésüktől függetlenül – bele kell számítani a külszolgálati ellátmány és a szállás-költségtérítés együttes
összegébe. Nem lehet beszámítani a kiküldöttnek a Honvédségtől és a fogadó féltől független szervtől, személytől
nem a megélhetéssel összefüggésben biztosított juttatást, így különösen a tanulmányi verseny díját.
(2) A fogadó fél által biztosítandó különféle juttatásokat, azok mértékét a Honvédség központi személyügyi szerve
az illetékes pénzügyi ellátó szerv részére megküldött igazolással igazolja.
(3) A tartós külföldi képzésben részt vevő kiküldött a szolgálati út betartásával köteles írásban tájékoztatni a Honvédség
központi személyügyi szervét a fogadó fél által folyósított pénzbeli juttatásokban bekövetkezett változásokról.
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A Honvédség által folyósított külszolgálati ellátmány összegének megváltozásáról az illetékes pénzügyi ellátó
szerv köteles írásban tájékoztatni a kiküldöttet. Az e bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni az ideiglenes külföldi
képzésben részt vevő kiküldöttek esetén is azzal, hogy a képzés ideje alatti változásokkal összefüggő pénzügyi
elszámolást a képzés befejezése után, a hazaérkezést követően kell végrehajtani.
63. §

(1) Ha a fogadó fél által a tartós külföldi képzésben részt vevő kiküldött részére folyósított pénzbeli juttatások
együttes összege meghaladja a külszolgálati ellátmány és a szállás-költségtérítés együttes összegét, a kiküldött
a Honvédségtől külszolgálati ellátmányra és szállás-költségtérítésre nem jogosult. Ebben az esetben az illetékes
pénzügyi ellátó szerv a folyósítás megszüntetéséről írásban értesíti a kiküldöttet.
(2) A fogadó fél által folyósított többletjuttatásokat a kiküldöttől nem lehet elvonni.

VIII. Fejezet
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
64. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.
65. §		
E rendeletet a hatálybalépése előtt megkezdett külföldi szolgálatot teljesítő kiküldöttek esetén azzal az eltéréssel
kell alkalmazni, hogy
a)
a 2012. szeptember 1-je előtt, továbbá önkéntes írásbeli hozzájáruló nyilatkozat alapján a 2012. szeptember
1-jét követően megkezdett tartós külföldi szolgálatot teljesítő kiküldöttek esetén a Magyar Honvédség
külföldi szolgálatot teljesítő és külföldi tanulmányokat folytató személyi állománya devizaellátmányáról
és egyes ellátmányon kívüli pénzbeli járandóságairól szóló 26/2007. (VI. 20.) HM rendelet (a továbbiakban:
HM rendelet2) e rendelet hatálybalépését megelőző napon hatályos 19. § (1b) bekezdésének, valamint
74. § (7) bekezdésének rendelkezéseit kell alkalmazni,
b)
a HM rendelet2 e rendelet hatálybalépését megelőzően hatályos 23. § (3) bekezdése alapján jóváhagyott
iskoláztatási költségtérítés a feltételek változatlansága esetén a kiküldöttet a külföldi szolgálata befejezéséig
– ideértve annak meghosszabbítását is – külön kérelem benyújtása nélkül megilleti,
c)
azon EU-beosztást betöltő részére, aki a HM rendelet2 e rendelet hatálybalépését megelőző napon hatályos
74. § (8) bekezdés b) pontja szerinti kiegészítő ellátmányra jogosult, annak összegét a külföldi szolgálat
befejezéséig – ideértve annak meghosszabbítását is –, azonban legfeljebb az EU-beosztást betöltő e rendelet
hatálybalépését követő más külföldi beosztásba történő áthelyezéséig tovább kell folyósítani,
d)
az e rendelet hatálybalépését megelőzően elrendelt, valamint a kiküldött kérelmére vagy beleegyezésével
az e rendelet hatálybalépését megelőzően meghosszabbított külföldi szolgálat esetén a 41. § (2) és
(3) bekezdése helyett a HM rendelet2 e rendelet hatálybalépését megelőző napon hatályos szabályait kell
alkalmazni, és
e)
az 52. § (2) bekezdését az e rendelet hatálybalépését követően megkezdett ideiglenes külföldi szolgálatok
esetében kell alkalmazni.
66. §		
Hatályát veszti a Magyar Honvédség külföldi szolgálatot teljesítő és külföldi tanulmányokat folytató személyi
állománya devizaellátmányáról és egyes ellátmányon kívüli pénzbeli járandóságairól szóló 26/2007. (VI. 20.)
HM rendelet.
		
		

Dr. Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter
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1. melléklet a 18/2013. (IX. 5.) HM rendelethez
A NATO- és a nemzeti beosztást betöltők ellátmánya szorzószámainak mértéke

1.

A

B

C

D

Hivatásos, szerződéses és

Közalkalmazottak (munkakör,

Kormánytisztviselők (munkakör,

Ellátmány

önkéntes tartalékos katonák

fizetési osztály, vezetői megbízás)

besorolási osztály/fizetési fokozat,

szorzószáma

vezetői munkakör)

(besorolási osztály/kategória)

2.

I/X

–

–

4,2

3.

I/IX

–

–

4,0

4.

I/VIII

–

–

3,8

5.

I/VII

–

– főosztályvezető
– Magyarország Állandó
NATO Képviselet,
Védelempolitikai Részleg
képviseletvezető

3,5

6.

I/VI

– fizetési osztálytól
függetlenül magasabb
vezető

– főosztályvezető-helyettes
– Magyarország Állandó
EBESZ Képviselet, Katonai
Képviselet képviseletvezető

3,2

7.

I/V

– HM Hadtörténeti Intézet
és Múzeum
Bécsi Kirendeltség,
kirendeltség vezető
– „H”–„J” fizetési osztály
– fizetési osztálytól
függetlenül vezető

osztályvezető

2,8

8.

I/IV

–

I/11–I/17

2,6

9.

I/III

„G” fizetési osztály

I/7–I/10

2,3

10.

I/II

„F” fizetési osztály

I/4–I/6

2,3

11.

I/I

„E” fizetési osztály

I/1–I/3

2,2

12.

II/X

–

II/15–II/17

2,2

13.

II/IX

„D” fizetési osztály

II/12–II/14

2,1

14.

II/VIII

–

II/9–II/11

2,0

15.

II/VII

–

II/6–II/8

1,9

16.

II/VI

„C” fizetési osztály

II/3–II/5

1,8

17.

II/V

–

II/1–II/2

1,6

18.

II/I–IV

„A”–„B” fizetési osztály

–

1,1
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2. melléklet a 18/2013. (IX. 5.) HM rendelethez
Az ellátmányalap havi nettó összege országonként

1.

A

B

C

Állomáshely szerinti ország

Pénznem

Ellátmányalap összege

2.

AFRIKA

3.

Algéria

EUR

747

4.

Dél-afrikai Köztársaság

EUR

740

5.

Egyiptom

EUR

647

6.

Kenya

EUR

699

7.

Líbia

EUR

746

8.

Marokkó

EUR

724

9.

Nigéria

EUR

747

EUR

740

EUR

804

10.

Tunézia

11.

AMERIKA

12.

Amerikai Egyesült Államok

13.

Argentína

EUR

660

14.

Brazília

EUR

681

15.

Chile

EUR

676

16.

Kanada

EUR

764

17.

Kolumbia

EUR

644

18.

Kuba

EUR

747

19.

Mexikó

EUR

699

20.

Peru

EUR

683

21.

Venezuela

EUR

711

22.

AUSZTRÁLIA ÉS ÓCEÁNIA

23.

Ausztrália

EUR

736

24.

ÁZSIA

25.

Afganisztán

EUR

869

26.

Azerbajdzsán

EUR

737

27.

Egyesült Arab Emírségek

EUR

731

28.

Grúzia

EUR

737

29.

India

EUR

683

30.

Indonézia

EUR

725

31.

Irak

EUR

747

32.

Irán

EUR

715

33.

Izrael

EUR

740

34.

Japán

EUR

949

35.

Jordánia

EUR

709

36.

Katar

EUR

667

37.

Kazahsztán

EUR

737

38.

Kína

EUR

772

39.

Koreai Köztársaság

EUR

772

40.

Kuvait

EUR

724

41.

Libanon

EUR

796

42.

Malajzia

EUR

668
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43.

Mongólia

EUR

672

44.

Pakisztán

EUR

699

45.

Palesztina

EUR

740

46.

Szaúd-Arábia

EUR

708

47.

Szingapúr

EUR

692

48.

Szíria

EUR

715

49.

Tajvan

EUR

709

50.

Thaiföld

EUR

683

51.

Törökország

EUR

800

EUR

676

EUR

804

52.

Vietnam

53.

EURÓPA

54.

Albánia

55.

Ausztria

EUR

868

56.

Belgium

EUR

845

57.

Bosznia-Hercegovina

EUR

692

58.

Bulgária

EUR

683

59.

Ciprus

EUR

764

60.

Csehország

EUR

740

61.

Dánia

EUR

941

62.

Észtország

EUR

724

63.

Fehéroroszország

EUR

737

64.

Finnország

EUR

852

65.

Franciaország

EUR

852

66.

Görögország

EUR

756

67.

Hollandia

EUR

820

68.

Horvátország

EUR

731

69.

Írország

EUR

845

70.

Koszovó

EUR

699

71.

Lengyelország

EUR

692

72.

Lettország

EUR

724

73.

Litvánia

EUR

680

74.

Luxemburg

EUR

847

75.

Macedónia

EUR

685

76.

Moldova

EUR

715

77.

Montenegró

EUR

699

78.

Nagy-Britannia

EUR

901

79.

Németország

EUR

845

80.

Norvégia

EUR

981

81.

Olaszország

EUR

836

82.

Oroszország

EUR

796

83.

Portugália

EUR

780

84.

Románia

EUR

694

85.

Spanyolország

EUR

788

86.

Svájc

EUR

933

87.

Svédország

EUR

868

88.

Szerbia

EUR

699

89.

Szlovákia

EUR

772
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90.

Szlovénia

EUR

708

91.

Ukrajna

EUR

732

92.

Vatikán

EUR

836

3. melléklet a 18/2013. (IX. 5.) HM rendelethez
Az ellátmánypótlék havi nettó összege országonként

1.

A

B

C

Állomáshely szerinti ország

Pénznem

Ellátmánypótlék összege

2.

Afganisztán

EUR

174

3.

Albánia

EUR

80

4.

Algéria

EUR

112

5.

Azerbajdzsán

EUR

74

6.

Bosznia-Hercegovina

EUR

104

7.

Egyesült Arab Emírségek

EUR

73

8.

Egyiptom

EUR

65

9.

Fehéroroszország

EUR

74

10.

Grúzia

EUR

74

11.

India

EUR

68

12.

Indonézia

EUR

73

13.

Irán

EUR

107

14.

Izrael

EUR

111

15.

Katar

EUR

67

16.

Kazahsztán

EUR

74

17.

Kenya

EUR

70

18.

Kína

EUR

77

19.

Koszovó

EUR

105

20.

Kuba

EUR

112

21.

Kuvait

EUR

72

22.

Libanon

EUR

119

23.

Líbia

EUR

75

24.

Macedónia

EUR

69

25.

Mexikó

EUR

70

26.

Moldova

EUR

72

27.

Nigéria

EUR

112

28.

Oroszország

EUR

80

29.

Pakisztán

EUR

140

30.

Palesztina

EUR

111

31.

Szaúd-Arábia

EUR

69

32.

Szerbia

EUR

70

33.

Szíria

EUR

72

34.

Ukrajna

EUR

73

35.

Vietnam

EUR

68
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4. melléklet a 18/2013. (IX. 5.) HM rendelethez
A tandíjköltséghez történő hozzájárulás mértéke
A

1.

B

Tandíjköltség mértéke

2.
3.

2 gyermek esetében

esetében

1.

F

G

H

3 vagy több gyermek esetében
1.

2.

Fogyatékos gyermek
3.

esetében

80%

50%

50%

60%

50%

60%

70%

5.000 EUR

6.000 EUR

5.000 EUR

6.000 EUR

7.000 EUR

és a 10.001–

és a 10.001–

és a 10.001–

és a 10.001–

és a 10.001–

és a 10.001–

15.000 EUR

15.000 EUR

15.000 EUR

15.000 EUR

15.000 EUR

15.000 EUR

közötti rész

közötti rész

közötti rész

közötti rész

közötti rész

közötti rész

40%-a

40%-a

50%-a

40%-a

50%-a

60%-a

7.000 EUR

7.000 EUR

8.500 EUR

7.000 EUR

8.500 EUR

10.000 EUR

és a 15.001–

és a 15.001–

és a 15.001–

és a 15.001–

és a 15.001–

és a 15.001–

20.000 EUR

20.000 EUR

20.000 EUR

20.000 EUR

20.000 EUR

20.000 EUR

közötti rész

közötti rész

közötti rész

közötti rész

közötti rész

közötti rész

30%-a

30%-a

40%-a

30%-a

40%-a

50%-a

8.500 EUR

8.500 EUR

10.500 EUR

8.500 EUR

10.500 EUR

12.500 EUR

15.001–20.000 EUR-ig

6.

2.

E

5.000 EUR
10.001–15.000 EUR-ig

5.

D

1 gyermek

0–10.000 EUR-ig

4.

C

20.000 EUR felett

8.000 EUR és
a 10.001–
15.000 EUR közötti
rész 80%-a
12.000 EUR és
a 15.001–
20.000 EUR közötti
rész 80%-a
16.000 EUR

5. melléklet a 18/2013. (IX. 5.) HM rendelethez
A béketámogató művelet keretében külföldi szolgálatot teljesítők ellátmányának havi mértéke
(az illetményalap szorzatában meghatározva)
I.		 Az alapellátmány havi mértékének szorzószáma

1.

A

B

Missziós beosztáshoz rendszeresített rendfokozat

Alapellátmány szorzószáma

2.

vezérőrnagy

14,85

3.

dandártábornok

13,75

4.

ezredes

12,65

5.

alezredes

11,22

6.

őrnagy

10,34

7.

százados

9,68

8.

főhadnagy

9,38

9.

hadnagy

9,04

10.

főtörzszászlós

7,22

11.

törzszászlós

7,06

12.

zászlós

6,91

13.

főtörzsőrmester

6,57

14.

törzsőrmester

6,16

15.

őrmester

5,83

16.

legénységi állománycsoport

5,45
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II.		 Az alapellátmány-kiegészítés havi mértékének szorzószáma
1. Első szempont: biztonsági körülmények
1.

A

B

Kategória

Szorzószám

2.

1. mérsékelten veszélyeztetett

0,00

3.

2. veszélyeztetett

1,76

4.

3. fokozottan veszélyeztetett

2,75

5.

4. jelentősen veszélyeztetett

4,40

6.

5. kiemelten veszélyeztetett

7,04

7.

6. különösen veszélyeztetett

7,84

8.

7. magasfokon veszélyeztetett

8,80

9.

8. rendkívüli veszélyeztetettségű

9,70

2. Második szempont: éghajlati viszonyok
1.

A

B

Kategória

Szorzószám

2.

1. hazánkhoz hasonló

0,00

3.

2. hazánktól eltérő

0,44

4.

3. hazánktól szélsőségesen eltérő

1,32

5.

4. extrém

2,42

6. melléklet a 18/2013. (IX. 5.) HM rendelethez
A külföldi napidíj-kiegészítés nettó összege
A

1.

Besorolási osztály/ beosztási
kategória

B

C

D

UNFICYP (Ciprus)

UNIFIL (Libanon)

MINURSO (Nyugat-Szahara)

2.

I/V. fölötti

17,5 EUR

41,5 USD

72,0 USD

3.

I/IV–V.

13,5 EUR

29,5 USD

60,0 USD

4.

I/I–III.

8,0 EUR

19,0 USD

49,5 USD

5.

II/I–X.

5,0 EUR

10,0 USD

39,0 USD
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7. melléklet a 18/2013. (IX. 5.) HM rendelethez
A tartós külföldi képzésben részt vevők ellátmánya szorzószámainak mértéke

1.

A

B

C

D

E

Hivatásos és

Közalkalmazottak (a képzés

Honvéd tisztjelöltek

Kormánytisztviselők (a képzés

Ellátmány

szerződéses katonák

megkezdése előtti munkakör,

és honvéd

megkezdése előtti munkakör,

szorzószáma

(a képzés

fizetési osztály, vezetői

altiszt-jelöltek

besorolási osztály/ fizetési fokozat,

megkezdése előtti

megbízás)

vezetői munkakör)

besorolási osztály/
beosztási kategória)

2.

I/X

–

–

–

2,00

3.

I/IX

–

–

–

1,90

4.

I/VIII

–

–

–

1,85

5.

I/VII

–

–

főosztályvezető

1,80

6.

I/VI

fizetési osztálytól
függetlenül magasabb
vezető

–

főosztályvezető-helyettes

1,75

7.

I/V

– „H”–„J” fizetési osztály
– fizetési osztálytól
függetlenül vezető

–

osztályvezető

1,70

8.

I/IV

–

–

I/11–I/17

1,65

9.

I/III

„G” fizetési osztály

–

I/7–I/10

1,60

10.

I/II

„F” fizetési osztály

–

I/4–I/6

1,55

11.

I/I

„E” fizetési osztály

–

I/1–I/3

1,50

12.

II/X

–

–

II/15–II/17

1,45

13.

II/IX

„D” fizetési osztály

–

II/12–II/14

1,40

14.

II/VIII

–

–

II/9–II/11

1,35

15.

II/VII

–

–

II/6–II/8

1,30

16.

II/VI

„C” fizetési osztály

–

II/3–II/5

1,25

17.

II/V

–

–

II/1–II/2

1,20

18.

II/I–IV

„A”–„B” fizetési osztály

–

–

1,15

19.

–

–

IV. évfolyamos
tisztjelölt

–

1,10

20.

–

–

II–III.
évfolyamos
tisztjelölt

–

1,05

21.

–

–

– I. évfolyamos
tisztjelölt
– altiszt-jelölt

–

1,00
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IX. Határozatok Tára

A köztársasági elnök 382/2013. (IX. 5.) KE határozata
a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa tagjává történő kinevezésről
A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 38. § (1) bekezdése
alapján – a Gazdasági Versenyhivatal elnökének javaslatára – dr. Kőhalmi Attilát 2013. október 1-jei hatállyal hat évig
terjedő időtartamra a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa tagjává kinevezem.
Budapest, 2013. szeptember 3.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-7/04517/2013.

A köztársasági elnök 383/2013. (IX. 5.) KE határozata
a Honvéd Vezérkar főnöke kinevezése módosulásának megállapításáról
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés e) pontja, valamint a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 56. §
(1) és 241. § (2) bekezdései alapján – a honvédelmi miniszter előterjesztésére – megállapítom, hogy dr. Benkő Tibor
vezérezredesnek a Honvéd Vezérkar főnökévé történő kinevezése határozatlan időtartamról 2013. július 1. napjától
2018. június 30. napjáig terjedő határozott időtartamra módosul.
Budapest, 2013. augusztus 29.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2013. szeptember 2.
		

Dr. Hende Csaba s. k.,

		

honvédelmi miniszter

KEH ügyszám: IV-6/03931/2013.
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A köztársasági elnök 384/2013. (IX. 5.) KE határozata
határozott időre szóló dandártábornoki kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés e) pontja, valamint a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 57. §
(1) bekezdése alapján – a honvédelmi miniszter javaslatára – dr. Kopcsó István ezredest 2013. szeptember 15-től
2016. szeptember 14-éig terjedő időtartamra dandártábornokká kinevezem.
Budapest, 2013. augusztus 8.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2013. augusztus 15.
		

Dr. Hende Csaba s. k.,

		

honvédelmi miniszter

KEH ügyszám: IV-6/04137/2013.

A köztársasági elnök 385/2013. (IX. 5.) KE határozata
dandártábornoki kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés e) pontja, valamint a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati
viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 4. § (3) bekezdése alapján – a belügyminiszter javaslatára – Cséri Zoltán
büntetés-végrehajtási ezredest 2013. szeptember 8-ai hatállyal büntetés-végrehajtási dandártábornokká kinevezem.
Budapest, 2013. augusztus 29.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2013. augusztus 30.
		
		

KEH ügyszám: IV-6/04311/2013.

Dr. Pintér Sándor s. k.,
belügyminiszter
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A köztársasági elnök 386/2013. (IX. 5.) KE határozata
magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés b) pontja alapján – a külügyminiszter előterjesztésére – hozzájárulok Hamad
Mohammad Bourahma rendkívüli és meghatalmazott nagykövetnek Kuvait Állam magyarországi rendkívüli és
meghatalmazott nagykövetévé történő kinevezéséhez, budapesti székhellyel.
Budapest, 2013. augusztus 8.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2013. augusztus 12.
		
		

Martonyi János s. k.,
külügyminiszter

KEH ügyszám: IV-5/03964/2013.

A köztársasági elnök 387/2013. (IX. 5.) KE határozata
magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés b) pontja alapján – a külügyminiszter előterjesztésére – hozzájárulok
Ksenija Škrilec rendkívüli és meghatalmazott nagykövetnek a Szlovén Köztársaság magyarországi rendkívüli és
meghatalmazott nagykövetévé történő kinevezéséhez, budapesti székhellyel.
Budapest, 2013. augusztus 8.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2013. augusztus 12.
		
		

KEH ügyszám: IV-5/04021/2013.

Martonyi János s. k.,
külügyminiszter
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A köztársasági elnök 388/2013. (IX. 5.) KE határozata
magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés b) pontja alapján – a külügyminiszter előterjesztésére – hozzájárulok David
Gordon Stuart rendkívüli és meghatalmazott nagykövetnek az Ausztrál Államszövetség magyarországi rendkívüli és
meghatalmazott nagykövetévé történő kinevezéséhez, bécsi székhellyel.
Budapest, 2013. augusztus 8.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2013. augusztus 12.
		
		

Martonyi János s. k.,
külügyminiszter

KEH ügyszám: IV-5/04044/2013.

A köztársasági elnök 389/2013. (IX. 5.) KE határozata
magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés b) pontja alapján – a külügyminiszter előterjesztésére – hozzájárulok Şakir Fakılı
rendkívüli és meghatalmazott nagykövetnek a Török Köztársaság magyarországi rendkívüli és meghatalmazott
nagykövetévé történő kinevezéséhez, budapesti székhellyel.
Budapest, 2013. augusztus 15.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2013. augusztus 23.
		
		

KEH ügyszám: IV-5/04196/2013.

Martonyi János s. k.,
külügyminiszter
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A köztársasági elnök 390/2013. (IX. 5.) KE határozata
magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés b) pontja alapján – a külügyminiszter előterjesztésére – hozzájárulok
Rastislav Káčer rendkívüli és meghatalmazott nagykövetnek a Szlovák Köztársaság magyarországi rendkívüli és
meghatalmazott nagykövetévé történő kinevezéséhez, budapesti székhellyel.
Budapest, 2013. augusztus 15.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2013. augusztus 23.
		
		

Martonyi János s. k.,
külügyminiszter

KEH ügyszám: IV-5/04197/2013.

A Kormány 1607/2013. (IX. 5.) Korm. határozata
egyes minősített adatok felülvizsgálatának kezdeményezéséről
A Kormány felhívja a belügyminisztert, hogy az Alkotmányvédelmi Hivatal főigazgatójánál kezdeményezze
a Nemzetbiztonsági Hivatalt korábban irányító, illetve vezető személyek ellen kémkedés miatt folytatott
büntetőeljárásban felhasznált azon adatok minősítésének felülvizsgálatát, amelyek tekintetében
az Alkotmányvédelmi Hivatal főigazgatója minősítőként eljárt.
Felelős:
belügyminiszter
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1608/2013. (IX. 5.) Korm. határozata
a 2008–2009-es romagyilkosságok túlélő sértettjeinek és közvetlenül érintett egyéb áldozatainak
megsegítéséről
1. A Kormány a romagyilkosságokkal kapcsolatosan rendkívüli állami beavatkozást lát szükségesnek, arra is
tekintettel, hogy 2008–2009-ben a Magyar Állam szervei, illetve az irányításukat ellátó kormányzat nem tettek meg
minden tőlük elvárhatót; aktívabb cselekvésük esetén a sorozatgyilkosság megelőzhető, illetve legalább részben
megakadályozható, a tettesek korábbi elfogásával korábban leállítható lett volna.
2. A Kormány megállapítja, hogy nem pótolhatja az egyes esetekben történt esetleges, súlyos következményekkel
járó mulasztásokat, de megteheti mindazt, amivel a teljes magyar társadalmat képviselve kifejezésre juttatja azt,
hogy semmilyen körülmények között nem engedhető meg, hogy az állam erre illetékes szervei emberéleteket
veszélyeztető helyzetekben ne lépjenek fel határozottan, elmulasszák életvédelmi feladataikat, másrészt kifejezésre
juttatja az áldozatokkal és hozzátartozóikkal szemben együttérzését, segítő szándékát is.
3. A Kormány felhívja az emberi erőforrások miniszterét és a közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy mérjék fel
a)
azt a személyi kört, akik a bűncselekmények közvetlen sértettjei és a büntetőeljárásban kárigényt
érvényesítenek, illetve a kárigény jogos mértékét,
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b)

azt a személyi kört, akik a büntetőeljárásban ugyan még nem érvényesítenek kárigényt, de
a bűncselekmények közvetlen következményeként sérelmet, így különösen testi vagy lelki sérülést, érzelmi
megrázkódtatást, illetve vagyoni kárt szenvedtek el, illetve ezen károk jogos mértékét, valamint
c)
azt, hogy e személyek milyen állami, illetve egyéb társadalmi forrásból kaptak segítséget, illetve kártérítést,
kárpótlást, kártalanítást vagy kárenyhítést, illetve egyéb, a bűncselekményekre tekintettel adott támogatást.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
közigazgatási és igazságügyi miniszter
Határidő:
2013. szeptember 30.
4. A Kormány felhívja a közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy a 3. pont szerinti felmérés eredménye alapján
készítsen előterjesztést a Kormány számára az áldozatok támogatásáról.
Felelős:
közigazgatási és igazságügyi miniszter
Határidő:
2013. október 31.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1609/2013. (IX. 5.) Korm. határozata
a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló
1155/2013. (III. 26.) Korm. határozatban foglalt határidőtől való eltérésről
A Kormány megállapítja, hogy a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzatátcsoportosításról szóló 1155/2013. (III. 26.) Korm. határozat 1. pontjában meghatározott határidőtől eltérően,
az elszámolás és a visszatérítési kötelezettség tekintetében a 2014. május 31. határidőt kell alkalmazni.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1610/2013. (IX. 5.) Korm. határozata
a helyi önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó
ügyleteihez történő 2013. augusztusi előzetes kormányzati hozzájárulásról
A Kormány a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § (1) bekezdése alapján, tekintettel
az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletre,
a következő határozatot hozza:
A Kormány hozzájárul az 1. melléklet szerinti ügyletek 2013. évben történő megkötéséhez az a)–c) pontban foglalt
kiegészítő feltételekkel:
a)
az önkormányzat az 1. mellékletben megjelölt ügyletértékek teljes összegétől és az önkormányzatot
terhelő fizetési kötelezettségektől lefelé eltérhet, amennyiben ez nem okozza ezen értékek valamelyikének
növekedését egyik évben sem;
b)
a fejlesztési célú ügyletekkel összefüggésben felvett hitel esetében
ba)
a hitelt csak az 1. mellékletben szereplő fejlesztésekre lehet fordítani,
bb)
az önkormányzat az 1. mellékletben meghatározott fejlesztéshez kapcsolódó ügyletértéktől lefelé
eltérhet;
c)
adósságmegújító ügyletek esetén az önkormányzat az ügyletből származó bevételét kizárólag a már
meglévő adósságának visszafizetésére fordíthatja.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

Fejlesztések adatai

Ügyletből eredő fizetési kötelezettség (az ügylet devizanemében)
esedékesség szerint

Tárgyévet
Tárgyévi

követő első
évben

Tárgyévet

Tárgyévet

követő

követő harmadik

második

és azt követő

évben

években

Fejlesztés sorszáma

Deviza árfolyama (Ft)

Ügylet célja

Futamideje (év)

Értéke

Ügylet típusa

Önkormányzat neve

Deviza

Ügyeletek adatai

Fejlesztési célhoz
Fejlesztés alcélja

Fejlesztés bruttó

az ügylet mekkora

forrásigénye

értékkel járul
hozzá

7.13. Egyéb,
törvény által

KÖZSÉGI

az önkormányzatok

Halasztott

BEREKFÜRDŐ
35 000 000

HUF

fejlesztés

ÖNKORMÁNYZAT

fizetés,
részlet-
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számára előírt
2

1

26 315 980

8 684 020

0

0

1

feladatok

35 000 000

35 000 000

25 910 127

15 300 000

23 500 000

21 150 000

0

0

947 826 000

947 826 000

teljesítéséhez

fizetés

szükséges
infrastrukturális
beruházások

GYŐRASSZONYFA
KÖZSÉG

15 300 000

HUF

fejlesztés

Hitel

10

1

1 158 000

2 316 000

2 316 000

17 370 000

1

21 150 000

HUF

fejlesztés

Hitel

10

1

439 000

878 000

2 761 000

22 120 000

1

ÖNKORMÁNYZATA

HAJDÚNÁNÁS VÁROSI
ÖNKORMÁNYZAT

OROSHÁZA VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA

7.1. Közutak, hidak
építése, felújítása

7.11. Települési
turisztikai fejlesztések
finanszírozása

550 000 000

HUF

adósságmegújítás

Hitel

5

0

14 372 061

148 923 920

140 503 573

371 057 843

0

0

7.13. Egyéb,
törvény által

JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA

az önkormányzatok

kezesség-,

PÉCS MEGYEI
947 826 000

HUF

illetve
garanciavállalás

számára előírt
Hitel

15

1

–

–

–

–

1

feladatok
teljesítéséhez
szükséges
infrastrukturális

66575

beruházások

66576
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A Kormány 1611/2013. (IX. 5.) Korm. határozata
a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatása érdekében
a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról
A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva
1. a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet
IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetet a 19. A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz
kapcsolódó kiegészítő támogatása címmel egészíti ki,
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
belügyminiszter
Határidő:
azonnal
2. a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz nyújtható költségvetési támogatás forrásának
biztosítása céljából 2000 millió forint 1. melléklet szerinti egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Kvtv. 1. melléklet
IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 3. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai cím terhére,
a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 19. A helyi önkormányzatok szociális célú
tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatása cím javára.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
belügyminiszter
Határidő:
azonnal
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

IX. Helyi önkormányzatok támogatásai

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

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Előir.
csoport
száma

IX.
342039

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Előir.
csop.
név

KIADÁSOK

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

Kiemelt előirányzat
neve

19

Helyi önkormányzatok támogatásai
A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatása

3

Helyi önkormányzatok támogatásai
A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

IX.
018450

Kiemelt
előir.
szám

Millió forintban, egy tizedessel !
A módosítás
következő
A módosítást elrendelő
évre
jogszabály/ határozat
száma
áthúzódó
hatása
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1. melléklet az 1611/2013. (IX. 5.) Korm. határozathoz

2 000,0

-2 000,0

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

Az adatlap 5 példányban töltendő ki
Fejezet
Állami Számvevőszék
Magyar Államkincstár
Nemzetgazdasági Minisztérium

1 példány
1 példány
1 példány
2 példány

Az előirányzatok felhasználása/zárolása (módosítás +/-) Összesen:
időarányos
teljesítményarányos
egyéb AZONNAL

I. n. év

2 000,0

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

2 000,0

66577

66578
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A Kormány 1612/2013. (IX. 5.) Korm. határozata
a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium peres ügyből eredő fizetési kötelezettségéhez szükséges forrás
biztosításáról
A Kormány felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjon a Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. által
az NFM, mint alperes ellen engedményezett követelés megfizetése iránt indított peres eljárásból eredő, a Nemzeti
Fejlesztési Minisztériumot terhelő fizetési kötelezettséghez szükséges forrás biztosításáról.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1613/2013. (IX. 5.) Korm. határozata
a Nemzeti Választási Iroda feladatellátásához kapcsolódóan a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium és
az Országgyűlés fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdésében, valamint a Magyarország
2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 25. § (18) bekezdésében
biztosított jogkörében eljárva a választási eljárással összefüggő egyes közfeladatok ellátásában bekövetkezett
szervezeti változásra figyelemmel 30 116 ezer forint tartós jellegű átcsoportosítását rendeli el a Kvtv. 1. melléklet
X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezet, 1. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium igazgatása cím
terhére, a Kvtv. 1. melléklet I. Országgyűlés fejezet, 24. Nemzeti Választási Iroda cím, 1. Nemzeti Választási Iroda alcím
javára az 1. melléklet szerint.
Felelős:
közigazgatási és igazságügyi miniszter
Nemzeti Választási Iroda elnöke
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

I. Országgyűlés
X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2013.
ÁHT
egyedi
azonosító

Fejezet
szám

I.
341673

000505

X.

Cím
szám

24

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

1

Előir.
csoport
száma

1

1

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Országgyűlés
Nemzeti Választási Iroda
Nemzeti Választási Iroda
1
2
3

1

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium igazgatása

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

Előir.
csop.
név

46 349
12 206
708

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

-23 201
-6 126
-789

-46 349
-12 206
-708

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Előir.
csoport
száma

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Előir.
csop.
név

ÁHT.
egyedi
azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Előir.
csoport
száma

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Előir.
csop.
név

000505

X.

24

1

1

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

23 201
6 126
789

Fejezet
szám

I.

Módosítás
(+/-)

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

ÁHT.
egyedi
azonosító

341673

A módosítás jogcíme

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

BEVÉTEL

Kiemelt előirányzat
neve

Országgyűlés
Nemzeti Választási Iroda
Nemzeti Választási Iroda
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium igazgatása

ezer forintban

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/ határozat
száma

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/ határozat
száma

Kiemelt előirányzat
neve

T Á M O GAT Á S

ezer forintban
A módosítást elrendelő
jogszabály/ határozat
száma

30 116

59 263

-30 116

-59 263
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ezer forintban

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

Összesen

18 070
12 046

I.n.év

II. n.év

III.n.év

IV.n.év
18 070

12 046

66579

66580
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A Kormány 1614/2013. (IX. 5.) Korm. határozata
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem kollégiumi épületének felújításához kapcsolódóan a Közigazgatási és
Igazságügyi Minisztérium és a Honvédelmi Minisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
A Kormány
1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Nemzeti
Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar kollégiumi épületének a „Nemzeti Közszolgálati
Egyetem elhelyezése a Ludovika Campusban” elnevezésű állami beruházás keretében történő felújítása érdekében
200 000 ezer forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló
2012. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezet,
17. Nemzeti Közszolgálati Egyetem cím terhére, a Kvtv. 1. melléklet XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet,
1. Honvédelmi Minisztérium cím, 2. Egyéb HM szervezetek alcím javára az 1. melléklet szerint;
Felelős:
közigazgatási és igazságügyi miniszter
honvédelmi miniszter
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
2. felhívja a honvédelmi minisztert, hogy gondoskodjon
a)
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar kollégiumi épülete – a Kormány
részére bemutatott előterjesztés szerinti fejlesztési tartalommal történő – felújításáról és
b)
az 1. melléklet szerint átcsoportosított előirányzattal történő pénzügyi elszámolásról és szöveges beszámoló
készítéséről a közigazgatási és igazságügyi miniszter részére.
Felelős:
honvédelmi miniszter
Határidő:
az a) pont tekintetében: 2016. szeptember 30.
a b) pont tekintetében: 2016. november 30.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

XIII. Honvédelmi Minisztérium
X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2013.
ÁHT
egyedi
azonosító

Fejezet
szám

XIII.
198279

304191

X.

Cím
szám

Alcím
szám

1

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

2

Előir.
csoport
száma

Kiemelt
előir.
szám

2

2

Az előirányzatmódosítás érvényessége:

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Honvédelmi Minisztérium
Honvédelmi Minisztérium
Egyéb HM szervezetek

2

17

Fejezet
név

a.) költségvetési évben egyszeri jellegű

Előir.
csop.
név

Felhalmozási költségvetés
Felújítások

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
Nemzeti Köszolgálati Egyetem

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Előir.
csoport
száma

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Előir.
csop.
név

ÁHT.
egyedi
azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Előir.
csoport
száma

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Előir.
csop.
név

XIII.

304191

X.

1

2

17

Az előirányzatmódosítás érvényessége:

Módosítás
(+/-)

ezer forintban

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/ határozat
száma

200 000

Felhalmozási költségvetés
Beruházások

1

ÁHT.
egyedi
azonosító

198279

A módosítás jogcíme

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve
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1. melléklet az 1614/2013. (IX. 5.) Korm. határozathoz

-200 000
BEVÉTEL

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/ határozat
száma

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/ határozat
száma

Kiemelt előirányzat
neve

T Á M O GAT Á S
Kiemelt előirányzat
neve

Honvédelmi Minisztérium
Honvédelmi Minisztérium
Egyéb HM szervezetek
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
Nemzeti Köszolgálati Egyetem

ezer forintban

A módosítás jogcíme

ezer forintban

200 000
-200 000

a.) költségvetési évben egyszeri jellegű

Az adatlap 5 példányban töltendő ki

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

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
időarányos
teljesítményarányos
egyéb:
azonnali

Összesen

I.n.év
200 000

II. n.év

III.n.év

IV.n.év

200 000

66581

66582
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A Kormány 1615/2013. (IX. 5.) Korm. határozata
az Ankarában létesítendő oktatási-kulturális szakdiplomata álláshelyről
A Kormány
1. egyetért azzal, hogy Magyarország hosszú távú külpolitikai stratégiájának részeként az oktatási és kulturális
szakdiplomáciai feladatok ellátása, valamint az oktatási, kulturális, tudományos együttműködések fejlesztése és
megerősítése céljából, továbbá harmadik országokkal való kapcsolatfejlesztése érdekében Ankarába 1 fő oktatásikulturális szakdiplomata kerüljön kiküldetésre;
2. engedélyezi, hogy a külügyminiszter Magyarország ankarai nagykövetségén 2013. szeptember 1. kezdőnappal
– a közigazgatási és igazságügyi miniszter szakmai irányításával – 1 fő oktatási-kulturális szakdiplomata álláshelyet
létesítsen, amely státusz biztosításával a Külügyminisztérium Külképviseletek Igazgatása engedélyezett létszáma
1 fővel növekedik;
Felelős:
külügyminiszter
közigazgatási és igazságügyi miniszter
Határidő:
azonnal
3. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a 2. pont
szerinti szakdiplomata álláshely létesítéséhez 2013. évben szükséges fedezet biztosítása céljából 22,3 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, 51. Miniszteri tartalék és egyéb felügyeleti feladatok támogatása alcím terhére a Kvtv. 1. melléklet
XVIII. Külügyminisztérium fejezet, 2. Külképviseletek igazgatása cím javára az 1. melléklet szerint;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
külügyminiszter
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
4. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy – a külügyminiszterrel és az emberi erőforrások miniszterével
együttműködve – gondoskodjon a 2. pont szerinti szakdiplomata álláshely fenntartásához szükséges költségvetési
forrásnak a Külügyminisztérium költségvetésében a külszolgálat idejére szóló tartós előirányzatként történő
biztosításáról;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
külügyminiszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
folyamatos
5. felhívja a külügyminisztert a 2. pont szerinti szakdiplomata álláshely létesítéséhez kapcsolódó feladatok
teljesítéséhez szükséges beszerzések lefolytatására azzal, hogy a beszerzések mentesülnek a 2012. és 2013. évi
költségvetési hiánycél biztosításához szükséges további intézkedésekről szóló 1036/2012. (II. 21.) Korm.
határozatban elrendelt beszerzési tilalom alól.
Felelős:
külügyminiszter
Határidő:
azonnal
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
XVIII. Külügyminisztérium

ÁHT
egyedi
azonosító

Fejezet
szám

XX.
296435

Cím
szám

20

Alcím
szám

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

Jogcím
szám

51

Előir.
csoport
száma

Kiemelt
előir.
szám

1

1
2
3

2
004118

XVIII.

2

1

1

1
2
3

2

1

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

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Előir.
csop.
név

A módosítás jogcíme

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Miniszteri tartalék és egyéb felügyeleti feladatok támogatása
Működési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Felhalmozási költségvetés
Beruházások
Külügyminisztérium
Külképviseletek igazgatása
Működési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Felhalmozási költségvetés
Beruházások

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

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

Módosítás
(+/-)

-6,6
-1,8
-5,6
-8,3

6,6
1,8
5,6
8,3

BEVÉTEL

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

Kiemelt előirányzat
neve

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

Fejezet
szám

XX.
296435
004118

XVIII.

Cím
szám

20

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Előir.
csoport
száma

51

2

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Az adatlap 5 példányban töltendő ki

Fejezet
Állami Számvevőszék
Magyar Államkincstár
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.
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1. melléklet az 1615/2013. (IX. 5.) Korm. határozathoz

T Á M O GAT Á S
Kiemelt előirányzat
neve

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Miniszteri tartalék és egyéb felügyeleti feladatok támogatása
Külügyminisztérium
Külképviseletek igazgatása

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

-22,3
22,3

Foglalkoztatottak létszáma: 1 fő
A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
1 példány
időarányos
1 példány
teljesítményarányos
1 példány
egyéb:
azonnal
2 példány

Összesen

I.n.év
22,3

II. n.év

III.n.év

IV.n.év

22,3

66583

66584
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A Kormány 1616/2013. (IX. 5.) Korm. határozata
a gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések műszaki biztonsági felülvizsgálatával kapcsolatos
további szükséges intézkedésekről
A Kormány
1. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy készítse elő a gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések
műszaki-biztonsági felülvizsgálatáról szóló 19/2012. (VII. 20.) NGM rendelet (a továbbiakban: R.) olyan tartalmú
módosítását, amelynek értelmében az R. szerinti határidők részhatáridőkre oszlanak és az első felülvizsgálatot
követő további felülvizsgálatok időpontjai azonosak lesznek a felülvizsgálandó felhasználói berendezések
fogyasztását mérő berendezések kötelező cseréjével;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
2. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy készítse elő a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény, valamint
a földgáz rendszerüzemeltetők és egyetemes szolgáltatók által külön díj ellenében végezhető, valamint ingyenesen
biztosítandó szolgáltatásokról szóló 17/2013. (IV. 30.) NFM rendelet olyan tartalmú módosítását, amely szerint a gáz
csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések
a)
műszaki biztonsági felülvizsgálata az egyetemes szolgáltatásra jogosult fogyasztók számára ingyenes
szolgáltatássá válik, valamint
b)
műszaki biztonsági felülvizsgálatának díja a földgázelosztót terheli, azzal, hogy a földgázelosztó azt
költségként ne számolhassa el;
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
2013. szeptember 30.
3. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, a nemzeti fejlesztési minisztert, a belügyminisztert, valamint a közigazgatási
és igazságügyi minisztert arra, hogy vizsgálják meg, hogy a szolgáltatók helyett mely állami szerv kerüljön kijelölésre
a gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálata során feltárt hibák
kijavítására kötelezés tekintetében;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
belügyminiszter
közigazgatási és igazságügyi miniszter
Határidő:
azonnal
4. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, a nemzeti fejlesztési minisztert, a belügyminisztert, valamint a közigazgatási
és igazságügyi minisztert arra, hogy készítsék elő a 3. pont szerinti vizsgálat eredménye alapján a gáz csatlakozó
vezetékek és felhasználói berendezések műszaki javításával kapcsolatos mulasztások bejelentésének kezelésére és
a mulasztás szankcionálására vonatkozó jogi szabályozást.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
belügyminiszter
közigazgatási és igazságügyi miniszter
Határidő:
2013. szeptember 30.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

66585
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A Kormány 1617/2013. (IX. 5.) Korm. határozata
a minisztérium működéséhez szükséges gépjárművek üzemeltetéséhez kapcsolódóan
a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezetek közötti
előirányzat-átcsoportosításról
A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva
a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium működéséhez szükséges gépjárművek üzemeltetésének céljából
445 ezer forint tartós jellegű átcsoportosítását rendeli el a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló
2012. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezet,
1. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium igazgatása cím terhére, a Kvtv. 1. melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium fejezet, 12. Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság cím javára az 1. melléklet szerint.
Felelős:
közigazgatási és igazságügyi miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

66586

1. melléklet az 1617/2013. (IX. 5.) Korm. határozathoz
XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2013.
ÁHT
egyedi
azonosító

000516

000505

Fejezet
szám

XVII.

X.

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

12

Előir.
csoport
száma

1

1

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság
1
2

1

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium igazgatása

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

Előir.
csop.
név

350
95

250
67

Működési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

-350
-95

-250
-67

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Előir.
csoport
száma

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Előir.
csop.
név

ÁHT.
egyedi
azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Előir.
csoport
száma

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Előir.
csop.
név

X.

12
1

BEVÉTEL

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

Kiemelt előirányzat
neve

T Á M O GAT Á S
Kiemelt előirányzat
neve

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium igazgatása

ezer forintban
A módosítás
következő A módosítást elrendelő
jogszabály/ határozat
évre
száma
áthúzódó
hatása

ezer forintban
A módosítás
következő A módosítást elrendelő
jogszabály/ határozat
évre
száma
áthúzódó
hatása
445

317

-445

-317

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

Összesen

I.n.év

445

II. n.év

III.n.év

445

IV.n.év
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000505

XVII.

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

ezer forintban
A módosítás
következő A módosítást elrendelő
jogszabály/ határozat
évre
száma
áthúzódó
hatása

Módosítás
(+/-)

Működési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

ÁHT.
egyedi
azonosító

000516

A módosítás jogcíme

66587
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A Kormány 1618/2013. (IX. 5.) Korm. határozata
a Konfuciusz Intézetek Közép- és Kelet-európai Regionális Oktatási Centruma létrehozásának támogatásáról
1. A Kormány egyetért azzal, hogy Budapest központtal nem anyanyelvi kínai nyelvtanárok részére, anyanyelvi tanárok
által vezetett kihelyezett kínai nyelvtanár-képzések, egyéb szak- és továbbképzések, illetve konferenciák kerüljenek
megrendezésre, amelyek egyben a kínai–magyar kétoldalú kapcsolatok fejlődésében és erősítésében kiemelt
szerepet játszanak.
2. A Kormány az 1. pontban meghatározottak érdekében támogatja a Konfuciusz Intézetek Közép- és Kelet-európai
Regionális Oktatási Centrumának létrehozását.
3. A Kormány felhívja a nemzetgazdasági minisztert és az emberi erőforrások miniszterét, hogy a Konfuciusz
Intézetek Közép- és Kelet-európai Regionális Oktatási Centrumának megvalósítása érdekében az Eötvös Loránd
Tudományegyetem részére 2014. január 1. napjától 2017. december 31. napjáig évente 20 millió forint költségvetési
támogatás forrásának biztosításáról intézkedjen.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
az éves költségvetés tervezése során
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1619/2013. (IX. 5.) Korm. határozata
a Rubik kocka motívuma és gondolatisága által ihletett kiállítási központ létrehozásának előkészítésével
kapcsolatos egyes kérdésekről
A Kormány
1. felhívja az egyes kiemelt jelentőségű budapesti beruházásokért felelős kormánybiztost, hogy az emberi erőforrások
miniszterével egyeztetve terjessze a Kormány elé a Rubik kocka motívuma és gondolatisága által ihletett kiállítási
központ intézményfejlesztési alapkoncepcióját és a beruházási alapprogramot, illetve a megvalósítás folyamatának
szakmai, jogi-közigazgatási és finanszírozási alapelveit;
Felelős:
az egyes kiemelt jelentőségű budapesti beruházásokért felelős kormánybiztos
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2013. október 31.
2. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az egyes kiemelt jelentőségű budapesti beruházásokért felelős
kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól szóló 1351/2011. (X. 20.) Korm. határozat 2. pont d) alpontjában
foglaltak biztosítása mellett, a magyar szellemi teljesítményeket bemutató kiállítási központ létrehozásával és
a Rubik kockát bemutató nemzetközi vándorkiállítással kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 1090/2012. (IV. 2.)
Korm. határozatban nevesített, a Rubik kocka motívuma és gondolatisága által ihletett kiállítási központ
létesítésével kapcsolatos előkészítő munkálatokat – ideértve különösen a nemzetközi építész pályázat előkészítését
és lebonyolítását – a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. útján lássa el;
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
az egyes kiemelt jelentőségű budapesti beruházásokért felelős kormánybiztos
Határidő:
folyamatos
3. egyetért azzal, hogy a 2. pont szerinti feladatok ellátása céljából a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. szervezetén
belül egy külön erre a feladatra szakosodott programiroda alakuljon meg azzal, hogy az egyes kiemelt jelentőségű
budapesti beruházásokért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól szóló 1351/2011. (X. 20.)
Korm. határozat 2. pont d) alpontjában foglaltak teljesülését biztosítani kell, és egyben felhívja a nemzeti fejlesztési
minisztert, hogy az egyes kiemelt jelentőségű budapesti beruházásokért felelős kormánybiztos bevonásával tegye
meg a feladatok végrehajtását végző programiroda kialakításához szükséges intézkedéseket;
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
az egyes kiemelt jelentőségű budapesti beruházásokért felelős kormánybiztos
Határidő:
azonnal
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4. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a nemzeti fejlesztési miniszter, valamint az egyes kiemelt jelentőségű
budapesti beruházásokért felelős kormánybiztos bevonásával gondoskodjon arról, hogy Magyarország
2014. évi központi költségvetésének tervezése során a 2. és 3. pontban meghatározottak 2014. évi ellátásához,
illetve a Rubik kocka motívuma és gondolatisága által ihletett kiállítási központ létrehozásának előkészítésével
kapcsolatos feladatok ellátásához szükséges 520,0 millió forint az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és
kiadások fejezetben rendelkezésre álljon;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
az egyes kiemelt jelentőségű budapesti beruházásokért felelős kormánybiztos
Határidő:
Magyarország 2014. évi központi költségvetésének tervezése
5. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy – az egyes kiemelt jelentőségű budapesti beruházásokért felelős
kormánybiztos bevonásával – a Rubik kocka motívuma és gondolatisága által ihletett kiállítási központ
létrehozására irányuló beruházás finanszírozásáról, az európai uniós fejlesztési források felhasználási lehetőségének
megvizsgálásával készítsen előterjesztést a Kormány részére.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
az egyes kiemelt jelentőségű budapesti beruházásokért felelős kormánybiztos
Határidő:
2013. december 31.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1620/2013. (IX. 5.) Korm. határozata
a Rubik kocka motívuma és gondolatisága által ihletett kiállítási központ megvalósításával összefüggő
egyes feladatok ellátása költségeinek fedezetéhez szükséges fejezetek közötti
előirányzat-átcsoportosításról
A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva
a Rubik kocka motívuma és gondolatisága által ihletett kiállítási központ megvalósításával összefüggő egyes
feladatok ellátása, illetve egyes, a beruházás előkészítésével kapcsolatos költségek 2013. évi fedezetéül 200,0 millió
forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi
CCIV. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
fejezet, 2. Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások cím, 1. Felhalmozási jellegű kiadások alcím, 1. Ingatlanberuházások, ingatlanvásárlás jogcímcsoport, 2. Az MNV Zrt. ingatlan-beruházásai, ingatlanvásárlásai jogcím javára
a Kvtv. 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 1. Miniszterelnökség cím terhére az 1. melléklet szerint.
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető államtitkár
nemzeti fejlesztési miniszter
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

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

Fejezet
szám

XLIII.

329639
294502

XI.

Cím
szám

Alcím
szám

2

1

1

Az előirányzatmódosítás érvényessége:
ÁHT.
egyedi
azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

ÁHT.
egyedi
azonosító

294502

Fejezet
szám

XI.

Cím
szám

1

1

Jogcím
szám

Előir.
csoport
száma

Kiemelt
előir.
szám

2

1
3
a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Alcím
szám

Az előirányzatmódosítás érvényessége:

Jogcím
csop.
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

A módosítás jogcíme

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

Módosítás
(+/-)

Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások
Felhalmozási jellegű kiadások
Ingatlan-beruházások, ingatlanvásárlás
Az MNV Zrt. ingatlan-beruházásai, ingatlanvásárlásai
Miniszterelnökség
Miniszterelnökség
Működési költségvetés
Dologi kiadások
Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Előir.
csop.
név

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Előir.
csop.
név

200,0

-200,0
BEVÉTEL

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

Kiemelt előirányzat
neve

a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Előir.
csoport
száma

Kiemelt
előir.
szám

T Á M O GAT Á S
Kiemelt előirányzat
neve

Miniszterelnökség
Miniszterelnökség

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Az adatlap 5 példányban töltendő ki
A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
Fejezet
1 példány
időarányos
Állami Számvevőszék
1 példány
teljesítményarányos
Magyar Államkincstár
1 példány
egyéb:
azonnal
Nemzetgazdasági Minisztérium
2 példány
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

Millió forintban, egy tizedessel
A módosítás
következő
A módosítást elrendelő
évre
jogszabály/ határozat
áthúzódó
száma
hatása
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1. melléklet az 1620/2013. (IX. 5.) Korm. határozathoz

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

-200,0
Összesen

I.n.év
200,0

II. n.év

Millió forintban, egy tizedessel
III.n.év
IV.n.év
200,0
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A Kormány 1621/2013. (IX. 5.) Korm. határozata
a „Holokauszt Gyermekáldozatainak Emlékhelye – Európai Oktatási Központ” elnevezésű állami beruházás
egyes kérdéseiről
A Kormány
1. megerősíti azon szándékát, hogy a Holokauszt Gyermekáldozatainak Emlékhelye – Európai Oktatási Központ
(a továbbiakban: Emlékhely) létesítésére irányuló beruházás (a továbbiakban: Beruházás) Budapest VIII. kerület
38818/30, 38818/43, és 34593/4 helyrajzi számok alatt nyilvántartott, természetben a Budapest VIII. kerület, Fiumei
út 22–26. szám alatt található ingatlanon (a továbbiakban: Ingatlan) valósuljon meg a Kormány részére bemutatott
előterjesztés szerinti beruházási tartalommal, költségvetési keretösszeggel és ütemterv szerint azzal, hogy
az Emlékhely a Holokauszt Emlékév keretében 2014-ben nyíljon meg;
2. úgy dönt, hogy a fennálló tulajdonviszonyokra tekintettel a Beruházást a Magyar Államvasutak Zrt. valósítsa
meg, és felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az ehhez szükséges intézkedéseket tegye meg azzal, hogy
a Beruházással kapcsolatban biztosítani szükséges az egyes kiemelt jelentőségű budapesti beruházásokért felelős
kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól szóló 1351/2011. (X. 20.) Korm. határozat 3. pontjában foglaltak
érvényesülését;
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
az egyes kiemelt jelentőségű budapesti beruházásokért felelős kormánybiztos
Határidő:
azonnal
3. úgy dönt, hogy a Beruházás előkészítésének, tervezésének, mélyépítési, magasépítési kivitelezésének, valamennyi
kapcsolódó beruházási költségnek és tanácsadói díjaknak a költségkerete legfeljebb 6648 millió forint lehet,
melyből az előkészítő feladatokra, a tervezésre és a kivitelezésre 2013-ban 440 millió forint használható fel;
4. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a nemzeti fejlesztési miniszter és az egyes kiemelt jelentőségű
budapesti beruházásokért felelős kormánybiztos bevonásával a Beruházás előkészítéséhez 2013. évben szükséges
költségek fedezetére szolgáló összegnek a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi
CCIV. törvény 1. melléklet XLIII. Az Állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet javára történő
átcsoportosítása érdekében nyújtson be előterjesztést a Kormány számára azzal, hogy ezen összegnek a Magyar
Államvasutak Zrt. által a Beruházás előkészítésére történő felhasználását lehetővé kell tenni;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
az egyes kiemelt jelentőségű budapesti beruházásokért felelős kormánybiztos
Határidő:
azonnal
5. úgy dönt, hogy a Beruházás kivitelezésére, a szükséges berendezésekre és felszerelésekre, a tervezésre, valamint
a kapcsolódó tudományos tanácsadói, beruházás lebonyolítói és műszaki ellenőri tevékenységre, továbbá egyéb,
kizárólag Beruházással összefüggő célokra és feladatokra 2014. évben 6208 millió forint használható fel, és felhívja
a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a nemzetgazdasági miniszterrel egyeztetve, az egyes kiemelt jelentőségű
budapesti beruházásokért felelős kormánybiztos bevonásával a Beruházás megvalósításával összefüggő költségek
fedezetére a 2014. évi központi költségvetés tervezésekor a fentiek szerinti összeg biztosításáról gondoskodjon
azzal, hogy ezen összegnek a Magyar Államvasutak Zrt. által a Beruházás megvalósítására történő felhasználását
lehetővé kell tenni;
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
nemzetgazdasági miniszter
az egyes kiemelt jelentőségű budapesti beruházásokért felelős kormánybiztos
Határidő:
a 2014. évi központi költségvetés tervezése keretében
6. felhívja az egyes kiemelt jelentőségű budapesti beruházásokért felelős kormánybiztost, hogy a nemzeti
fejlesztési miniszterrel és az emberi erőforrások miniszterével egyeztetve, alakítsa ki az Emlékhely hosszú távú
működtetésének, üzemeltetésének és fenntartásának részletes feltételeit, és azt jóváhagyás céljából terjessze
a Kormány elé;
Felelős:
az egyes kiemelt jelentőségű budapesti beruházásokért felelős kormánybiztos
nemzeti fejlesztési miniszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2013. december 31.
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7. felhívja a belügyminisztert, hogy az egyes kiemelt jelentőségű budapesti beruházásokért felelős kormánybiztos
közreműködésével vizsgálja felül az Ingatlanon található pályaudvar épület műemléki besorolásának
szükségességét, különös tekintettel a Beruházás tervezett megvalósítására.
Felelős:
belügyminiszter
az egyes kiemelt jelentőségű budapesti beruházásokért felelős kormánybiztos
Határidő:
2013. szeptember 30.
8. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
9. Hatályát veszti a Holokauszt Gyermekáldozatainak Emlékhelye – Európai Oktatási Központ létrehozásáról szóló
1396/2013. (VII. 2.) Korm. határozat 3. és 4. pontja.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1622/2013. (IX. 5.) Korm. határozata
az egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű GOP projektjavaslatok jóváhagyásáról
A Kormány
1. jóváhagyja az 1. melléklet szerint
a)
a GOP-1.2.1-12/B-2012-0004 azonosító számú, „»Food-Grade« Élelmiszeripari PET műanyaghulladék
újrahasznosító Innovációs Központ”,
b)
a GOP-1.2.1-12/B-2012-0013 azonosító számú, „POLGÁRI Környezettechnológiai Innovációs Központ és
Tesztüzemének létrehozása”,
c)
a GOP-1.2.1-12/B-2012-0031 azonosító számú, „Pharma – Flight nemzetközi tudományos és szolgáltató
központ kialakítása”, valamint
d)
a GOP-1.2.1-12/B-2012-0067 azonosító számú, „Kipufogó és füstgáz kibocsájtó eszközök K+F Innovációs
központ létesítése az emisszió-csökkentés és teljesítménynövelés érdekében”,
című, egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslatokat,
2. hozzájárul az 1. pont szerinti projektek támogatási szerződéseinek – a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Gazdaságfejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága általi – megkötéséhez.
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető államtitkár
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1.

A

B

Projekt azonosító száma

Projekt megnevezése
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1. melléklet az 1622/2013. (IX. 5.) Korm. határozathoz
C

Támogatást
igénylő neve

D

E

Projekt támogatási

Projekt

összege

támogatási

(Ft)

intenzitása

F

G

Projekt rövid bemutatása

Támogathatóság feltételei

Forrásösszetétel módosítása szükséges az alábbiak szerint:
Ha a pályázó a saját forrást hitel formájában kívánja biztosítani, akkor
a tisztázó kérdésben megjelölt forrásösszetételre való tekintettel a pályázó

2.

GOP1.2.1-12/B-2012-0004

A projekt célja egy olyan

társaságnak vállalnia kell, hogy a pályázat saját forrásaként tervezett

fejlesztési központ

hitelszerződést igazoló dokumentum hitelesített másolatát benyújtja

létrehozása, ahol

a támogatási szerződés hatályba lépéséhez.

az innovatív kutató és

Ha a pályázó a saját forrást a projektgazda tagjainak számlapénzéből tagi

„Food-Grade”

Recy-Pet

fejlesztő cégek, kutatók,

kölcsön formájában kívánja biztosítani, akkor a szerződéskötés feltétele,

Élelmiszeripari PET

Hungária

valamint a pályázó

hogy a pályázó küldje meg a tagok kézfizető kezességvállalásáról szóló

műanyaghulladék

Korlátolt

egyetemi kapcsolatai

teljes bizonyító erejű magánokiratot vagy közokiratot. Továbbá a pályázó

újrahasznosító

Felelősségű

révén felsőoktatás

cég a szerződés mellékleteként küldje meg a bankszámlakivonatának

Innovációs Központ

Társaság

hallgatók az élelmiszeripar

hitelesített másolatát, amiben igazolják, hogy rendelkezésre áll a saját

és hulladékgazdálkodás

forrás.

interdiszciplináris

A pályázó társaságnak nyilatkozatban vállalnia kell a szerződéskötéskor,

kapcsolódási pontjain

hogy a projekt fizikai befejezését követően – a soron következő projekt

kutathatnak.

fenntartási jelentéshez vagy záró projekt fenntartási jelentéshez

1 993 764 500

70,00%

kapcsolódóan – kötelezően benyújtja a fizikai befejezést követő
évekre vonatkozóan a megvalósítási helyhez kapcsolódó iparűzési adó
megfizetéséről szóló hatósági igazolást.
A projekt célja, hogy

3.

GOP1.2.1-12/B-2012-0013

Környezettechnológiai
Innovációs Központ
és Tesztüzemének
létrehozása

POLGÁRBIOENERGIA
Szolgáltató
Korlátolt
Felelősségű
Társaság

1 318 269 967

69,5897%

A pályázó társaságnak nyilatkozatban vállalnia kell a szerződéskötéskor,

belül meghonosítson egy

hogy a projekt fizikai befejezését követően – a soron következő projekt

Környezettechnológiai

fenntartási jelentéshez vagy záró projekt fenntartási jelentéshez

Innovációs Központot,

kapcsolódóan – kötelezően benyújtja a fizikai befejezést követő

mely a környezetiparra

évekre vonatkozóan a megvalósítási helyhez kapcsolódó iparűzési adó

alapozott K+F

megfizetéséről szóló hatósági igazolást.

tevékenységhez,
a műanyag hulladék
újrafeldolgozáshoz
kapcsolódó technológiák
kutatásához és
próbagyártásban
történő alkalmazásához
kapcsolódna.
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POLGÁRI

a Polgár Ipari Parkon

4.

Nemzetközi

A projekt célja egy

Pharma – Flight

Tudományos

világszínvonalú

GOP-

nemzetközi tudományos

és Szolgáltató

1.2.1-12/B-2012-0031

és szolgáltató központ

Központ

kialakítása

Korlátolt

kutató és oktató-képző

Felelősségű

központ megvalósítása.

3 390 995 162

70,00%

eszközökkel és

–

infrastruktúrával felszerelt

Társaság
A pályázó társaságnak nyilatkozatban vállalnia kell szerződéskötéskor,
hogy a projekt megvalósítása és fenntartása során aláveti magát
az esetleges soron kívüli, ad-hoc (előre be nem jelentett) helyszíni
ellenőrzésnek, amely a szokásos ellenőrzési tevékenységen túl kiterjed
annak vizsgálatára is, hogy a projekt a bejelentett megvalósítási helyen
A pályázat célja a Zöld
Levegő Projekt Kft.
PM10 busz részecskeszűrő
retrofit katalizátor

„Kipufogó és füstgáz
kibocsájtó eszközök
5.

GOP121-12/B-2012-0067

K+F Innovációs
központ létesítése
az emisszió-csökkentés
és teljesítménynövelés
érdekében”

projektjéhez szükséges

Zöld Levegő
Projekt Korlátolt
Felelősségű
Társaság

eszközök, gépek
1 019 343 009

70,00%

beszerzése, melyek
a projekt kutatási és
fejlesztési szakaszában
szolgálják a projekt
végén előállításra kerülő
prototípusok sikeres
létrehozását.
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Pharma-flight

valósul-e meg. A pályázó társaságnak nyilatkozatban vállalnia kell
a szerződéskötéskor, hogy a projekt fizikai befejezését követően – a soron
következő projekt fenntartási jelentéshez vagy záró projekt fenntartási
jelentéshez kapcsolódóan – kötelezően benyújtja a fizikai befejezést
követő évekre vonatkozóan a megvalósítási helyhez kapcsolódó iparűzési
adó megfizetéséről szóló hatósági igazolást. A bérleti szerződés újbóli
csatolása szükséges, mivel a Részletes Pályázati Útmutató G. fejezet
i) pontja alapján a szerződésnek tartalmaznia kell, azt a rendelkezést is,
hogy e szerződést „a támogatással megvalósuló beruházás működtetését
legalább a projekt fenntartási időszakára” kötik meg. Az elszámolandó
költségek alátámasztására becsatolt árajánlatok nem tartalmazzák
a Részletes Pályázati Útmutató G. fejezet e) pontja alapján szükséges
kellékek közül a következőket:a beszerzendő eszközök műszaki
paramétereit, szakmai jellemzőit, több árajánlat esetében az ajánlatadó
megnevezését, a Pintér és Tokarz T-Technology Kft. esetében az ajánlatadó
nyilatkozatát a kereskedői státuszra vonatkozóan, az eszköz gyártási évét
és a forgalmazó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az eszköz új.
Emiatt az árajánlatokat a fenti hiányosságok kiküszöbölésével ismét be kell
nyújtani.

66593
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A Kormány 1623/2013. (IX. 5.) Korm. határozata
az egyes 2007–2013. évekre szóló operatív programok módosításáról
A Kormány
1. elfogadja a Környezet és Energia Operatív Program, az Államreform Operatív Program, az Elektronikus Közigazgatás
Operatív Program, a Társadalmi Megújulás Operatív Program, a Gazdaságfejlesztési Operatív Program, Végrehajtási
Operatív Program, Közlekedés Operatív Program és a regionális operatív programok módosításáról szóló javaslatot
az Európai Bizottsággal történő hivatalos tárgyalások alapjául az 1. melléklet szerint,
2. felhívja a Miniszterelnökséget vezető államtitkárt, hogy az Európai Bizottsággal folytatott egyeztetések során
a 1. pontban foglalt módosítások érdekében eljárjon,
3. felhívja a Miniszterelnökséget vezető államtitkárt, hogy gondoskodjon az 1. pont szerinti módosítási javaslatnak
az érintett monitoring bizottságok elé terjesztéséről és az Európai Bizottság részére történő hivatalos benyújtásáról,
továbbá a szükséges egyeztetések lefolytatásáról és azokon a kormányzati álláspont képviseletéről.
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető államtitkár
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet az 1623/2013. (IX. 5.) Korm. határozathoz
1. Operatív programok között forrásátcsoportosítás
A
1.

B

C

D

E

Érintett

Összeg (Mrd

Érintett

szakterület/

Ft)

Honnan

KÖZOP

6. prioritás:
Technikai
Segítségnyújtás
(KA)

NFM/ME

G
Hova

szakterület/
minisztérium

minisztérium

2.

F

5,20

ME

2. Prioritás:
Támogatások
minőségi
felhasználásához
szükséges
eszközrendszer

VOP

293,1 HUF/EUR tervezési árfolyamon számolva
2. Operatív programon belüli forrásátcsoportosítás
2.1. A Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) 1. és 5. prioritása közötti forrásátcsoportosítás
A
1.

B
Honnan

C

D

E

Érintett

Összeg (Mrd Ft)

Érintett

szakterület/

szakterület/

minisztérium

minisztérium

környezet/
10,00
1. prioritás:
Egészséges, BM, NFM, VM
tiszta
települések
(KA)
293,1 HUF/EUR tervezési árfolyamon számolva
Forrásátadás mértéke: 10 Mrd Ft (Kohéziós Alap)
Forráselvonás helye: KEOP 1. prioritás: Egészséges, tiszta települések
Többletforrás helye: KEOP 5. prioritás: Hatékony energia-felhasználás
2.

KEOP

környezet/
NFM

F

G
Hova

5. Prioritás:
Hatékony
energiafelhasználás

KEOP

66595
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2.2.

A KEOP 1. és 7. prioritása közötti forrásátcsoportosítás
A
1.

B
Honnan

C

D

E

Érintett

Összeg (Mrd Ft)

F
Hova

Érintett

szakterület/

szakterület/

minisztérium

minisztérium

7. Prioritás:
Projekt
előkészítési
prioritási
tengely

környezet/
15,00
projekt1. prioritás:
BM, NFM, VM
előkészítés/
Egészséges,
NFM
tiszta
települések
(KA)
293,1 HUF/EUR tervezési árfolyamon számolva
Forrásátadás mértéke: 15 Mrd Ft (Kohéziós Alap)
Forráselvonás helye: KEOP 1. prioritás: Egészséges, tiszta települések
Többletforrás helye: KEOP 7. prioritás: Projekt előkészítési prioritási tengely
2.

G

KEOP

KEOP

3. A teljesköltség-alapú elszámolásra való áttérés

1.

A

B

C

OP

Javasolt elszámolási módszer

Abszorpciós hatás (Mrd Ft)

2.

GOP

Teljes költség

53,9

3.

ROP

Teljes költség

72,2

4.

KEOP

Teljes költség

10,2

5.

TÁMOP

Teljes költség

1,5

6.

Összesen

137,8

4. A társfinanszírozási arányok megváltoztatása

1.

A

B

C

D

OP/prioritás

Javasolt elszámolási módszer

Javasolt társfinanszírozási

Társfinanszírozás változás

(%)

2.

TÁMOP 1

Teljes költség

100%

23,3

3.

TÁMOP 2

Teljes költség

85%

0,0

4.

TÁMOP 3

Teljes költség

85%

0,0

5.

TÁMOP 4

Teljes költség

85%

0,0

6.

TÁMOP 5

Teljes költség

85%

0,0

7.

TÁMOP 6

Teljes költség

24%

-3,3

8.

TÁMOP 7

Teljes költség

85%

0,0

9.

TÁMOP 8

Teljes költség

85%

0,0

10.

TÁMOP 9

Teljes költség

85%

0,0

11.

Összesen

85%

20,00

5. Az operatív programok tartalmát érintő módosítások:

1.

2.

A

B

C

OP/prioritás

Módosítás célja

Módosítás eredménye, lényege

KEOP 1.

Előkészítési projektek
önálló projektként
történő támogathatóvá
tétele

A 2014–2020 közötti programozási időszakban
megvalósítandó, a prioritásban finanszírozott derogációs
projektek előkészítése visszahulló források felhasználásával.

66596
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3.

KEOP 2.

Támogatási célok
pontosítása

A KEOP és a regionális operatív programok illeszkedése és
egyértelmű lehatárolása érdekében pontosításra kerül a
KEOP-2.5.0/C (A forgalomképes közcélú állami tulajdonú,
káros vizek elvezetését célzó vonalas vízi létesítmény
kataszterének elkészítése) konstrukció operatív programhoz
való kapcsolódása.

4.

KEOP 5.

Tervezett műveletek
kiegészítése

A megújuló energia-fejlesztések támogatásával lehetővé
válik, hogy a Kohéziós Alap forrásaiból is támogatást
kapjanak a megújuló energia-fejlesztéseket megvalósító
projektek.

5.

ÁROP 1–3.

Lehetséges
kedvezményezetti kör
bővítése

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem támogathatóságának
megteremtése.

6.

EKOP 1–3.

Allokációs kulcs
módosítása

A jelenlegi 86,61–13,39%-os allokációs kulcs módosítása a
lakosság területi elhelyezkedését alapul véve 70–30%-os
– egész százalékra kerekített – arányra. Ezáltal a regionális
versenyképesség célkitűzésen a forrásfelhasználás
növekedik, az abszorpciós célok teljesítésének elősegítése
érdekében.

A Kormány 1624/2013. (IX. 5.) Korm. határozata
a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó képzési program előkészítéséről
A Kormány
1. egyetért azzal, hogy „A közfoglalkoztatást kiegészítő képzési program” (a továbbiakban: program) részben uniós,
részben központi költségvetési források terhére valósuljon meg,
2. egyetért azzal, hogy a programban résztvevők részére a képzés ideje alatt fizetendő juttatás összegét a napi hatórás
közfoglalkoztatási bért alapul véve kerüljön megállapításra,
3. a program előkészítése érdekében felhívja
a)
a nemzetgazdasági minisztert, hogy tegyen javaslatot a program megvalósításához szükséges költségvetési
forrás biztosításának módjára,
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
b)
a Miniszterelnökséget vezető államtitkárt, hogy a nemzetgazdasági miniszterrel együttműködve intézkedjen
a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében (a továbbiakban: TÁMOP) a többletkötelezettség-vállalás
keretének meghatározása és felhasználhatósága érdekében, valamint tegye meg a szükséges lépéseket
a program uniós finanszírozással történő megvalósításának előkészítéséhez,
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető államtitkár
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
c)
a Miniszterelnökséget vezető államtitkárt, hogy a program képzési elemének finanszírozása érdekében
intézkedjen a TÁMOP 2011–2013. évekre szóló akcióterve 2. prioritása módosításának előkészítéséről és
terjessze azt a Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság elé.
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető államtitkár
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

66597
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A Kormány 1625/2013. (IX. 5.) Korm. határozata
a 2014–2020 közötti időszakra érvényes regionális támogatási térképről, a Közép-magyarországi régió
támogathatóságáról és a 2007–2013 között hatályos regionális támogatási térkép meghosszabbításáról
A Kormány
1. felhatalmazza a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a 2007–2013 közötti időszakban hatályos regionális támogatási
térkép hatályának 2014. június 30-ig történő meghosszabbítására irányuló eljárást kezdje meg,
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
azonnal
2. egyetért azzal, hogy a regionális támogatási térkép koncepciójában, az Európai Unió működéséről szóló szerződés
107. cikk (3) bekezdés c) pontja szerinti települések kijelölése során, Pest megye déli gazdaságfejlesztési térsége és
a megyehatár menti elmaradottabb vagy leszakadó térségei előnyben részesüljenek, figyelembe véve az Európai
Bizottság által közzétett, a 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó regionális támogatásról szóló iránymutatásban
rögzítetteket.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
folyamatos
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1626/2013. (IX. 5.) Korm. határozata
az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program 2007–2008., 2009–2010. és 2011–2013. évekre szóló
akciótervének módosításáról
A Kormány
1. megállapítja az 1. melléklet szerint az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program (a továbbiakban: EKOP)
2011–2013. évekre szóló akciótervét,
2. jóváhagyja a 2. melléklet szerint a mellékletben foglalt táblázat 2., 4., 5., 7., 15., 19–23., 27., 28., 31–33., 35., 36. és
38–41. sorában meghatározott, egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projekteket,
3. elfogadja 2. melléklet szerint az ott meghatározott projektek kiemelt projektjeiként történő nevesítését, és
hozzájárul, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Közigazgatási Reform Programok Irányító Hatósága azokra
a támogatási szerződéseket megkösse,
4. jóváhagyja
a)
a 3. melléklet szerint az EKOP 2009–2010. évekre szóló akciótervének módosítását az ott meghatározott
konstrukció tekintetében, és
b)
a 4. melléklet szerint az EKOP 2007–2008. évekre szóló akciótervének módosítását az ott meghatározott
konstrukció tekintetében,
5. felhívja a Miniszterelnökséget vezető államtitkárt, hogy az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program
2011–2013. évekre szóló akciótervének módosításáról, az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program
2009–2010. évekre szóló akciótervében szereplő egy konstrukció címének és szakmai tartalmának módosításáról,
valamint kiemelt projektek nevesítésének módosításáról, az Elektronikus Közigazgatás Operatív Programmal
összefüggő tartalék támogatási konstrukciókról szóló 1472/2013. (VII. 24.) Korm. határozat által megállapított
akcióterv új, illetve megemelt keretösszeggel rendelkező konstrukciói esetében, ha ezen projektek keretében
a hardverbeszerzésre irányuló közbeszerzési eljárás keretében kiválasztott ajánlattevővel a szerződés 2013. október
30-ig nem kerül megkötésre, úgy nyújtson be előterjesztést a Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság részére
a konstrukció törlésről,
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető államtitkár
Határidő:
2013. november 15.
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6. visszavonja az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének módosításáról,
az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program 2009–2010. évekre szóló akciótervében szereplő egy konstrukció
címének és szakmai tartalmának módosításáról, valamint kiemelt projektek nevesítésének módosításáról,
az Elektronikus Közigazgatás Operatív Programmal összefüggő tartalék támogatási konstrukciókról szóló
1472/2013. (VII. 24.) Korm. határozat 1–4. pontját, valamint 1. és 2. mellékletét.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

Elektronikus Közigazgatás Operatív Program
Akcióterv 2011-2013

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

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

2. A prioritás ütemezése – kiírások kerete
Indikatív forrásallokáció
2011
2012
2013
0,30
23,09
15,24
Tartalék:
(Mrd Ft)
ESZA tervezett aránya a prioritás keretéből: max. 10%
3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)

2011
0,00

2012
12,58

2013
17,30

Összesen
38,63

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

2015
0,00

Összesen
29,88
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1. melléklet az 1626/2013. (IX. 5.) Korm. határozathoz

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

Konstrukció neve

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

2012

A konstrukció célja

A konstrukció szakmai
tartalmáért felelős miniszter

NFM

2013

Központosított kormányzati informatikai
rendszer kiterjesztése (KKIR2)

0,00

5,66

2,15

1.1.7

A Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság
informatikai infrastruktúrájának komplex
fejlesztése

0,00

0,08

0,00

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

NFM

1.1.10

A katasztrófavédelmi informatikai
rendszerek döntéstámogató szerepének
és biztonságának növelése

0,00

1,50

0,00

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

BM

1.1.12

Komplex mezőgazdasági
kockázatkezelési rendszer

0,00

1,25

0,00

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

VM

1.1.13

A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális
Hivatal szakrendszeri informatikai
fejlesztése

0,00

0,50

0,00

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

EMMI

0,00

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

NGM

BM

KIM

1.1.14

Adóigazgatási szakrendszerek
integrációja

0,00

1,50

1.1.15

Felelősen, felkészülten a
büntetésvégrehajtásban 2. ütem

0,00

0,50

0,00

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

1.1.16

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

0,00

0,00

0,29

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

66599

1.1.4

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

A konstrukció szakmai tartalma
tekintetében feladatkörrel
rendelkező további miniszter

66600

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

Konstrukció
kódja

Konstrukció neve

2011

2012

2013

1.1.18

Külső és belső adatforrások elemzését
támogató tudásmenedzsment rendszer
kialakítása

0,00

0,00

0,30

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

BM

1.2.4

Elektronikus Hulladékgazdálkodási
rendszer

0,00

0,90

0,00

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

VM

1.2.11

Országos támogatás-ellenőrzési
rendszer

0,00

0,00

0,80

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

NFM

1.2.14

A hivatalos lapok kiadási folyamatának
modernizálása

0,10

0,00

0,00

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

KIM

1.2.15

E-közigazgatási Szabad Szoftver
Kompetencia Központ létrehozása

0,20

0,00

0,00

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

KIM

1.2.16

Központi Illetményszámfejtési Rendszer

0,00

1,50

0,00

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

NGM

1.2.17

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

0,00

1,40

0,00

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

VM
BM

1.2.18

A KEKKH informatikai infrastruktúrájának
fejlesztése

0,00

1,00

0,00

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

KIM

Mezőgazdasági és környezeti
információs rendszer

1.2.23

Hibrid kézbesítési és konverziós
rendszer

1.2.24

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

0,00

1.2.26

A járási hivatalok informatikai
infrastruktúrájának fejlesztése

0,00

0,00

0,00

1,35

0,00

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

A konstrukció szakmai
tartalmáért felelős miniszter

NFM

VM

0,00

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

0,00

6,00

A cél egy olyan költséghatékony informatikai infrastruktúra kialakítása, ami platformot teremt egy
új, rugalmas, teljeskörűen elektronizált támogatás igénylési folyamat megvalósításához a 20142020-as KAP ciklusra. A fejlesztési fázisok következetes végigvitele az MVH-n túlmutató, ágazati
szinergiákat teremtő eredményeket is hoz. Az MVH által a társszervek számára kiajánlott
szolgáltatásokon keresztül a mezőgazdasági ügyfelek felé az egységes és jó színvonalú
működést nyújtó állam képe teremtődik meg. A különböző alrendszerek háttérbeli
összekapcsolása és egységes elvek mentén történő megjelenése az ügyfelek számára
egyszerűbben átlátható, kevesebb adminisztrációt igénylő folyamatokat, és egyben gyorsabb
ügyintézést és várhatóan kevesebb hivatali erőforrásigényt is jelent.

VM

0,00

5,10

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

KIM

3,25

A konstrukció szakmai tartalma
tekintetében feladatkörrel
rendelkező további miniszter

NFM
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1.2.19

A konstrukció célja

Konstrukció neve

1.A.2

Ágazati pályázat a közigazgatási
szolgáltatások belső folyamatainak
megújítására

1.A.3

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

1.

Prioritás

ÁFA kompenzáció

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

A konstrukció célja

A konstrukció szakmai
tartalmáért felelős miniszter

A konstrukció szakmai tartalma
tekintetében feladatkörrel
rendelkező további miniszter

2011

2012

2013

0,00

2,70

0,00

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

NFM

KIM

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

NFM

KIM

0,00

0,00

0,40

0,00
0,30

0,00
23,09

0,20
15,24
Tartalék támogatási konstrukciók

1.1.17

Költségvetés tervezési és központi
költségvetési és gazdálkodástámogatási
rendszer

1.2.27

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

1.

Tartalék támogatási
konstrukciók

0,00

0,00

1,31

0,00

0,00

2,00

0,00

0,00

3,31

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

NGM

KIM

66601

Elektronikus Közigazgatás Operatív Program
Akcióterv 2011-2013

1. Prioritás tartalma

66602

I. Prioritás bemutatása - 2. prioritás:

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

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

2011
5,90

14,84

Tartalék:

17,13

Összesen
37,87

(Mrd Ft)

ESZA tervezett aránya a prioritás keretéből: max. 10%
3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)
Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
2011

2012

2013

2014

2015

Összesen

0,00

14,09

16,25

0,00

0,00

30,34

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

Konstrukció
kódja

Konstrukció neve

Pályázatok, kiemelt projektek meghirdethető kerete
(MrdFt)

2011

2.1.12

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

5,00

2012

0,00

A konstrukció szakmai tartalmáért
felelős miniszter

A konstrukció szakmai tartalma
tekintetében feladatkörrel
rendelkező további miniszter

0,38

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

NFM

BM, KIM

KIM

KIM

A konstrukció célja

2013

Telefonos ügyfélszolgálat megújítása

0,90

0,00

0,00

2.1.15

Az integrált ügyfélszolgálatok
interoperabilis informatikai
infrastruktúrájának kialakítása

0,00

1,00

0,00

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

2.1.17

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

0,00

1,50

0,00

2.1.19

Sajátszámlás nyugdíjjárulék kezelés
ügyfélkapcsolati fejlesztése

0,00

0,00

1,30

- Földhivatali folyamatok ügyfélközpontú átalakítása és ahhoz szükséges korszerűsítése

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

VM

NGM
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2.1.14

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

Konstrukció neve

Pályázatok, kiemelt projektek meghirdethető kerete
(MrdFt)

2011

2012

A konstrukció szakmai tartalmáért
felelős miniszter

0,00

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

NFM

KIM

A konstrukció szakmai tartalma
tekintetében feladatkörrel
rendelkező további miniszter

2013

2.1.20

Postai agora

2.1.22

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

0,00

0,60

0,00

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

2.1.23

A járási hivatalok integrálása a
kormányhivatalok ügyfélszolgálati
rendszerébe

0,00

0,00

6,00

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

KIM

NFM

0,00

0,50

A konstrukció célja

2.2.1

Kormányzati adatközpont és IT értéknövelt
szolgáltatások nyújtása (Kormányzati
felhő)

0,00

2,85

0,00

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

2.2.4

Kormányzati intézmények telephelyein
végberendezések modernizációja

0,00

1,00

0,60

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

NFM

2.2.5

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

0,00

0,24

0,00

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

NFM

BM, KIM

2.3.7

Egészségbiztosítási ügyfélkapcsolatok
fejlesztése, egészségügyi rendszerekbe
integrált adatkezelés és azonosítás
megvalósítása

0,00

2,80

0,00

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

EMMI

NFM

0,00

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

KIM

NFM, NGM

2.3.8

Teljeskörű ügyfélazonosítás

0,00

2,15
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Konstrukció
kódja

66603

2.A.2

Konstrukció neve

Ágazati pályázat a közigazgatási
szolgáltatásokhoz való hozzáférést
támogató fejlesztésekre

Pályázatok, kiemelt projektek meghirdethető kerete
(MrdFt)

A konstrukció célja

A konstrukció szakmai tartalmáért
felelős miniszter

A konstrukció szakmai tartalma
tekintetében feladatkörrel
rendelkező további miniszter

KIM

2011

2012

2013

0,00

2,20

2,00

Az egyfordulós pályázat célja több közigazgatási szakrendszerhez való hozzáférés javítása az eközigazgatási szolgáltatások széles körben való elterjesztése érdekében.

NFM

KIM

2.1.24

Digitalizált törvényhozási tudástár 2. ütem

0,00

0,00

0,45

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

2.2.6

Nemzeti Távközlési Gerinchálózat (NTG)
fejlesztése

0,00

0,00

3,20

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

NFM

2.2.7

Az Egységes Digitális Rádiótávközlő
rendszer (EDR) fejlesztése

0,00

0,00

3,00

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

NFM

ÁFA kompenzáció
2.

Prioritás

0,00

0,00

0,20

5,90

14,84

17,13

66604

Konstrukció
kódja

Tartalék támogatási konstrukciók

2.1.9

Törvényhozás Információs rendszer és a
kapcsolódó weboldal továbbfejlesztése

0,00

0,00

0,20

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

2.1.15

Az integrált ügyfélszolgálatok
interoperabilis informatikai
infrastruktúrájának kialakítása

0,00

0,00

0,60

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

0,00

0,00

0,80

2.

KIM
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Tartalék támogatási konstrukciók

KIM

Elektronikus Közigazgatás Operatív Program
Akcióterv 2011-2013

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

2. A prioritás ütemezése – kiírások kerete

2011

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

0,00
Tartalék:

5,55

0,92

Összesen
6,47

(Mrd Ft)

ESZA tervezett aránya a prioritás keretéből: max. 10%
3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)
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I. Prioritás bemutatása - 3. prioritás:

Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon )
2011

2012

2013

2014

2015

Összesen

0,00

4,60

1,87

0,00

0,00

6,47

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

Konstrukció kódja

Konstrukció neve

Pályázatok, kiemelt projektek meghirdethető kerete
(MrdFt)

2011

2012

2013

A konstrukció célja

A konstrukció szakmai tartalmáért
felelős miniszter

A konstrukció szakmai tartalma
tekintetében feladatkörrel
rendelkező további miniszter

NFM

KIM

3.1.3

Ágazati pályázat a Közép-Magyarországi
Régióban megvalósítandó fejlesztésekre

0,00

0,95

0,92

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

3.1.5

A Rendőrség elektronikus feldolgozó
rendszerének korszerűsítése a KMR
régióban

0,00

2,00

0,00

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

3.1.6

Önkormányzati ASP központ felállítása

0,00

2,60

0,00

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

0,00

5,55

0,92

3.

Prioritás

BM

NFM

KIM, NGM

NFM

KIM

NFM

KIM, NGM

Tartalék támogatási konstrukciók

3.1.3
3.1.6
3.

Ágazati pályázat a Közép-Magyarországi
Régióban megvalósítandó fejlesztésekre

0,00

0,00

2,00

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

Önkormányzati ASP központ felállítása

0,00

0,00

0,60

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

Tartalék támogatási konstrukciók

0,00

0,00

2,60

66605

66606
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2. melléklet az 1626/2013. (IX. 5.) Korm. határozathoz
1.

A

B

C

D

E

F

G

Konstrukció
kódja

Projekt megnevezése

Operatív Program

Támogatást igénylő neve

Kiemelt projekt
támogatási összege
(KONV+KMR Mrd Ft)

Projekt rövid bemutatása

Támogathatóság feltételei
(amennyiben releváns)

2.

1.1.4

Központosított kormányzati informatikai rendszer
kiterjesztése (KKIR2)

Elektronikus Közigazgatás Operatív
Program

Nemzeti Infokommunikációs
Szolgáltató Zrt.

7,81

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

3.

1.1.7

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóság informatikai infrastruktúrájának komplex
fejlesztése

Elektronikus Közigazgatás Operatív
Program

Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadsági
Hatóság

0,08

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

4.

1.1.10

A katasztrófavédelmi informatikai rendszerek
döntéstámogató szerepének és biztonságának
növelése

Elektronikus Közigazgatás Operatív
Program

BM Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság

1,50

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

5.

1.1.12

Komplex mezőgazdasági kockázatkezelési
rendszer

Elektronikus Közigazgatás Operatív
Program

Mezőgazdasági és
Vidékfejlesztési Hivatal

1,25

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

6.

1.1.13

A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal
szakrendszeri informatikai fejlesztése

Elektronikus Közigazgatás Operatív
Program

Nemzeti Rehabilitációs és
Szociális Hivatal

0,50

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

7.

1.1.14

Adóigazgatási szakrendszerek integrációja

Elektronikus Közigazgatás Operatív
Program

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

1,50

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

8.

1.1.15

Felelősen, felkészülten a büntetésvégrehajtásban
2. ütem

Elektronikus Közigazgatás Operatív
Program

Belügyminisztérium

0,50

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

9.

1.1.16

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

Elektronikus Közigazgatás Operatív
Program

Országos Bírósági Hivatal

0,29

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

10.

1.1.18

Külső és belső adatforrások elemzését támogató
tudásmenedzsment rendszer kialakítása

Elektronikus Közigazgatás Operatív
Program

Nemzeti Védelmi Szolgálat

0,30

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

11.

1.2.4

Elektronikus Hulladékgazdálkodási rendszer

Elektronikus Közigazgatás Operatív
Program

Országos
Hulladékgazdálkodási
Ügynökség

0,90

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

12.

1.2.11

Országos támogatás-ellenőrzési rendszer

Elektronikus Közigazgatás Operatív
Program

Kormányzati Informatikai
Fejlesztési Ügynökség

0,80

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

13.

1.2.14

A hivatalos lapok kiadási folyamatának
modernizálása

Elektronikus Közigazgatás Operatív
Program

Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium

0,10

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

14.

1.2.15

E-közigazgatási Szabad Szoftver Kompetencia
Központ létrehozása

Elektronikus Közigazgatás Operatív
Program

Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium

0,20

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

15.

1.2.16

Központi Illetményszámfejtési Rendszer

Elektronikus Közigazgatás Operatív
Program

Magyar Államkincstár

1,50

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

16.

1.2.17/A

Web alapú agrárstatisztikai információs rendszer
kialakítása és összeköttetése

Elektronikus Közigazgatás Operatív
Program

Agrárgazdasági Kutató
Intézet

0,50

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

17.

1.2.17/B

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

Elektronikus Közigazgatás Operatív
Program

Belügyminisztérium

0,90

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

18.

1.2.18

A KEKKH informatikai infrastruktúrájának
fejlesztése

Elektronikus Közigazgatás Operatív
Program

Közigazgatási és Elektronikus
Közszolgáltatások Központi
Hivatala

1,00

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

19.

1.2.19

Mezőgazdasági és környezeti információs rendszer

Elektronikus Közigazgatás Operatív
Program

Mezőgazdasági és
Vidékfejlesztési Hivatal

1,35

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

20.

1.2.23

Hibrid kézbesítési és konverziós rendszer

Elektronikus Közigazgatás Operatív
Program

Magyar Posta Zrt.

3,25

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

21.

1.2.24

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

Elektronikus Közigazgatás Operatív
Program

Mezőgazdasági és
Vidékfejlesztési Hivatal

6,00

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

22.

1.2.26

A járási hivatalok informatikai infrastrukturájának
fejlesztése

Elektronikus Közigazgatás Operatív
Program

Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium

5,10

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

23.

2.1.12

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

Elektronikus Közigazgatás Operatív
Program

Kormányzati Informatikai
Fejlesztési Ügynökség

5,38

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

24.

2.1.14

Telefonos ügyfélszolgálat megújítása

Elektronikus Közigazgatás Operatív
Program

Közigazgatási és Elektronikus
Közszolgáltatások Központi
Hivatala

0,90

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

25.

2.1.15

Az integrált ügyfélszolgálatok interoperabilis
informatikai infrastruktúrájának kialakítása

Elektronikus Közigazgatás Operatív
Program

Közigazgatási és Elektronikus
Közszolgáltatások Központi
Hivatala

1,00

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

1.	
  oldal

66607
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1.

Konstrukció
kódja

Projekt megnevezése

Operatív Program

Támogatást igénylő neve

Kiemelt projekt
támogatási összege
(KONV+KMR Mrd Ft)

Projekt rövid bemutatása

1,50

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

Országos Nyugdíjbiztosítsi
Főigazgatóság

1,30

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

Elektronikus Közigazgatás Operatív
Program

Magyar Posta Zrt.

0,50

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

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

Elektronikus Közigazgatás Operatív
Program

Országos Bírósági Hivatal

0,60

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

2.1.23

A járási hivatalok integrálása a kormányhivatalok
ügyfélszolgálati rendszerébe

Elektronikus Közigazgatás Operatív
Program

Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium

6,00

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

32.

2.2.1

Kormányzati adatközpont és IT értéknövelt
szolgáltatások nyújtása (Kormányzati felhő)

Elektronikus Közigazgatás Operatív
Program

Nemzeti Infokommunikációs
Szolgáltató Zrt.

2,85

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

33.

2.2.4

Kormányzati intézmények telephelyein
végberendezések modernizációja

Elektronikus Közigazgatás Operatív
Program

Nemzeti Infokommunikációs
Szolgáltató Zrt.

1,60

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

34.

2.2.5

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

Elektronikus Közigazgatás Operatív
Program

Nemzeti Infokommunikációs
Szolgáltató Zrt.

0,24

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

35.

2.3.7

Egészségbiztosítási ügyfélkapcsolatok fejlesztése,
egészségügyi rendszerekbe integrált adatkezelés
és azonosítás megvalósítása

Elektronikus Közigazgatás Operatív
Program

Országos Egészségbiztosítási
Pénztár

2,80

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

27.

2.1.17/A

Földhivatali folyamatok ügyfélközpontú
átalakítása és ahhoz szükséges korszerűsítése

Elektronikus Közigazgatás Operatív
Program

28.

2.1.19

Sajátszámlás nyugdíjjárulék kezelés
ügyfélkapcsolati fejlesztése

Elektronikus Közigazgatás Operatív
Program

29.

2.1.20

Postai agora

30.

2.1.22

31.

Földmérési és Távérzékelési
Intézet

36.

2.3.8

Teljeskörű ügyfélazonosítás

Elektronikus Közigazgatás Operatív
Program

Közigazgatási és Elektronikus
Közszolgáltatások Központi
Hivatala

2,15

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

37.

2.1.24

Digitalizált törvényhozási tudástár 2. ütem

Elektronikus Közigazgatás Operatív
Program

Országgyűlés Hivatala

0,45

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

38.

2.2.6

Nemzeti Távközlési Gerinchálózat (NTG)
fejlesztése

Elektronikus Közigazgatás Operatív
Program

Nemzeti Infokommunikációs
Szolgáltató Zrt.

3,20

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

2.2.7

Az Egységes Digitális Rádiótávközlő rendszer
(EDR) fejlesztése

Elektronikus Közigazgatás Operatív
Program

Pro-M Zrt.

3,00

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

2,00

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

2,60

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

39.

40.

3.1.5

A Rendőrség elektronikus feldolgozó rendszerének
korszerűsítése a KMR régióban.

Elektronikus Közigazgatás Operatív
Program

Belügyminisztérium
Országos Rendőrfőkapitányság

41.

3.1.6

Önkormányzati ASP központ felállítása

Elektronikus Közigazgatás Operatív
Program

Kormányzati Informatikai
Fejlesztési Ügynökség

2.	
  oldal

Támogathatóság feltételei
(amennyiben releváns)

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

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

66608

3. melléklet az 1626/2013. (IX. 5.) Korm. határozathoz

Konstrukció
kódja

Projekt megnevezése

Operatív Program

Támogatást igénylő neve

Kiemelt projekt
támogatási összege
(KONV+KMR Mrd Ft)

Státusz

2.1.13

Ügyfélkapcsolatok fejlesztése

Elektronikus Közigazgatás Operatív
Program

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

2,62

keretösszeg emelés

4. melléklet az 1626/2013. (IX. 5.) Korm. határozathoz
Konstrukció
kódja

Projekt megnevezése

Operatív Program

Támogatást igénylő neve

Kiemelt projekt
támogatási összege
(KONV+KMR Mrd Ft)

Státusz

1.2.8

E-levéltár

Elektronikus Közigazgatás Operatív
Program

NISZ Zrt.

2,75

keretösszeg
csökkentés
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A Kormány 1627/2013. (IX. 5.) Korm. határozata
a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 2. prioritásának
módosításáról
A Kormány módosítja az 1. melléklet szerint a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2011–2013. évekre szóló
akciótervének a megállapításáról szóló 1429/2012. (X. 8.) Korm. határozat 1. mellékletében szereplő TIOP-2.2.6.
azonosító számú, „Struktúraváltás támogatása a járó- és fekvőbeteg ellátás fejlesztésével” című konstrukció
keretösszegét.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

66610

1. melléklet az 1627/2013. (IX. 5) Korm. határozathoz
Konstrukció kódja

Konstrukció neve

Konstrukció eredeti keretösszege (Mrd Ft)

TIOP-2.2.6

Struktúraváltás támogatása
a járó- és fekvőbeteg ellátás
fejlesztésével

45,46

Konstrukció módosított,
új keretösszege (Mrd Ft)

59,47

Keretemelés összege (Mrd Ft)

14,01
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A Kormány 1628/2013. (IX. 5.) Korm. határozata
az ÉAOP-2.1.1/E-12-k2-2012-0004 azonosító számú („Komplex ökoturisztikai fejlesztés a Hortobágyi
Nemzeti Parkban” című) kiemelt projekttel összefüggésben biztosítéknyújtási kötelezettség alóli egyedi
mentesítésről
A Kormány
1. megállapítja, hogy
a)
a Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság és a Hortobágyi
Halgazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság egyetlen részvényese a Magyar Állam,
b)
az a) alpontban meghatározott kedvezményezettek az ÉAOP-2.1.1/E-12-k2-2012-0004 azonosító számú,
„Komplex ökoturisztikai fejlesztés a Hortobágyi Nemzeti Parkban” című projektjükre megítélt támogatást
a nemzeti vagyon fejlesztésére fordítják,
2. mentesíti az 1. pont a) alpontjában meghatározott kedvezményezetteket az 1. pont b) alpontjában meghatározott
projektjük tekintetében a 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai
Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.)
Korm. rendelet 33. § (1) bekezdése szerinti biztosítéknyújtási kötelezettség alól,
3. felhívja a Miniszterelnökséget vezető államtitkárt, hogy az 1. pont b) alpontjában meghatározott projekt
tekintetében a 2. pont szerinti mentesítés érvényesítéséhez szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető államtitkár
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1629/2013. (IX. 5.) Korm. határozata
az uniós forrásfelhasználást akadályozó jogszabály-módosítások előkészítéséről
A Kormány felhívja a Miniszterelnökséget vezető államtitkárt, hogy – a feladatkörükben érintett miniszterek
bevonásával – a 2014–2020 között elérhető európai uniós fejlesztési források magyar gazdaságban történő
hasznosulását elősegítő jogszabályi környezet biztosítása érdekében készítse elő az uniós források felhasználását
akadályozó jogszabályok módosítására vonatkozó javaslatát.
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető államtitkár
érintett miniszterek
Határidő:
2013. szeptember 30.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A miniszterelnök 114/2013. (IX. 5.) ME határozata
helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról és helyettes államtitkár kinevezéséről
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 223. § (3) bekezdésében foglalt
jogkörömben – az emberi erőforrások miniszterének előterjesztésére – megállapítom, hogy
Langerné Victor Katalinnak, az Emberi Erőforrások Minisztériuma helyettes államtitkárának e megbízatása
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 222. § (1) bekezdése alapján történt lemondására
tekintettel
– 2013. augusztus 31-ei hatállyal – megszűnik,
egyidejűleg a Kttv. 220. § (2) bekezdése alapján – az emberi erőforrások miniszterének javaslatára –
dr. Garai Pétert az Emberi Erőforrások Minisztériuma helyettes államtitkárává
– 2013. szeptember 1-jei hatállyal – kinevezem.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A miniszterelnök 115/2013. (IX. 5.) ME határozata
a 132/2012. (XI. 6.) ME határozat módosításáról
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 220. § (2) bekezdésében
biztosított jogkörömben eljárva, a Kttv. 58. §-a alapján a helyettes államtitkár kinevezéséről szóló 132/2012. (XI. 6.)
ME határozatot 2013. július 31-ei hatállyal akként módosítom, hogy a határozatban Csepreghy Nándor tekintetében
a „Nemzeti Fejlesztési Minisztérium” szövegrész helyébe „Miniszterelnökség”szöveg lép.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

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

