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III. Kormányrendeletek

A Kormány 345/2013. (IX. 30.) Korm. rendelete
egyes kormányrendeleteknek a Magyar Nemzeti Bankról szóló törvénnyel összefüggő módosításáról

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott szerinti eredeti jogalkotói hatáskörében,
az 1. alcím tekintetében a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 451. § (1) bekezdés e) pontjában,
a 2. alcím tekintetében a lakás-takarékpénztárakról szóló 1996. évi CXIII. törvény 26. § b) pontjában,
a 3. alcím tekintetében az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény 78. § (2) bekezdésében,
a 4. alcím tekintetében a  magánnyugdíjról és a  magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997.  évi LXXXII.  törvény 134.  § (1)  bekezdés 
d) pontjában,
az 5. alcím tekintetében a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény 134. § (1) bekezdés 
b) pontjában,
a 6. alcím tekintetében az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény 78. § (1) bekezdésében,
a 7. alcím tekintetében a  számvitelről szóló 2000.  évi C.  törvény 178.  § (1)  bekezdés b)  pontjában, valamint a  Magyar 
Export-Import Bank Részvénytársaságról és a  Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról szóló 1994.  évi XLII.  törvény 
26. § (1) bekezdésében,
a 8., a 9., a 15., a 16., a 25. és a 36. alcím tekintetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 178. § (1) bekezdés b) pontjában,
a 10. alcím tekintetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 178. § (1) bekezdés c) pontjában,
a 11. alcím tekintetében a  számvitelről szóló 2000.  évi C.  törvény 178.  § (1)  bekezdés b)  pontjában és a  magánnyugdíjról és 
a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény 134. § (1) bekezdés d) pontjában,
a 12. alcím tekintetében a  számvitelről szóló 2000.  évi C.  törvény 178.  § (1)  bekezdés c)  pontjában és a  magánnyugdíjról és 
a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény 134. § (1) a) pontjában,
a 13. és 18. alcím tekintetében a  számvitelről szóló 2000.  évi C.  törvény 178.  § (1)  bekezdés c)  pontjában és az  Önkéntes 
Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény 78. § (1) bekezdésében,
a 14. alcím tekintetében a  befektetési vállalkozásokról és az  árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az  általuk végezhető 
tevékenységek szabályairól szóló 2007.  évi CXXXVIII.  törvény 180.  § (1)  bekezdés c)–d)  pontjában és a  hitelintézetekről és 
a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 235. § (1) bekezdés f ) pontjában,
a 17. alcím tekintetében a  számvitelről szóló 2000.  évi C.  törvény 178.  § (1)  bekezdés c)  pontjában és az  Önkéntes Kölcsönös 
Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény 78. § (1) bekezdésében,
a 19. alcím tekintetében a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény 134. § (1) bekezdés 
a) pontjában,
a 20. alcím tekintetében a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 451. § (1) bekezdés c) pontjában,
a 21. alcím tekintetében a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 451. § (1) bekezdés f ) pontjában,
a 22. alcím tekintetében a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 235. § (1) bekezdés a) és 
e) pontjában,
a 23. alcím tekintetében a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 258. § (4) bekezdésében,
a 24. alcím tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez 
kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (1) bekezdés a) pontjában,
a 27. alcím tekintetében a  csődeljárásról és a  felszámolási eljárásról szóló 1991.  évi XLIX.  törvény 84/A.  § (1)  bekezdés 
c) pontjában,
a 28. alcím tekintetében a  hitelintézetekről és a  pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996.  évi CXII.  törvény 235.  § (1)  bekezdés 
g)–i) pontjában, valamint a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 178. § (1) bekezdés b) pontjában,
a 29. alcím tekintetében a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 451. § (1) bekezdés q) pontjában,
a 30. alcím tekintetében a  hitelintézetekről és a  pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996.  évi CXII.  törvény 235.  § (1)  bekezdés 
j) pontjában,
a 31. alcím tekintetében a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 55. § (1) bekezdés h) pontjában,
a 32. alcím tekintetében a  hitelintézetekről és a  pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996.  évi CXII.  törvény 235.  § (1)  bekezdés 
k) pontjában,
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a 33. alcím tekintetében a döntéselőkészítéshez szükséges adatok hozzáférhetőségének biztosításáról szóló 2007. évi CI. törvény 
11. § c) pontjában,
a 34. alcím tekintetében a  hitelintézetekről és a  pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996.  évi CXII.  törvény 235.  § (1)  bekezdés 
g) pontjában,
a 35. alcím tekintetében a  hitelintézetekről és a  pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996.  évi CXII.  törvény 235.  § (1)  bekezdés 
l) pontjában,
a 37. alcím tekintetében a  befektetési vállalkozásokról és az  árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az  általuk végezhető 
tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény 180. § (1) bekezdés b) pontjában,
a 38. alcím tekintetében a  befektetési vállalkozásokról és az  árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az  általuk végezhető 
tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény 180. § (1) bekezdés g) pontjában,
a 39. és a  40. alcím tekintetében a  befektetési vállalkozásokról és az  árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az  általuk végezhető 
tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény 180. § (1) bekezdés f ) pontjában,
a 41. alcím tekintetében a  kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004.  évi XXXIV.  törvény 21.  § 
(1) bekezdésében,
a 42. alcím tekintetében a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény 26. § (3) bekezdés c) pontjában,
a 43. alcím tekintetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 178. § (1) bekezdés g) pontjában,
a 44. alcím tekintetében a  szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009.  évi 
LXXVI. törvény 53. § e) és f ) pontjában,
a 45. alcím tekintetében a  hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996.  évi CXII.  törvény 235.  § (1)  bekezdés 
a) pontjában,
a 46. alcím tekintetében a  hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996.  évi CXII.  törvény 235.  § (1)  bekezdés 
p) pontjában,
a 47. alcím tekintetében a  befektetési alapkezelőkről és a  kollektív befektetési formákról szóló 2011.  évi CXCIII.  törvény 152.  § 
(1) bekezdés a) pontjában,
a 48. alcím tekintetében a  befektetési alapkezelőkről és a  kollektív befektetési formákról szóló 2011.  évi CXCIII.  törvény 152.  § 
(1) bekezdés b) pontjában,
a 49. alcím tekintetében a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 235. § (1) bekezdés b) és 
d) pontjában,
az 50. alcím tekintetében a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 88. § (3) bekezdés b) pontjában,
a 67.  § (1)  bekezdés a)  pontja tekintetében a  biztosítókról és a  biztosítási tevékenységről szóló 2003.  évi LX.  törvény 234.  § 
e) pontjában,
a 67.  § (1)  bekezdés h)  pontja tekintetében a  devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a  lakóingatlanok 
kényszerértékesítésének rendjéről szóló 2011. évi LXXV. törvény 11. § c) és d) pontjában,
a 67. § (1) bekezdés i) pontja tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 35. pontjában,
a 67. § (2) bekezdése tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 2. és 4. pontjában
kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az egyes értékpapírok előállításának, kezelésének és fizikai megsemmisítésének biztonsági 
szabályairól szóló 98/1995. (VIII. 24.) Korm. rendelet módosítása

1. §  Az egyes értékpapírok előállításának, kezelésének és fizikai megsemmisítésének biztonsági szabályairól szóló 
98/1995. (VIII. 24.) Korm. rendelet 2.  § (2)  bekezdésében a „Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete” szövegrész 
helyébe a  „pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti Bank” 
szöveg lép.

2. A lakás-takarékpénztár általános szerződési feltételeiről szóló 47/1997. (III. 12.) Korm. rendelet 
módosítása

2. §  A lakás-takarékpénztár általános szerződési feltételeiről szóló 47/1997. (III. 12.) Korm. rendelet
a) 3.  §-ában a „Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének (a  továbbiakban: Felügyelet)” szövegrész helyébe 

a „Magyar Nemzeti Banknak (a továbbiakban: MNB)” szöveg,
b) 4. § (2) bekezdésében és 10. §-ában az „a Felügyelet” szövegrész helyébe az „az MNB” szöveg,
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c) 11. § (2) bekezdésében az „az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatalt” szövegrész helyébe az „a Nemzeti Adó- és 
Vámhivatalt” szöveg

lép.

3. Az önkéntes kölcsönös egészségpénztárak egészségügyi intézményeinek működési és üzemeltetési 
szabályairól szóló 109/1997. (VI. 25.) Korm. rendelet módosítása

3. §  Az önkéntes kölcsönös egészségpénztárak egészségügyi intézményeinek működési és üzemeltetési szabályairól 
szóló 109/1997. (VI. 25.) Korm. rendelet 10.  § (7)  bekezdésében a „Pénzügyi szervezetek Állami Felügyeletének” 
szövegrész helyébe a „pénztárak pénzügyi felügyeletét ellátó szervnek” szöveg lép.

4. A Pénztárak Garancia Alapjának szervezeti és működési szabályairól szóló  
169/1997. (X. 6.) Korm. rendelet módosítása

4. §  A Pénztárak Garancia Alapjának szervezeti és működési szabályairól szóló 169/1997. (X. 6.) Korm. rendelet 2.  § 
(2)  bekezdésében a „Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete” szövegrész helyébe a „pénzügyi közvetítőrendszer 
felügyeletével kapcsolatos feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti Bank” szöveg lép.

5. A magánnyugdíjpénztárak tevékenységéhez kapcsolódó biztosításmatematikai és pénzügyi 
tervezési szabályokról, valamint a szolgáltatási szabályzatra és a tartalékok kezelésére vonatkozó 
előírásokról szóló 170/1997. (X. 6.) Korm. rendelet módosítása

5. §  A magánnyugdíjpénztárak tevékenységéhez kapcsolódó biztosításmatematikai és pénzügyi tervezési szabályokról, 
valamint a  szolgáltatási szabályzatra és a  tartalékok kezelésére vonatkozó előírásokról szóló 170/1997. (X.  6.) 
Korm. rendelet 7.  §-ában a  „Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének” szövegrész helyébe a  „pénzügyi 
közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti Bank” szöveg lép.

6. Az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyező pénztárak egyes gazdálkodási szabályairól szóló 
268/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet módosítása

6. §  Az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyező pénztárak egyes gazdálkodási szabályairól szóló 268/1997. 
(XII. 22.) Korm. rendelet 4.  § (3)  bekezdésében a „Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletét” szövegrész helyébe 
a „pénztárak pénzügyi felügyeletét ellátó szervet” szöveg lép.

7. A biztosítók éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 
192/2000. (XI. 24.) Korm. rendelet módosítása

7. §  A biztosítók éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 192/2000. (XI. 24.) 
Korm. rendelet 2. § (7) bekezdésében a „Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete” szövegrész helyébe a „pénzügyi 
közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti Bank” szöveg lép.

8. A betétbiztosítási alapok és intézményvédelmi alapok, valamint a befektető-védelmi alap 
éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló  
214/2000. (XII. 11.) Korm. rendelet módosítása

8. §  A betétbiztosítási alapok és intézményvédelmi alapok, valamint a befektető-védelmi alap éves beszámoló készítési 
és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 214/2000. (XII. 11.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: 
214/2000. Korm. rendelet) 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„11. § Az éves beszámolót és az üzleti jelentést legkésőbb az üzleti évet követő év május 30-áig kell elkészíteni és 
benyújtani a  tagintézetekhez, a  Magyar Nemzeti Bankhoz, a  Bankszövetséghez, az  Országos Takarékszövetkezeti 
Szövetséghez, az Állami Számvevőszékhez és a pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért felelős miniszter által 
vezetett minisztériumhoz.”
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9. §  A 214/2000. Korm. rendelet 20. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az  éves beszámolót és az  üzleti jelentést legkésőbb az  üzleti évet követő év május 30-áig kell elkészíteni és 
benyújtani a  tagintézetekhez, az  állam tagsága esetén a  pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért felelős 
miniszter által vezetett minisztériumhoz, az  önkéntes alap elszámolási betétszámláját vezető hitelintézethez és 
a Magyar Nemzeti Bankhoz.”

10. §  A 214/2000. Korm. rendelet 29. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az  éves beszámolót és az  üzleti jelentést legkésőbb az  üzleti évet követő év május 30-áig kell elkészíteni és 
benyújtani a tagokhoz és a Magyar Nemzeti Bankhoz.”

11. §  Hatályát veszti a 214/2000. Korm. rendelet 6. § (2) bekezdés d) pontja.

9. A befektetési alapok éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól 
szóló 215/2000. (XII. 11.) Korm. rendelet módosítása

12. §  A befektetési alapok éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 215/2000. 
(XII. 11.) Korm. rendelet 3.  § (3)  bekezdésében a „Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete” szövegrész helyébe 
a „pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti Bank” szöveg lép.

10. A kockázati tőketársaságok és a kockázati tőkealapok éves beszámoló készítési és könyvvezetési 
kötelezettségének sajátosságairól szóló 216/2000. (XII. 11.) Korm. rendelet módosítása

13. §  A kockázati tőketársaságok és a kockázati tőkealapok éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének 
sajátosságairól szóló 216/2000. (XII. 11.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: 216/2000. Korm. rendelet) 5.  § 
(3)  bekezdésében a „Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete” szövegrész helyébe a „pénzügyi közvetítőrendszer 
felügyeletével kapcsolatos feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: Felügyelet)” szöveg lép.

14. §  A 216/2000. Korm. rendelet 7. §-ában a „Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete” szövegrész helyébe a „Felügyelet” 
szöveg lép.

11. A Pénztárak Garancia Alapja éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének 
sajátosságairól szóló 217/2000. (XII. 11.) Korm. rendelet módosítása

15. §  A Pénztárak Garancia Alapja éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 
217/2000. (XII. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 217/2000. Korm. rendelet)
a) 2.  § (3)  bekezdésében a  „Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete” szövegrész helyébe a  „pénzügyi 

közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti Bank” szöveg,
b) 8. § (3) bekezdés h) pontjában a „felügyelet” szövegrész helyébe a „Felügyelet” szöveg
lép.

16. §  Hatályát veszti a 217/2000. Korm. rendelet 10. § (3) bekezdése.

12. A magánnyugdíjpénztárak beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének 
sajátosságairól szóló 222/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása

17. §  A magánnyugdíjpénztárak beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 222/2000. 
(XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 222/2000. Korm. rendelet) 2. § a) pontjában a „Pénzügyi Szervezetek Állami 
Felügyelete” szövegrész helyébe a „pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos feladatkörében eljáró 
Magyar Nemzeti Bank” szöveg lép.

18. §  A 222/2000. Korm. rendelet 4. § (3) bekezdésében „Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről” szövegrész helyébe 
a „Magyar Nemzeti Bankról” szöveg lép.
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13. Az önkéntes nyugdíjpénztárak beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének 
sajátosságairól szóló 223/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása

19. §  Az önkéntes nyugdíjpénztárak beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 
223/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: 223/2000. Korm. rendelet) 2.  § b)  pontjában a  „Pénzügyi 
Szervezetek Állami Felügyelete” szövegrész helyébe a  „pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos 
feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti Bank” szöveg lép.

20. §  A 223/2000. Korm. rendelet 4.  § (3)  bekezdésében a „Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló 2007.  évi 
CXXXV. törvény 41. § (3) bekezdése” szövegrész helyébe a „Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 
48. § (3) bekezdése” szöveg lép.

14. A kereskedési könyvben nyilvántartott pozíciók, kockázatvállalások, a devizaárfolyam kockázat 
és nagykockázatok fedezetéhez szükséges tőkekövetelmény megállapításának szabályairól és 
a kereskedési könyv vezetésének részletes szabályairól szóló 244/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 
módosítása

21. § (1) A kereskedési könyvben nyilvántartott pozíciók, kockázatvállalások, a devizaárfolyam kockázat és nagykockázatok 
fedezetéhez szükséges tőkekövetelmény megállapításának szabályairól és a  kereskedési könyv vezetésének 
részletes szabályairól szóló 244/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: 244/2000. Korm. rendelet) 2.  § 
(1) bekezdés 9. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„9. elszámolási nap: tőzsdei ügyletek esetében az  a  nap, amelyen az  elszámolóház elszámolások lebonyolítására 
nyitva áll, devizaügyletek és devizában meghatározott ügyletek esetében az a nap, amikor a Magyar Nemzeti Bank 
(a továbbiakban: MNB) árfolyamot jegyez, tőzsdén kívüli ügyletek esetében az a nap, amelyet a szerződés ilyennek 
határoz meg, illetve ennek hiányában az adott piac szokványának megfelelő nap,”

 (2) A 244/2000. Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés 11. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„11. Felügyelet: a  pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti 
Bank,”

22. §  A 244/2000. Korm. rendelet 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az  MNB által belföldön kibocsátott kötvény árfolyamát a  lejárathoz legközelebb eső lejáratú – az  állam által 
belföldön kibocsátott – két állampapír árfolyamának arányosításával kell meghatározni.”

15. A hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési 
kötelezettségének sajátosságairól szóló 250/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása

23. §  A hitelintézetek és a  pénzügyi vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének 
sajátosságairól szóló 250/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 250/2000. Korm. rendelet)
a) 3.  § (14)  bekezdésében, a  11.  § (2)  bekezdésében, a  12.  § (2)  bekezdés g)  pontjában, a  26.  § (8) és 

(9) bekezdésében az „a Felügyelet” szövegrész helyébe az „az MNB” szöveg,
b) 12. § (2) bekezdésében az „a Felügyelet, valamint a Magyar Nemzeti Bank” szövegrész helyébe az „az MNB” 

szöveg
lép.

24. §  Hatályát veszti a  250/2000. Korm. rendelet 3.  § (2)  bekezdésében az „a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 
(a továbbiakban: Felügyelet) és” szövegrész.

16. A befektetési vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének 
sajátosságairól szóló 251/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása

25. §  A befektetési vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 
251/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: 251/2000. Korm. rendelet) 8.  § (7)  bekezdésében a „Pénzügyi 
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Szervezetek Állami Felügyelete” szövegrész helyébe a  „pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos 
feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti Bank” szöveg lép.

26. §  A 251/2000. Korm. rendelet 17. § 14. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A kiegészítő melléklet a Tv. előírásain túlmenően a következőket tartalmazza:)
„14. a  Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013.  évi CXXXIX.  törvény 19.  § (1) és (2)  bekezdése alapján előírt kötelező 
tartalék Magyar Nemzeti Banknál elhelyezett összegét;”

17. Az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyező pénztárak beszámolókészítési és könyvvezetési 
kötelezettségének sajátosságairól szóló 252/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása

27. §  Az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyező pénztárak beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének 
sajátosságairól szóló 252/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 252/2000. Korm. rendelet) 2. § a) pontjában 
a „Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete” szövegrész helyébe a „pénztárak pénzügyi felügyeletét ellátó szerv” 
szöveg lép.

28. §  A 252/2000. Korm. rendelet 4.  § (3)  bekezdésében a „Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló 2007.  évi 
CXXXV. törvény 41. § (3) bekezdése” szövegrész helyébe a „Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 
48. § (3) bekezdése” szöveg lép.

18. Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási szabályairól szóló  
281/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet módosítása

29. §  Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási szabályairól szóló 281/2001. (XII. 26.) Korm. 
rendelet 6.  § (1)  bekezdésében a  „Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletét” szövegrész helyébe a  „pénztárak 
pénzügyi felügyeletét ellátó szervet” szöveg lép.

19. A magánnyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási tevékenységéről szóló  
282/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet módosítása

30. §  A magánnyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási tevékenységéről szóló 282/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet 6. § 
(1)  bekezdésében a „Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletét” szövegrész helyébe a „pénzügyi közvetítőrendszer 
felügyeletével kapcsolatos feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti Bankot” szöveg lép.

20. A befektetési és az árutőzsdei szolgáltatási tevékenység, az értékpapír letéti őrzés, az értékpapír 
letétkezelés, valamint az elszámolóházi tevékenység végzéséhez szükséges személyi, tárgyi, technikai 
és biztonsági feltételekről szóló 283/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet módosítása

31. §  A befektetési és az  árutőzsdei szolgáltatási tevékenység, az  értékpapír letéti őrzés, az  értékpapír letétkezelés, 
valamint az elszámolóházi tevékenység végzéséhez szükséges személyi, tárgyi, technikai és biztonsági feltételekről 
szóló 283/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet 2.  § (1)  bekezdésében a „Felügyelethez” szövegrész helyébe a „pénzügyi 
közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti Bankhoz (a  továbbiakban: 
Felügyelet)” szöveg lép.

21. A dematerializált értékpapír előállításának és továbbításának módjáról és biztonsági szabályairól, 
valamint az értékpapírszámla, központi értékpapírszámla és az ügyfélszámla megnyitásának és 
vezetésének szabályairól szóló 284/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet módosítása

32. §  A dematerializált értékpapír előállításának és továbbításának módjáról és biztonsági szabályairól, valamint 
az  értékpapírszámla, központi értékpapírszámla és az  ügyfélszámla megnyitásának és vezetésének szabályairól 
szóló 284/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet 2. §-ában a „Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete” szövegrész helyébe 
a „pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti Bank” szöveg lép.
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22. A pénzváltási tevékenységről szóló 297/2001. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

33. §  A pénzváltási tevékenységről szóló 297/2001. (XII. 27.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: Pvr.) 19.  § (3)  bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  pénzváltó köteles a  könyvvitelét úgy kialakítani, hogy az  alkalmas legyen az  MNB-nek szolgáltatandó 
információkról szóló jogszabály vagy a  Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletében meghatározott adatok 
szolgáltatására és ellenőrzésére.”

34. §  A Pvr.
a) 2.  § (1)  bekezdésében a „Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (a  továbbiakban: Felügyelet)” szövegrész 

helyébe a „Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB)” szöveg,
b) 2.  § (2)  bekezdésében, 6.  §-ában, 7.  §-ában és 9.  §-ában az „A Felügyelet” szövegrész helyébe az „Az MNB” 

szöveg,
c) 3.  § (4)  bekezdésében, 6.  § d)  pontjában, 7.  § a) és f )  pontjában, a  10.  § (2) és (6)  bekezdésében, 13.  § 

(2) bekezdésében és 26. § (2) bekezdésében az „a Felügyelet” szövegrész helyébe az „az MNB” szöveg,
d) 8. §-ában az „a Felügyeletnek” szövegrész helyébe az „az MNB-nek” szöveg
lép.

35. §  Hatályát veszti a Pvr.
a) 12. § (1) bekezdés d) pontjában az „a Felügyelet vagy” szövegrész,
b) 27. §-a.

23. A zálogtárgyak bírósági végrehajtáson kívüli értékesítésének szabályairól szóló  
12/2003. (I. 30.) Korm. rendelet módosítása

36. §  A zálogtárgyak bírósági végrehajtáson kívüli értékesítésének szabályairól szóló 12/2003. (I. 30.) Korm. rendelet
a) 8/A.  § (4)  bekezdésében a  „Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló 2007.  évi CXXXV.  törvény 

(a továbbiakban: PSZÁFtv.) 4. § a)–i) és l)–m)” szövegrész helyébe a „Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi 
CXXXIX. törvény (a továbbiakban: MNB.tv) 39. § (1) bekezdés a)–i) és k)–n)” szöveg,

b) 8/A. § (5) bekezdésében a „Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete” szövegrész helyébe a „Magyar Nemzeti 
Bank” szöveg,

c) 8/A. § (5) bekezdésében az „a PSZÁFtv. 4. § a)–i) és l)–m)” szövegrész helyébe az „az MNB.tv 39. § (1) bekezdés 
a)–i) és k)–n)” szöveg

lép.

24. A mezőgazdasági és élelmiszeripari termékekhez kapcsolódó biztosítékrendszer szabályairól 
szóló 17/2004. (II. 13.) Korm. rendelet módosítása

37. §  A mezőgazdasági és élelmiszeripari termékekhez kapcsolódó biztosítékrendszer szabályairól szóló 17/2004. (II. 13.) 
Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A bankgarancia és a kezesség kizárólag olyan pénzügyi intézménytől, továbbá biztosítótól fogadható el, amely 
a székhelye szerinti tagállam illetékes pénzügyi felügyeleti hatósága által kiadott engedély alapján e  tevékenység 
végzésére jogosult.”

25. A tőzsdék és az elszámolóházi tevékenységet végző szervezetek éves beszámolókészítési és 
könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 348/2004. (XII. 22.) Korm. rendelet módosítása

38. §  A tőzsdék és az  elszámolóházi tevékenységet végző szervezetek éves beszámolókészítési és könyvvezetési 
kötelezettségének sajátosságairól szóló 348/2004. (XII. 22.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: 348/2004. Korm. 
rendelet) 3.  § (2)  bekezdésében a „Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének” szövegrész helyébe a „pénzügyi 
közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti Bank (a  továbbiakban: 
Felügyelet)” szöveg lép.
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39. §  A 348/2004. Korm. rendelet
a) 9.  § (5)  bekezdésében, a  13.  § (1)  bekezdésében a „Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete” szövegrész 

helyébe a „Felügyelet” szöveg,
b) 8.  § (2)  bekezdésében a „Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének” szövegrész helyébe a „Felügyelet” 

szöveg
lép.

26. A fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásának és érvényesítésének 
részletes szabályairól szóló 4/2005. (I. 12.) Korm. rendelet módosítása

40. §  A fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásának és érvényesítésének részletes szabályairól szóló 
4/2005. (I. 12.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés b) pontjában a „Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete” szövegrész 
helyébe a  „pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti Bank” 
szöveg lép.

27. A felszámolók névjegyzékéről szóló 114/2006. (V. 12.) Korm. rendelet módosítása

41. §  A felszámolók névjegyzékéről szóló 114/2006. (V. 12.) Korm. rendelet 3. § (4) bekezdésében a „Pénzügyi Szervezetek 
Állami Felügyelete” szövegrész helyébe a „pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos feladatkörében 
eljáró Magyar Nemzeti Bank” szöveg lép.

28. A hitelezési kockázat kezeléséről és tőkekövetelményéről szóló 196/2007. (VII. 30.) Korm. rendelet 
módosítása

42. §  A hitelezési kockázat kezeléséről és tőkekövetelményéről szóló 196/2007. (VII. 30.) Korm. rendelet
a) 3.  § 4.  pont d)  alpontjában a  „Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (a  továbbiakban: Felügyelet)” 

szövegrész helyébe a „Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB)” szöveg,
b) 4.  § (2)  bekezdésében, 5.  § (5)  bekezdésében, 7.  § (2)  bekezdésében, 10.  § (1)  bekezdésében, 13.  § 

(6)  bekezdésében, 14.  § (1)  bekezdés e)  pontjában, 15.  § (2)  bekezdésében, 19.  § (4)  bekezdés nyitó 
szövegrészében, 19.  § (4)  bekezdés b) és c)  pontjában, 21.  § (1) és (3)–(5)  bekezdésében, 23.  §-ában, 30.  § 
(6)  bekezdésében, 31.  § (9)  bekezdésében, 32.  § (1) és (2)  bekezdésében, 36.  § (2)  bekezdésében, 39.  § 
(4)  bekezdésében, 44.  § (5) és (9)  bekezdésében, 45.  § (4)  bekezdésében, 47.  § (9)  bekezdésében, 49.  § 
(1)  és (4)  bekezdésében, 51.  § (16)  bekezdésében, 67.  § (4)  bekezdésében, 70.  § (9)  bekezdésében, 71.  § 
(1)  bekezdésében, 121.  §-ában, 132.  § (3), (4) és (8)  bekezdésében, 140.  § (1) és (2)  bekezdésében, 141.  § 
(10)  bekezdésében, 150.  § (1)–(3)  bekezdésében és a  163.  § (4)  bekezdésében az „a Felügyelet” szövegrész 
helyébe az „az MNB” szöveg,

c) 31.  § (7) és (8)  bekezdésében, 51.  § (9)  bekezdésében, 80.  § (6)  bekezdésében és 132.  § (3)  bekezdésében 
az „A Felügyelet” szövegrész helyébe az „Az MNB” szöveg,

d) 165. § (1) bekezdésében a „Felügyelet” szövegrész helyébe az „MNB” szöveg,
e) 21. § (3) bekezdésében az „A Felügyeletnek” szövegrész helyébe az „Az MNB-nek” szöveg
lép.

29. Az ingatlanértékelést végző természetes személy és szervezet felelősségbiztosítási  
szerződésének minimális tartalmi követelményeire vonatkozó részletes szabályokról szóló  
197/2007. (VII. 30.) Korm. rendelet módosítása

43. §  Az ingatlanértékelést végző természetes személy és szervezet felelősségbiztosítási szerződésének minimális tartalmi 
követelményeire vonatkozó részletes szabályokról szóló 197/2007. (VII. 30.) Korm. rendelet 4/A. §-ában a „Pénzügyi 
Szervezetek Állami Felügyeletét” szövegrész helyébe a  „pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos 
feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti Bankot” szöveg lép.
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30. A működési kockázat kezeléséről és tőkekövetelményéről szóló 200/2007. (VII. 30.) Korm. rendelet 
módosítása

44. §  A működési kockázat kezeléséről és tőkekövetelményéről szóló 200/2007. (VII. 30.) Korm. rendelet
a) 3.  § (2)  bekezdésében a „Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (a  továbbiakban: Felügyelet)” szövegrész 

helyébe a „Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB)” szöveg,
b) 4.  § (4)  bekezdésében, 5.  § (1)  bekezdésében, a  6.  § (3) és (4)  bekezdésében, 7.  § (1), (6), (7) és 

(10)  bekezdésében, 8.  § (11)  bekezdésében, 11.  § (1) és (2)  bekezdésében és 12.  §-ában az „a Felügyelet” 
szövegrész helyébe az „az MNB” szöveg,

c) 6. § (1) bekezdésében az „A Felügyelet” szövegrész helyébe az „Az MNB” szöveg,
d) 10. §-ában az „a Felügyeletnek” szövegrész helyébe az „az MNB-nek” szöveg
lép.

31. A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságról szóló 225/2007. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosítása

45. §  A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságról szóló 225/2007. (VIII. 31.) Korm. rendelet 7.  § (1)  bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„(1) Fogyasztóvédelmi hatóságként a  Kormány – a  pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos 
feladatkörbe tartozó ügyek kivételével – közigazgatási hatósági ügyekben az  NFH-t és a  területileg illetékes 
felügyelőséget jelöli ki.”

32. A hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítéséről szóló  
234/2007. (IX. 4.) Korm. rendelet módosítása

46. §  A hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítéséről szóló 234/2007. (IX. 4.) Korm. rendelet
a) 13.  § (2)  bekezdés b)  pontjában a „Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (a  továbbiakban: Felügyelet)” 

szövegrész helyébe a „Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB)” szöveg,
b) 15/B. § i) pontjában az „a Felügyelet” szövegrész helyébe az „az MNB” szöveg
lép.

33. A döntéselőkészítéshez szükséges adatok hozzáférhetőségének biztosításáról szóló  
2007. évi CI. törvény végrehajtásáról szóló 335/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet módosítása

47. §  A döntéselőkészítéshez szükséges adatok hozzáférhetőségének biztosításáról szóló 2007.  évi CI.  törvény 
végrehajtásáról szóló 335/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet 10. § g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A Törvény 2. § (1) bekezdés és a 4. § (1) bekezdése szerinti adatkérésre jogosultak továbbá:]
„g) a Magyar Nemzeti Bank elnöke,”

34. A hitelintézetek értékpapírosítási tőkekövetelményéről szóló 380/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 
módosítása

48. §  A hitelintézetek értékpapírosítási tőkekövetelményéről szóló 380/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet
a) 6.  § (2)  bekezdésében a „Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (a  továbbiakban: Felügyelet)” szövegrész 

helyébe a „Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB)” szöveg,
b) 6.  § (4)  bekezdésében, 13.  § (2)  bekezdésében, 37.  §-ában, 38.  § (7)  bekezdésében az  „A Felügyelet” 

szövegrész helyébe az „Az MNB” szöveg,
c) 6.  § (5)  bekezdésében, 11.  § (1)  bekezdésében, 17.  § (3)  bekezdésében, 18.  § (1)  bekezdésében, 35.  § 

(1)  bekezdés b)  pontjában, 35.  § (2)  bekezdésében, 43.  § (1)  bekezdésében, 47.  § (1)  bekezdésében és 
5. számú melléklet 4. pontjában az „a Felügyelet” szövegrész helyébe az „az MNB” szöveg,

d) 13. § (1) bekezdésében az „A Felügyeletnek” szövegrész helyébe az „Az MNB-nek” szöveg
lép.
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35. A hitelintézet partnerkockázatának kezeléséről szóló 381/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 
módosítása

49. §  A hitelintézet partnerkockázatának kezeléséről szóló 381/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet
a) 13.  § (1)  bekezdésében a  „Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének (a  továbbiakban: Felügyelet)” 

szövegrész helyébe a „Magyar Nemzeti Banknak (a továbbiakban: MNB)” szöveg,
b) 13. § (2) bekezdésében, 15. § (1) és (5) bekezdésében, 18. § (1) és (6) bekezdésében, 28. § (2) bekezdésében, 

31. § (3) bekezdésében és 4. számú melléklet 1. pontjában az „a Felügyelet” szövegrész helyébe az „az MNB” 
szöveg,

c) 15. § (3) bekezdésében az „A Felügyelet” szövegrész helyébe az „Az MNB” szöveg,
d) 29. § (3) bekezdés b) pontjában az „egyéb Felügyelet” szövegrész helyébe az „egyéb, az MNB” szöveg,
e) 15.  § (6)  bekezdésében és 30.  § (1)  bekezdés b)  pontjában az  „a Felügyeletnek” szövegrész helyébe 

az „az MNB-nek” szöveg
lép.

36. A foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmények éves beszámoló készítési és könyvvezetési 
kötelezettségének sajátosságairól szóló 399/2007. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

50. §  A foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmények éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének 
sajátosságairól szóló 399/2007. (XII. 27.) Korm. rendelet 16.  § (3)  bekezdésében a „Pénzügyi Szervezetek Állami 
Felügyelete” szövegrész helyébe a „pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos feladatkörében eljáró 
Magyar Nemzeti Bank” szöveg lép.

37. A befektetési szolgáltatási tevékenységet, befektetési szolgáltatási tevékenységet kiegészítő 
szolgáltatást, valamint árutőzsdei szolgáltatást folytató gazdálkodó szervezet üzletszabályzatának 
kötelező tartalmi elemeiről szóló 22/2008. (II. 7.) Korm. rendelet módosítása

51. §  A befektetési szolgáltatási tevékenységet, befektetési szolgáltatási tevékenységet kiegészítő szolgáltatást, valamint 
árutőzsdei szolgáltatást folytató gazdálkodó szervezet üzletszabályzatának kötelező tartalmi elemeiről szóló 
22/2008. (II. 7.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontjában a „Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete” szövegrész 
helyébe a „pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos feladatkörében eljáró a  Magyar Nemzeti Bank” 
szöveg lép.

38. A befektetési vállalkozás kockázatvállalására és kockázatkezelésére vonatkozó információk 
nyilvánosságra hozataláról szóló 164/2008. (VI. 27.) Korm. rendelet módosítása

52. §  A befektetési vállalkozás kockázatvállalására és kockázatkezelésére vonatkozó információk nyilvánosságra 
hozataláról szóló 164/2008. (VI. 27.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„3. Felügyelet: a pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti Bank,”

39. A befektetési vállalkozás működési kockázatának tőkekövetelményéről szóló  
169/2008. (VI. 28.) Korm. rendelet módosítása

53. §  A befektetési vállalkozás működési kockázatának tőkekövetelményéről szóló 169/2008. (VI. 28.) Korm. rendelet 1. § 
(2) bekezdés 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„2. Felügyelet: a pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti Bank.”
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40. A befektetési vállalkozás hitelkockázatáról szóló 301/2008. (XII. 17.) Korm. rendelet módosítása

54. §  A befektetési vállalkozás hitelkockázatáról szóló 301/2008. (XII. 17.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: 301/2008. 
Korm. rendelet) 1. § (2) bekezdés 19. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„19. Felügyelet: a  pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti 
Bank;”

55. §  Hatályát veszti a 301/2008. Korm. rendelet 71. § (9) bekezdése.

41. A kis- és középvállalkozások helyzetével, támogatásával összefüggő adatszolgáltatásról szóló 
5/2009. (I. 16.) Korm. rendelet módosítása

56. §  A kis- és középvállalkozások helyzetével, támogatásával összefüggő adatszolgáltatásról szóló 5/2009. (I. 16.) 
Korm. rendelet
a) 1.  § (1)  bekezdés b)  pontjában a „Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete” szövegrész helyébe a „Magyar 

Nemzeti Bank” szöveg,
b) 3.  §-ában és 5.  mellékletének címében az  „Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal” szövegrész helyébe 

az „A Nemzeti Adó- és Vámhivatal” szöveg,
c) 5. melléklet 3. pontjában az „az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal” szövegrész helyébe az „a Nemzeti Adó- 

és Vámhivatal” szöveg
lép.

42. Az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program adatgyűjtéseiről és adatátvételeiről szóló 
288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet módosítása

57. §  Az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program adatgyűjtéseiről és adatátvételeiről szóló 288/2009. (XII. 15.) 
Korm. rendelet 1. melléklet 1600 és 1713 sorszámú sorában a „Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete” szövegrész 
helyébe a „Magyar Nemzeti Bank” szöveg lép.

43. Az egyes pénz- és tőkepiaci szolgáltatásokat is végző egyéb vállalkozások éves beszámoló 
készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 327/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 
módosítása

58. §  Az egyes pénz- és tőkepiaci szolgáltatásokat is végző egyéb vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési 
kötelezettségének sajátosságairól szóló 327/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet
a) 6.  § (1)  bekezdésében a  „Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének (a  továbbiakban: Felügyelet)” 

szövegrész helyébe a „Magyar Nemzeti Bank” szöveg,
b) 11.  § (1)  bekezdésében a  „Felügyelet” szövegrész helyébe a  „pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével 

kapcsolatos feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti Bank” szöveg,
c) 16.  § (1)  bekezdésében a  „Felügyelet” szövegrész helyébe a  „pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével 

kapcsolatos feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti Bank” szöveg,
d) 17/A.  § (5)  bekezdésében és 17/D.  § (4)  bekezdésében a  „Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének 

(a továbbiakban: Felügyelet)” szövegrész helyébe a „Magyar Nemzeti Banknak” szöveg
lép.

44. A Belső Piaci Információs Rendszer hazai működésének és az abban való részvételnek 
a szabályairól szóló 342/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

59. §  A Belső Piaci Információs Rendszer hazai működésének és az abban való részvételnek a szabályairól szóló 342/2009. 
(XII. 30.) Korm. rendelet 3. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„a) IMI-hatóság: a  Szolgtv. hatálya alá tartozó szolgáltatási tevékenység tekintetében a  szolgáltatás felügyeletét 
ellátó hatóság és annak felügyeleti szerve, továbbá az állami adóhatóság, a pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletét 



68006	 M A G YA R 	 K Ö Z L Ö N Y 	 • 	 2013.	évi	160.	szám	

ellátó szerv, a  céginformációs és az  elektronikus cégeljárásban közreműködő szolgálat, valamint az  egyéni 
vállalkozói tevékenységgel kapcsolatos ügyekben országos illetékességgel eljáró hatóság és az egyéni vállalkozók 
nyilvántartását vezető szerv,”

45. A körültekintő lakossági hitelezés feltételeiről és a hitelképesség vizsgálatáról szóló  
361/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

60. §  Hatályát veszti a  körültekintő lakossági hitelezés feltételeiről és a  hitelképesség vizsgálatáról szóló 361/2009. 
(XII. 30.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdésében az „és a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete” szövegrész.

46. Az átruházott hitelkockázatot megtestesítő kitettségekről szóló 344/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet 
módosítása

61. §  Az átruházott hitelkockázatot megtestesítő kitettségekről szóló 344/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet
a) 4.  §-ában a  „Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (a  továbbiakban: Felügyelet)” szövegrész helyébe 

a „Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB)” szöveg,
b) 10. § (1) bekezdésében az „a Felügyelet” szövegrészek helyébe az „az MNB” szöveg,
c) 10. § (2) bekezdésében az „A Felügyelet” szövegrész helyébe az „Az MNB” szöveg
lép.

47. A befektetési alapkezelőre vonatkozó szervezeti, összeférhetetlenségi, üzletviteli és 
kockázatkezelési követelményekről szóló 344/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

62. §  A befektetési alapkezelőre vonatkozó szervezeti, összeférhetetlenségi, üzletviteli és kockázatkezelési 
követelményekről szóló 344/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdés c) pontjában a „Pénzügyi Szervezetek 
Állami Felügyelete” szövegrész helyébe a „pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos feladatkörében 
eljáró Magyar Nemzeti Bank” szöveg lép.

48. A befektetési alapok befektetési és hitelfelvételi szabályairól szóló  
345/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

63. §  A befektetési alapok befektetési és hitelfelvételi szabályairól szóló 345/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 2.  § 
(1)  bekezdés e)  pont ea)  alpontjában a „Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete” szövegrész helyébe „pénzügyi 
közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti Bank” szöveg lép.

49. A hitelintézetek likviditási szintjének meghatározásáról, valamint devizapozícióbeli lejárati 
összhangjának szabályozásáról szóló 366/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

64. §  A hitelintézetek likviditási szintjének meghatározásáról, valamint devizapozícióbeli lejárati összhangjának 
szabályozásáról szóló 366/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet
a) 3.  § (3)  bekezdésében a „Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (a  továbbiakban: Felügyelet)” szövegrész 

helyébe az „MNB” szöveg,
b) 4. § (3) bekezdésében a „Felügyelet” szövegrész helyébe az „MNB” szöveg,
c) 3.  mellékletében a  „Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének” szövegrész helyébe a  „Magyar Nemzeti 

Bank” szöveg
lép.

50. Az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló  
217/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelet módosítása

65. §  Az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 217/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelet 
3.  melléklet 138.  pontjában a  „Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletére” szövegrész helyébe a  „pénzügyi 
közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti Bankra” szöveg lép.
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51. Záró rendelkezések

66. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2013. október 1-jén lép hatályba.
 (2) A 67. § (1) bekezdés a) pontja 2014. január 1-jén lép hatályba.

67. § (1) Hatályát veszti
a) a  biztosítók jelzáloghitelezési tevékenysége megkezdéséhez és folytatásához szükséges személyi és tárgyi 

feltételekről szóló 261/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet,
b) a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet 18. § (8) bekezdésében a „– szükség 

esetén a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének bevonásával –” szövegrész,
c) a mezőgazdasági biztosító egyesületek alapításának és működésének támogatásáról szóló 101/2001. (VI. 20.) 

Korm. rendelet,
d) a  fiatalok, valamint a  többgyermekes családok lakáscélú kölcsöneinek állami támogatásáról szóló 

134/2009. (VI. 23.) Korm. rendelet 8. § (5) bekezdésében a „– szükség esetén a Pénzügyi Szervezetek Állami 
Felügyeletének bevonásával –” szövegrész,

e) a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiszabott bírságból származó bevétel felhasználásáról szóló 
7/2010. (I. 22.) Korm. rendelet,

f ) a lakásépítési támogatásról szóló 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet 17. § (5) bekezdésében a „– szükség esetén 
a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének bevonásával –” szövegrész,

g) az  otthonteremtési kamattámogatásról szóló 341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 15.  § (4)  bekezdésében 
a „– szükség esetén a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének bevonásával –” szövegrész,

h) a  devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítését érintő megtérítésről és a  közszférában dolgozók 
támogatásáról szóló 57/2012. (III. 30.) Korm. rendelet 15. § (8) bekezdésében a „– szükség esetén a Pénzügyi 
Szervezetek Állami Felügyeletének bevonásával –” szövegrész,

i) a  központosított illetményszámfejtés szabályairól szóló 422/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 27.  § 
(3) bekezdésében az „és a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete” szövegrész.

 (2) Hatályát veszti az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
a) 11. § (6) bekezdésében az „a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete,” szövegrész,
b) 1. melléklet 1. pontjában az „a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tekintetében a Pénzügyi Szervezetek 

Állami Felügyelete és annak elnöke,” szövegrész.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 346/2013. (IX. 30.) Korm. rendelete
a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben résztvevők 
juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet, valamint a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központról szóló 202/2012. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés f ) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 19. § és a 20. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben 
résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet módosítása

1. § (1) A pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben résztvevők juttatásairól és 
kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: Ptr.) 1.  § (1) és (2)  bekezdése helyébe 
a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A rendeletben foglaltakat kell alkalmazni a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: 
Nkt.) 62.  § (2)  bekezdésében szabályozott továbbképzés (a  továbbiakban: továbbképzés) megtervezésére, 
megszervezésére.
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(2) A  nevelési-oktatási intézmény vezetője az  (1)  bekezdésben meghatározott feladatok végrehajtására, 
a  pedagógiai program figyelembevételével középtávú, öt évre szóló (a  továbbiakban: továbbképzési időszak) 
továbbképzési programot készít. A  továbbképzési programot a  nevelőtestület véleményének kikérését követően 
a  fenntartó fogadja el. A  továbbképzési időszak a  program elfogadását követő év szeptember hónap első napján 
kezdődik, és az  ötödik év augusztus hónap utolsó munkanapján fejeződik be. A  továbbképzési programot 
a  továbbképzési időszak első évét megelőző év március 15-éig kell elfogadni. A  továbbképzési program 
felülvizsgálatára a fenntartóval egyeztetve évente egy alkalommal kerülhet sor.”

 (2) A Ptr. 1. § (7) és (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(7) A  fenntartó meghatározhatja azokat a  szakvizsgára történő felkészítéseket és továbbképzéseket, amelyeken 
való részvételhez támogatást nyújt.
(8) A fenntartó az Nkt. 83. § (2) bekezdés e) pontja alapján ellenőrzi
a) a továbbképzési program és a beiskolázási terv, valamint a pedagógiai program összhangját,
b) a továbbképzési program és a beiskolázási terv végrehajtásának törvényességét és
c) ha a  nevelési-oktatási intézményt nem az  állami intézményfenntartó központ (a  továbbiakban: központ) tartja 
fenn, a költségvetés terhére vonatkozó kötelezettségvállalás szabályainak megtartását.”

2. §  A Ptr. 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A központ a fenntartásában működő köznevelési intézmények esetében a pedagógusok állandó helyettesítési 
rendszerén keresztül megszervezi a  szakvizsgára történő felkészítésben vagy a  továbbképzésben részt vevő 
pedagógus helyettesítését.”

3. §  A Ptr. 4. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(3) Ha a  pedagógus a  nevelő és oktató munkáját több mint hét éve ugyanazzal az  iskolai végzettséggel és 
szakképzettséggel látja el, olyan továbbképzésben kell részt vennie, amely hozzájárul az  adott pedagógus 
szakképzettséghez kapcsolódó alapképzésben megszerzett ismeretek és jártasság megújításához, kiegészítéséhez 
(a  továbbiakban: szakmai megújító képzés). E  rendelkezést alkalmazni kell akkor is, ha a  szakmai megújító 
képzésben való részvétel óta legalább tíz év eltelt.
(4) A  köznevelési intézmény vezetőjének olyan továbbképzésben kell részt vennie, amely hozzájárul a  vezetői 
ismeretek megszerzéséhez, a vezetői jártasságok elsajátításához (a továbbiakban: vezetőképzés).”

4. §  A Ptr. 5. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A hétévenkénti továbbképzés – az (1) bekezdésben meghatározottakon kívül – teljesíthető]
„a) a következő, bármelyik további szakképzettség vagy szakképesítés körébe tartozó,
aa) a pedagógus-szakvizsga vagy azzal egyenértékű vizsga letételét igazoló oklevél,
ab) a  munkakör betöltésére jogosító felsőfokú iskolai végzettségnek és szakképzettségnek megfelelő, magasabb 
felsőfokú végzettségi szintet biztosító képzési ciklusban szerezhető további oklevél,
ac) a  munkakör betöltésére jogosító felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség megléte esetén további, 
a  pedagógus-munkakör, a  nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakör, a  vezetői feladatok ellátásához 
szükséges, felsőfokú végzettségi szintet igazoló oklevél vagy szakirányú továbbképzésben szerzett oklevél, 
tanítói szakképzettség megléte esetén további, a  képzési és kimeneti követelmények szerinti műveltségi terület 
követelményeinek teljesítését igazoló oklevél,
ad) a szakmai elméleti, szakmai előkészítő tantárgyat oktató, szakmai előkészítő, szakmai alapozó, pályaorientáció, 
szakmai orientáció, szakmacsoportos alapozó oktatást végző, valamint gyakorlati képzést végző pedagógus 
esetén a  szakirányú végzettség és szakképzettség mellett felsőfokú, vagy felsőoktatási, vagy az  Országos Képzési 
Jegyzékben szereplő emelt szintű szakképesítés vagy az első pedagógus oklevél,
ae) az  Nkt. 98–99.  §-ában felsorolt végzettség, szakképzettség mellett az  Nkt. 3.  mellékletében meghatározott 
felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség,
af ) a  pedagógus szakmai felkészültségét, képességeit, készségeit fejlesztő vagy új pedagógus szakképzettség 
megszerzését megalapozó, a  nemzeti felsőoktatásról szóló 2011.  évi CCIV.  törvény (a  továbbiakban: nemzeti 
felsőoktatásról szóló törvény) 42.  § (2)  bekezdése szerinti részismeret megszerzésére irányuló, legalább harminc 
kreditpontot eredményező képzés elvégzését igazoló okirat,
ag) a  nevelőtestületi együttműködésben megvalósuló, tanulói eredményességben mérhető, komplex fejlődési 
projektekben való részvételt igazoló okirat,
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ah) az  információ-technológiai eszközök nyújtotta előnyök teljes körű kihasználása érdekében az  informatikai 
írástudást szolgáló Európai Számítógép-használói Jogosítvány: ECDL, ECDL START vagy ECDL Select elvégzését 
igazoló okirat,
ai) az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatásról és a külföldön kiállított, idegennyelv-tudást 
igazoló nyelvvizsga-bizonyítványok Magyarországon történő honosításáról szóló kormányrendelet szerinti legalább 
B1 szintű nyelvtudást igazoló okirat,
aj) a  kultúráért felelős miniszter által akkreditált továbbképzés elvégzését igazoló okirat, valamint a  felsőoktatási 
intézmény által folytatott, kulturális területre vonatkozó képzések, szakirányú továbbképzések elvégzését igazoló 
oklevél és
ak) az  iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszában dolgozó, mérnöktanár 
végzettséggel rendelkező szakmai tanár esetében a megszerzett szakmérnöki szakképzettség
megszerzésével;”

5. § (1) A Ptr. 6. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A beiskolázási terv elkészítésénél előnyben kell részesíteni azt,
a) akinek a hétévenkénti továbbképzés teljesítéséhez kevesebb ideje van hátra,
b) akinek a hétévenkénti továbbképzésben való részvételét a munkáltató elrendelte,
c) aki a szakvizsgába beszámítható továbbképzésre jelentkezik és
d) akinek a továbbképzésben való részvétele a minősítéshez szükséges.”

 (2) A Ptr. 6. § (8) és (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(8) Ha a munkáltató igénybe kívánja venni a pedagógusok állandó helyettesítési rendszerét – a központtal kötött 
megállapodás alapján –, a beiskolázási tervét április utolsó munkanapjáig meg kell küldenie a központnak.
(9) Az e §-ban meghatározott eljárási rend mellőzésével, közvetlenül is jelentkezhet a továbbképzésbe az, aki nem 
tart igényt az ehhez fűződő munkáltatói kedvezményekre.”

6. § (1) A Ptr. 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az  alapítási engedély kiadása iránti kérelmet a  program készítőjének a  2. számú mellékletnek megfelelő 
adattartalommal kell benyújtania három példányban az  Oktatási Hivatalhoz (a  továbbiakban: Hivatal) mint 
közreműködő hatósághoz a Hivatal által közzétett nyomtatványon. A program maximális óraszáma nem haladhatja 
meg a százhúsz órát. A kérelemhez csatolni kell:
a) az érintett országos nemzetiségi önkormányzat véleményét, amennyiben a továbbképzési program nemzetiségi 
óvodai nevelésben, iskolai nevelésben és oktatásban, kollégiumi nevelésben részt vevők továbbképzése céljából 
készült és
b) az igazgatási szolgáltatási díj befizetésének igazolását.”

 (2) A Ptr. 7. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A  Hivatal a  pedagógus-továbbképzési program engedélyezési eljárásában közreműködő hatóságként 
– a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: 
Ket.) 32. § (1) bekezdése és 58. § (1) bekezdése alapján – az eljárást felfüggeszti, valamint szakértőt rendel ki.”

 (3) A Ptr. 7. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A  továbbképzési program jóváhagyásáról, az  alapítási engedély kiadásáról az  oktatásért felelős miniszter 
a  Pedagógus-továbbképzési Akkreditációs Testület javaslata alapján dönt. Az  oktatásért felelős miniszter 
a javaslattól eltérő döntést is hozhat. A Pedagógus-továbbképzési Akkreditációs Testület a 9/A. §-ban meghatározott 
bírálati szempontok alapján, köznevelési szakértői vélemény figyelembevételével készíti el javaslatát. A  szakértői 
vélemény elkészítésének a  költségeit, a  Pedagógus-továbbképzési Akkreditációs Testület működéséhez szükséges 
kiadásokat – beleértve a testület tagjainak díjazását is – az igazgatási szolgáltatási díjból kell fedezni.”

7. §  A Ptr. a következő 7/B. §-sal egészül ki:
„7/B.  § (1) Az  alapítási engedély jogosultja harmadik személynek a  továbbképzés indítására írásban megkötött 
szerződésben engedélyt adhat, ennek tényéről – a  szerződés másolatának, valamint szervezet esetében a  létesítő 
okirat másolatának megküldésével – a  szerződés megkötésétől számított nyolc napon belül az  engedélyt kapott 
harmadik személy tájékoztatja a Hivatalt. A Hivatal a program indítására jogot szerzett személyekről – természetes 
személy esetén az adatkezeléshez történő önkéntes hozzájárulás alapján – nyilvántartást vezet.
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(2) A nyilvántartás tartalmazza
a) a szervező
aa) nevét,
ab) székhelyét,
b) a továbbképzés
ba) címét,
bb) kódját,
bc) alapítási engedélyének számát,
bd) indítási nyilvántartási számát,
c) azt a határidőt, amely időpontig a szervezőnek az alapító engedélyezte a továbbképzés megszervezését.”

8. § (1) A Ptr. a 8. §-t megelőzően a következő alcímmegjelöléssel egészül ki:
„A továbbképzési jegyzék”

 (2) A Ptr. 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  alapítási engedéllyel rendelkező, továbbá a  továbbképzés indítására szerződéssel jogot szerzett személy 
vagy szervezet (a továbbiakban együtt: a továbbképzés szervezője) a továbbképzés indítása előtt huszonegy nappal 
az  alábbi adatok szolgáltatásával kérelmezi az  alapítási engedéllyel rendelkező továbbképzési program felvételét 
a továbbképzések hivatalos jegyzékébe (a továbbiakban: továbbképzési jegyzék) a Hivataltól:
a) a  továbbképzés szervezőjének neve, székhelye (jogi személyiséggel rendelkező szervező esetében annak 
megnevezése, székhelye), a továbbképzésért felelős neve, címe,
b) az indítani kívánt továbbképzés megnevezése, az alapítási engedély száma,
c) a továbbképzés indításának helye és ideje,
d) a továbbképzés minőségbiztosításával kapcsolatos tevékenység előző évi tapasztalatainak összegzése,
e) a pedagógus-továbbképzés időbeni megszervezésének lehetősége (délelőtt, délután, pihenőnapon stb.),
f ) a jelentkezés feltételei és módja, a tervezett résztvevői létszám és
g) a részvételi díj összege.”

 (3) A Ptr. 8. § (3) bekezdés első mondata helyébe a következő rendelkezés lép:
„A továbbképzési jegyzéknek tartalmaznia kell: a  továbbképzés megnevezését, célját, a  továbbképzési program 
rövid tartalmi ismertetését, az alapító megnevezését, az alapítási engedély számát, a  továbbképzés szervezőjének 
megnevezését, azt a  munkakört, tevékenységet, amelyet ellátók részére a  részvételt javasolják, az  előírt tartalmi 
követelmények ismertetését, az  ismeretek számonkérésének módját, a  szakvizsgába történő beszámítás 
lehetőségét, a  tanórai foglalkozások számát, a  továbbképzés szervezésének formáját (tanfolyam vagy távoktatás), 
a  továbbképzés időbeni megszervezésének lehetőségét (délelőtt, délután, pihenőnapon stb.), a  jelentkezés 
feltételeit és módját, a tervezett résztvevői létszámot, a részvételi díj összegét, továbbá a 8/A. § (7) bekezdésében 
foglalt, a továbbképzés minőségbiztosításával kapcsolatos tevékenység tapasztalatainak összegzését.”

 (4) A Ptr. 8. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) A  nevelési-oktatási intézmény beiskolázási terve – az  5.  § (2) és (3)  bekezdésében meghatározott képzések 
kivételével – csak olyan továbbképzést tartalmazhat, amely szerepel a továbbképzési jegyzéken.”

9. § (1) A Ptr. 8/A. §-t megelőző alcímének megjelölése helyébe a következő alcímmegjelölés lép:
„A továbbképzés megszervezése, ellenőrzése
a továbbképzés előadója”

 (2) A Ptr. 8/A. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(3) A  továbbképzés szervezője a  sorszámozott tanúsítványok kiadásáról vezetett nyilvántartást, a  továbbképzési 
naplót, a  jelenléti ívet, az  ismeretek számonkéréséről szóló jegyzőkönyvet és a  záródolgozatokat öt évig megőrzi. 
A  továbbképzés szervezője a  program befejezését követően harminc napon belül – az  alapítási engedély 
hatályának megszűnéséig – a  honlapján nyilvánosságra hozza a  program résztvevőinek a  program tartalmával és 
lebonyolításával kapcsolatos elégedettségéről szóló összesítést.
(4) A  Hivatal jogosult ellenőrizni a  továbbképzés program szerinti megszervezését, és megtekinteni a  már 
megtartott továbbképzések iratait. A továbbképzés szervezője köteles a megbízólevéllel rendelkező személy részére 
a továbbképzések okmányait rendelkezésre bocsátani és a szükséges felvilágosítást megadni. Ha az ellenőrzés során 
a Hivatal azt tapasztalja, hogy a szervező a továbbképzést nem a pedagógus-továbbképzésre vonatkozó jogszabályi 
előírásoknak megfelelő módon szervezte meg, felhívja a szervezőt a jogszabálysértés megszüntetésére.”
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 (3) A Ptr. 8/A. §-a a következő (4a)–(4c) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) Súlyos jogsértésnek minősül:
a) érvényes alapítási engedéllyel nem rendelkező továbbképzés megszervezése esetében tanúsítvány kiadása,
b) ha a továbbképzés szervezője nem rendelkezik az alapítási engedély felhasználási jogával és
c) az akkreditált program címétől, céljától, követelményitől és óraszámától való eltérés.
(4b) A  Hivatal ismételt vagy súlyos jogsértés esetén törli a  szervezőnek azt a  továbbképzését a  továbbképzési 
jegyzékről, amelyre vonatkozóan a szabálytalanságot megállapította.
(4c) Ha a továbbképzés szervezője a továbbképzés folytatására szerződéssel szerzett jogosultságot, akkor a Hivatal 
a  jogszabálysértésre történő figyelemfelhívásról és a  továbbképzési jegyzékről való törlésről szóló döntést közli 
az alapítóval.”

10. § (1) A Ptr. 9. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az  oktatásért felelős miniszter döntéseinek előkészítésében javaslattevőként közreműködik a  Pedagógus-
továbbképzési Akkreditációs Testület.”

 (2) A Ptr. 9. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A Pedagógus-továbbképzési Akkreditációs Testület kilenc tagból áll. A Pedagógus-továbbképzési Akkreditációs 
Testület tagjait az oktatásért felelős miniszter kéri fel, a megbízatás öt évre szól.”

 (3) A Ptr. 9. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Ha a  továbbképzési program nemzetiségi óvodai nevelésben, iskolai nevelésben és oktatásban részt vevő 
pedagógusok továbbképzése céljából készült, az  alapítási engedély kiadásához a  Hivatal kikéri az  Országos 
Nemzetiségi Tanács véleményét.”

 (4) A Ptr. 9. § (5) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az oktatásért felelős miniszter)
„a) figyelemmel kíséri és legalább háromévenként az  Országos Nemzetiségi Tanács véleményének kikérése után 
értékeli a továbbképzés rendszerének működését,”

 (5) A Ptr. 9. § (8) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Ha a továbbképzés rendszerének külső értékelése, hatékonyságának mérése)
„a) a  nemzetiségi óvodai nevelés, iskolai nevelés és oktatás területén szervezett továbbképzésekre irányul, 
az érintett országos nemzetiségi önkormányzat,”
(képviselője részt vehet a feladatok ellátásában.)

11. §  A Ptr. a 9. §-t követően a következő alcímmel és 9/A. §-sal egészül ki:
„A pedagógus-továbbképzési programok bírálati szempontjai
9/A. § (1) A pedagógus-továbbképzési programok értékelése a következő bírálati szempontok alapján történik:
a) a továbbképzési program témája megfelel a 4. § (1) bekezdésében felsorolt célok valamelyikének,
b) a továbbképzés céljának kifejtése pontosan értelmezhető, nyelvtanilag helyes és kifejezi azt a sajátos többletet, 
hozzáadott értéket, amivel a  tanfolyam tartalmi követelményeinek teljesítése esetén a  résztvevők rendelkezni 
fognak,
c) a  továbbképzés tartalmi és formai követelményei pontosan és egyértelműen megfogalmazzák a  továbbképzés 
elvárható eredményeit, a  konkrét ismereteket, amelyeket a  résztvevőknek el kell sajátítaniuk; a  jártasságokat, 
készségeket, képességeket, amelyeknek birtokába kell jutniuk; a tudást, kompetenciát, amellyel rendelkezniük kell 
a továbbképzés elvégzését követően,
d) a  továbbképzésen elsajátított ismeretek, tudás, képességek ellenőrzési módjai pontosan értelmezhetőek és 
a megvalósításhoz kellően kifejtettek,
e) a  továbbképzés tematikájában az  egyes tematikai egységekhez rendelt altémák kifejtése kellően részletezett, 
az  ezekhez megállapított óraszámok reálisak; a  program kivitelezéséhez kapcsolódó módszerek, munkaformák, 
az  alkalmazott taneszközök, ellenőrzési módok és értékelési szempontok, továbbá a  tervezett minimális és 
maximális csoportlétszám megfelelő,
f ) a résztvevők számára előírt kötelező és ajánlott irodalom korszerű és egyértelműen beazonosítható,
g) a továbbképzés összóraszáma és a tematika szerint feldolgozásra kerülő tartalom összhangban áll,
h) a részletes tematika összhangban áll a céllal, a tartalmi követelményekkel és a záró ellenőrzéssel és
i) a program összhangban áll az Nkt. céljaival és alapelveivel.”



68012	 M A G YA R 	 K Ö Z L Ö N Y 	 • 	 2013.	évi	160.	szám	

12. §  A Ptr. a 9/A. §-t követően a következő 9/B. §-sal egészül ki:
„9/B.  § A  távoktató pedagógus-továbbképzési programok értékelése a  következő bírálati szempontok alapján 
történik:
a) a továbbképzési program témája megfelel a 4. § (1) bekezdésében felsorolt célok valamelyikének,
b) a továbbképzés céljának kifejtése pontosan értelmezhető, nyelvtanilag helyes és kifejezi azt a sajátos többletet, 
hozzáadott értéket, amivel a  távoktató program tartalmi követelményeinek teljesítése esetén a  résztvevők 
rendelkezni fognak,
c) a  továbbképzés tartalmi és formai követelményei pontosan és egyértelműen megfogalmazzák a  továbbképzés 
elvárható eredményeit, a  konkrét ismereteket, amelyeket a  résztvevőknek el kell sajátítaniuk; a  jártasságokat, 
készségeket, képességeket, amelyeknek birtokába kell jutniuk; a tudást, kompetenciát, amellyel rendelkezniük kell 
a továbbképzés elvégzését követően,
d) a  továbbképzésen elsajátított ismeretek, tudás, képességek ellenőrzési módjai pontosan értelmezhetőek és 
a megvalósításhoz kellően kifejtettek,
e) a  program tartalmazza a  távoktató programcsomagot (benne a  tanulási útmutatóval egybeépített távoktató 
tananyagot és a tanulási ütemtervet), a résztvevői szolgáltatások rendszerének leírását és a konzulensi útmutatót (az 
ellenőrző feladatok értékelési szempontjaival),
f ) a távoktató tananyag szerkezete megfelelő részletességgel tartalmazza a kötelező szerkezeti elemeket: bevezetés; 
tartalomjegyzék; a  tananyag tanulási egységenkénti feldolgozása (a tanulási egység címe, bevezetés; tananyag-
prezentáció tanulási útmutatásokkal, az  alapmédiumon és a  kiegészítő médiumokon; a  gyakorló/önellenőrző 
feladatok és azok megoldása, az ellenőrző feladatok; a kötelező és az ajánlott irodalom annotációval; összefoglalás); 
a teljes tananyag összefoglalása; zárszó,
g) a továbbképzés összóraszáma és a programcsomag szerint feldolgozásra kerülő tartalom összhangban áll,
h) a  program tartalma és szerkezete (a programcsomag, a  résztvevői szolgáltatások rendszere és a  konzulensi 
útmutató) összhangban áll a céllal, a tartalmi követelményekkel és a záró ellenőrzéssel és
i) a program összhangban áll az Nkt. céljaival és alapelveivel.”

13. §  A Ptr. 16. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A pedagógus-továbbképzés az állami köznevelési közfeladat-ellátás keretében térítésmentes.
(2) A  pedagógus-továbbképzési költségek fedezéséhez hozzájárul a  központi költségvetés, a  fenntartó, 
a munkáltató. A más által nem fedezett költségeket a résztvevő viseli.”

14. §  A Ptr. 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„17. § (1) A finanszírozási alprogramban kell megtervezni
a) a távollevő helyettesítéséhez szükséges költségeket,
b) az egy pedagógusra jutó hozzájárulás legkisebb összege meghatározásának szabályait és
c) a  továbbképzésben való részvétel díja és költsége (utazás, szállás, étkezés, könyv stb.) támogatására szolgáló 
összeget pedagógusonként.
(2) Ha a pedagógus nem az állami köznevelési közfeladat-ellátás keretében vesz részt a továbbképzésen, a részvételi 
díj kifizetéséhez való hozzájárulás – a  (3) és (4)  bekezdésben foglalt kivétellel – nem lehet több a  díj nyolcvan 
százalékánál.
(3) Ha a  továbbképzésben való részvétel a  pedagógus minősítéséhez szükséges, a  részvételi díj teljes összege 
finanszírozható.
(4) A részvételi díjhoz történő hozzájárulás meghaladhatja a részvételi díj nyolcvan százalékát, ha
a) az ehhez szükséges fedezetet a fenntartó többlet-költségvetési támogatás nélkül biztosítani tudja,
b) az ehhez szükséges fedezetet – az állami intézményfenntartó központ által fenntartott intézmény kivételével – 
a köznevelési intézmény saját forrásaiból biztosítani tudja,
c) a szükséges fedezetet pályázati úton biztosítják, vagy
d) a  pedagógus a  munkáltató által meghatározott munkakörhöz kapcsolódó vagy más olyan továbbképzésben 
vesz részt, amely a  foglalkoztatási gondok megoldását szolgálja, feltéve, hogy helyettesítésére nincs szükség, 
továbbá a  továbbképzésben való részvétel miatt munkavégzésének rendjét nem kell átszervezni, valamint ha 
a munkáltatóval tanulmányi szerződést kötött.
(5) Ha a pedagógus a beiskolázási tervben szereplő továbbképzésen vesz részt és a résztvevő helyettesítésére nincs 
szükség, részvételi díja és költségei kifizetéséhez hozzá kell járulni, legalább a  nevelési-oktatási intézményben 
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az adott évben helyettesítés céljából egy személyre átlagosan fordított összeggel, kivéve, ha a pedagógus az állami 
köznevelési közfeladat-ellátás keretében térítésmentesen vesz részt a továbbképzésben.
(6) A  továbbképzésben, illetve a  szakvizsgára történő felkészítésben való részvétel elrendelése esetén 
a (2) bekezdésben meghatározottakon túli kiadásokat a munkáltatónak kell fedeznie.
(7) Ha a  munkáltató által kifizetett hozzájárulás teljes egészében fedezi a  részvételi díj és az  egyéb költségek 
összegét, a munkáltató kikötheti, hogy a megvásárolt könyvek, tankönyvek, segédanyagok a köznevelési intézmény 
tulajdonába kerülnek.
(8) A  munkáltató – a  munka törvénykönyvéről szóló 2012.  évi I.  törvény 285.  § (2)  bekezdésében szabályozott 
fizetési felszólítással – a helyettesítésre fordított kiadásai, valamint a (2) és (3) bekezdés alapján a továbbképzésben 
és a szakvizsgára történő felkészítésben a résztvevőnek kifizetett munkáltatói támogatás visszafizetését kérheti, ha 
a résztvevő saját hibájából nem teljesítette az előírt követelményeket. E rendelkezések alkalmazásában nem teljesíti 
az  előírt követelményeket az, aki a  képzési időt is figyelembe véve a  munkáltató által meghatározott ideig nem 
szerzi meg az 5. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott oklevelet, bizonyítványt vagy a 6. § (11) bekezdésében 
meghatározott tanúsítványt, illetve nem készíti el az 5. § (4)–(6) bekezdése szerinti beszámolót.
(9) A  visszafizetésre vonatkozó rendelkezéseket alkalmazni kell abban az  esetben is, ha a  (8)  bekezdésben 
meghatározott időn belül a  munkavállaló a  munkaviszonyát, a  közalkalmazott a  közalkalmazotti jogviszonyát 
megszünteti, vagy a  munkáltató munkavállaló esetén a  munkaviszonyt rendkívüli felmondással, közalkalmazott 
esetén a közalkalmazotti jogviszonyt nem megfelelő munkavégzés miatt felmentéssel megszüntette.
(10) Mentesül a  visszafizetési kötelezettség alól az, aki igazolja, hogy másik köznevelési intézményben, illetve 
a  köznevelés irányításában helyezkedett el, és folytatja a  továbbképzést, illetve a  pedagógus-szakvizsgára való 
felkészülést.
(11) A tanulmányi szerződés alapján nyújtott juttatásokra a tanulmányi szerződésben foglaltakat kell alkalmazni.”

15. §  A Ptr. 20. §-a a következő (8)–(10) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A  hétévenkénti továbbképzés a  2013. augusztus 31-éig megkezdett nevelő és oktató munkát segítő, 
az  Országos Képzési Jegyzékben szereplő emelt szintű vagy felsőfokú szakképesítés elvégzését igazoló okirat 
megszerzésével is teljesíthető.
(9) A  7/B.  §-ban előírt tájékoztatási kötelezettség teljesítésének határideje a  2013. október 1-jét megelőzően 
megkötött megállapodások vonatkozásában 2013. december 31.
(10) A  továbbképzés azon szervezői esetében, akik 2013. október 1-jéig nem kérték az  általuk indítható 
továbbképzés jegyzékre vételét, a 8. § (1) bekezdésében szabályozott kötelezettség a 2013. október 21-ét követően 
indított továbbképzésekre vonatkozik.”

16. §  A Ptr. 23. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az Nkt. pedagógus-szakvizsgára vonatkozó rendelkezéseit [67. § (1) bekezdés b) pont], valamint a hétévenkénti 
továbbképzésre vonatkozó rendelkezéseit [62.  § (2)  bekezdés] alkalmazni kell a  pedagógiai szakszolgálat 
intézményeiben pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak, továbbá a  pedagógiai-szakmai szolgáltató 
intézményekben pedagógiai szakértő és pedagógiai előadó munkakörben foglalkoztatottak, a  gyermek- és 
ifjúságvédelmi intézményekben, az  egészségügyi és rehabilitációs intézményekben pedagógus-munkakörben 
foglalkoztatottak tekintetében is. Ezek az  intézmények az  e  rendeletben foglaltak szerint elkészítik továbbképzési 
programjukat és beiskolázási tervüket. A nevelőtestület jogkörét a köznevelési intézményekben a szakalkalmazotti 
értekezlet, a többi intézményben az érintett pedagógusokból álló bizottság gyakorolja. Az e bekezdésben felsorolt 
intézményekben és munkakörökben munkavégzéssel eltöltött időt a  13.  § (3)  bekezdésében meghatározott 
szakmai gyakorlat idejének számításánál figyelembe kell venni.”

17. §  A Ptr.
 1. 1. § (3) bekezdésében, 4. § (1) bekezdésében, 5. § (3) bekezdés a) és e) pontjában, 5. § (9) bekezdésében, 6. § 

(6) bekezdésében, 7. § (1) bekezdésében, 14. § (5) bekezdésében, 19/A. §-ában, 20. § (5) és (7) bekezdésében 
a „közoktatási” szövegrészek helyébe a „köznevelési” szöveg,

 2. 4. § (2) bekezdésében az „ötvenedik” szövegrész helyébe az „ötvenötödik” szöveg,
 3. 4.  § (2)  bekezdésében az „a közoktatásról szóló törvény 19.  §-ának (8)  bekezdésében” szövegrész helyébe 

az „az Nkt. 62. § (2) bekezdésében” szöveg,
 4. 5. § (2) bekezdés b) pont bb) alpontjában, 9. § (7) bekezdésében a „nemzeti, etnikai kisebbségi” szövegrész 

helyébe a „nemzetiségi” szöveg,



68014	 M A G YA R 	 K Ö Z L Ö N Y 	 • 	 2013.	évi	160.	szám	

 5. 5. § (2) bekezdés b) pont bb) alpontjában a „kisebbség” szövegrész helyébe a „nemzetiség” szöveg,
 6. 5. § (2) bekezdés b) pont bb) alpontjában a „kisebbségek” szövegrész helyébe a „nemzetiségek” szöveg,
 7. 6.  § (5)  bekezdésében az  „aki írásban kérte” szövegrész helyébe az  „aki továbbképzésre kötelezett, vagy 

írásban kérte” szöveg,
 8. 7.  § (10)  bekezdés b)  pontjában az „az e  rendelet 1. számú mellékletében foglalt bírálati szempontoknak” 

szövegrész helyébe az  „az e  rendeletben megállapított pedagógus-továbbképzési programok bírálati 
szempontjainak” szöveg,

 9. 7.  § (12)  bekezdésében, 7/A.  § (1)  bekezdésében, 8.  § (2)  bekezdésében, 8/A.  § (7)  bekezdésében, 8/B.  § 
(2)  bekezdésében, 18.  § (2)–(3) és (5)  bekezdésében, 21.  § (1) és (2)  bekezdésében az „az Oktatási Hivatal” 
szövegrész helyébe az „a Hivatal” szöveg,

10. 8. § (2) bekezdésében, 8/B. (3) bekezdésében, 18. § (5) bekezdésében az „Oktatási és Kulturális Minisztérium” 
szövegrész helyébe az „oktatásért felelős miniszter által vezetett minisztérium” szöveg,

11. 9. § (6) bekezdésében az „oktatási és kulturális” szövegrész helyébe az „oktatásért felelős” szöveg,
12. 9.  § (7)  bekezdésében az  „oktatási és kulturális miniszter az  Országos Kisebbségi Bizottság” szövegrész 

helyébe az „oktatásért felelős miniszter az Országos Nemzetiségi Tanács” szöveg,
13. 10. § (2) és (5) bekezdésében a „felsőoktatásról szóló törvény” szövegrész helyébe a „nemzeti felsőoktatásról 

szóló törvény” szöveg,
14. 13.  § (3)  bekezdésében a „munkakörre megállapított heti kötelező óraszám” szövegrész helyébe a „kötött 

munkaidő” szöveg,
15. 7.  § (11)  bekezdésében az „Oktatási és Kulturális Minisztériumba” szövegrész helyébe az „oktatásért felelős 

miniszter által vezetett minisztériumba” szöveg,
16. 18. § (3) bekezdésében az „Oktatási és Kulturális Minisztériumnak” szövegrész helyébe az „oktatásért felelős 

miniszter által vezetett minisztériumnak” szöveg,
17. 21. § (2) bekezdésében az „az Oktatási Hivatalnak” szövegrész helyébe az „a Hivatalnak” szöveg,
18. 21. § (5) bekezdésében az „az Oktatási Hivatalhoz” szövegrész helyébe az „a Hivatalhoz” szöveg és
19. 14. § (6) bekezdésében az „ A (3)–(5)” szövegrész helyébe az „ Az (5)” szöveg
lép.

18. §  Hatályát veszti a Ptr.
a) 1. § (9) bekezdése,
b) 2. §-a,
c) 4. § (1) bekezdésében az „A továbbképzés felkészíthet a szakvizsga követelményeire is.”
 szövegrész,
d) 6. § (11) bekezdésében a „felnőttképzési nyilvántartási számát,” szövegrész,
e) 7. § (3) bekezdés c) pontja,
f ) 7/A. § (3) és (4) bekezdése,
g) 8. § (2) bekezdésében a „3. számú melléklete” szövegrész,
h) 9.  § (5)  bekezdés b)  pont ba)  alpontjában az „az Országos Pedagógus-továbbképzési Bizottság, valamint” 

szövegrész,
i) 12. § (3) bekezdése,
j) 16. § (3) és (4) bekezdése,
k) 20. § (3), (4) és (6) bekezdése,
l) 21. § (7) bekezdése,
m) 21/A. § a) és c) pontja és
n) 1. számú melléklete.

2. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központról szóló 202/2012. (VII. 27.) Korm. rendelet módosítása

19. § (1) A  Klebelsberg Intézményfenntartó Központról szóló 202/2012. (VII. 27.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: 
Korm. rendelet) 4. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(3) Az elnököt távolléte vagy akadályoztatása esetén – a  feladatkörébe tartozó ügyek tekintetében – a gazdasági 
elnökhelyettes, a szakmai elnökhelyettes és a szakképzési elnökhelyettes helyettesíti.
(4) Szakmai elnökhelyettesnek az  nevezhető ki, aki pedagógus munkakör betöltésére jogosító mester (egyetemi 
szintű) felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel, a  központi vagy területi közigazgatásban szerzett legalább 
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ötéves vezetői gyakorlattal, valamint pedagógus-szakvizsgával vagy közigazgatási szakvizsgával vagy jogi 
szakvizsgával rendelkezik. Szakképzési elnökhelyettesnek az  nevezhető ki, aki pedagógus munkakör betöltésére 
jogosító mester (egyetemi szintű) felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel, a  központi vagy területi 
közigazgatásban szerzett legalább hároméves vezetői gyakorlattal vagy legalább hároméves szakképzőintézmény-
vezetői gyakorlattal, valamint pedagógus-szakvizsgával vagy közigazgatási szakvizsgával vagy jogi szakvizsgával 
rendelkezik.”

 (2) A Korm. rendelet 4. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A  szakképzési elnökhelyettest – a  szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter javaslatára és 
egyetértésével – a miniszter nevezi ki és menti fel.”

20. § (1) A Korm. rendelet 7. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az Intézményfenntartó Központ a fenntartásában lévő szakképző intézmények tekintetében)
„a) ellátja a szakképző iskolák szakképzési feladatainak országos szakmai koordinációját,”

 (2) A Korm. rendelet 7. §-a a következő (3a)–(3b) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A (3) bekezdésben meghatározott feladatokat az elnök a szakképzési elnökhelyettes egyetértésével látja el.
(3b) A  szakképzésért felelős szervezeti egység vezetőjét – a  szakképzési elnökhelyettes egyetértésével – az  elnök 
nevezi ki és menti fel.”

3. Záró rendelkezések

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 347/2013. (IX. 30.) Korm. rendelete
az igazgatásszervező alapképzési szak elnevezésével kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány
az 1. cím tekintetében a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 24. § (4) bekezdés e) pontjában,
a 2. cím tekintetében a  foglalkoztatás elősegítéséről és a  munkanélküliek ellátásáról szóló 1991.  évi IV.  törvény 6.  §-ának 
(4) bekezdésében,
a 3. cím tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 4. pont a) alpontjában,
a 4. cím tekintetében a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 
2011. évi CXXXII. törvény 44. § (1) bekezdés d) pontjában,
az 5. cím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 13. pontjában,
a 6. cím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 17. pontjában,
a 7. cím tekintetében a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és 
a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21/A. § c) pontjában,
a 8. cím tekintetében a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXCI. törvény 28. § (1) bekezdés d) pontjában,
a 9. cím tekintetében a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény 81. § (1) bekezdés c) pontjában,
a 10. cím tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 8. pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 
rendeli el:

1. A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény végrehajtásáról szóló  
125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet módosítása

1. §  A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény végrehajtásáról szóló 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet 13. § 
(3)  bekezdésének a)  pontjában az „igazgatásszervezői” szövegrész helyébe az „igazgatásszervezői, közigazgatás-
szervezői” szöveg lép.
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2. A munkaerő-kölcsönzési és a magán-munkaközvetítői tevékenység nyilvántartásba vételéről és 
folytatásának feltételeiről szóló 118/2001. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása

2. §  A munkaerő-kölcsönzési és a  magán-munkaközvetítői tevékenység nyilvántartásba vételéről és folytatásának 
feltételeiről szóló 118/2001. (VI. 30.) Korm. rendelet 1. számú melléklet a)  pontjában az  „igazgatásszervezői” 
szövegrész helyébe az „igazgatásszervezői, közigazgatás-szervezői” szöveg lép.

3. A felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről szóló  
289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet módosítása

3. §  A felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a  szakindítás eljárási rendjéről szóló 289/2005. (XII. 22.) 
Korm. rendelet
a) 1. számú melléklet 45. sorának c) oszlopában az  „igazgatásszervező” szövegrész helyébe 

a „közigazgatás-szervező”,
b) 2. számú melléklet 130. sorának b) oszlopában az  „igazgatásszervező” szövegrész helyébe 

az „igazgatásszervező, közigazgatás-szervező”
szöveg lép.

4. A Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai  
felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 
363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

4. §  A Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a  közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 
2011.  évi CXXXII.  törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 20/A.  § 
(1) bekezdésében az „Az igazgatásszervező” szövegrész helyébe az „A közigazgatás-szervező” szöveg lép.

5. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 
módosítása

5. §  Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 7. § (4) bekezdésében 
az „igazgatásszervezői” szövegrész helyébe az „igazgatásszervezői, közigazgatás-szervezői” szöveg lép.

6. A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló  
370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása

6. §  A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 
24. § (2) bekezdés a) pont aa) alpontjában az „igazgatásszervező, okleveles igazgatásszervező” szövegrész helyébe 
az „igazgatásszervező, közigazgatás-szervező” szöveg lép.

7. A Kormányablakkal összefüggő feladatokat ellátó személyek kiválasztásának és képzésének 
szabályairól szóló 148/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet módosítása

7. §  A Kormányablakkal összefüggő feladatokat ellátó személyek kiválasztásának és képzésének szabályairól szóló 
148/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet 11. § (5) bekezdésében
a) az „igazgatásszervező” szövegrész helyébe a „közigazgatás-szervező”,
b) az „igazgatásszervezői” szövegrész helyébe a „közigazgatás-szervezői”
szöveg lép.

8. A megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, 
valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési 
támogatásokról szóló 327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet módosítása

8. §  A megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint 
a  megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról 
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szóló 327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 1.  melléklet 1. Képesítési előírások pont a)  pont aa)  alpontjában 
az „igazgatásszervezői” szövegrész helyébe az „igazgatásszervezői, közigazgatás-szervezői” szöveg lép.

9. A Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál foglalkoztatott kormánytisztviselők és pénzügyőrök képesítési 
előírásairól szóló 396/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet módosítása

9. §  A Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál foglalkoztatott kormánytisztviselők és pénzügyőrök képesítési előírásairól 
szóló 396/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet 1.  melléklet I. Adóügyi munkakörcsoport című táblázat D:2, D:3, D:4, 
D:5, D:6, D:7, D:9, D:10, D:11, D:12, D:13, D:14, D:21, D:23, D24 mezőjében, II. Bűnügyi munkakörcsoport című 
táblázat D:2, D:3, D:5, D:7 mezőjében, III. Ellenőrzési munkakörcsoport című táblázat D:2, D:5, D:6, D:8, D:9, 
D:10, D:13, D:14 mezőjében, IV. Hatósági, jogi, igazgatási munkakörcsoport című táblázat D:2, D:5 mezőjében, 
V. Tervezési, elemzési, stratégiai munkakörcsoport című táblázat D:2, D:3, D:5 mezőjében, VI. Vám- és pénzügyőri 
munkakörcsoport című táblázat D:4, D:6, D:7, D:9, D:11 mezőjében, VII. Végrehajtási munkakörcsoport című táblázat 
D:2, D:4, D:5, D:7, D:8, D:9 mezőjében, VIII. Beruházási és ellátási munkakörcsoport című táblázat D:4 mezőjében, 
IX.  Biztonsági munkakörcsoport című táblázat D:2, D:3 mezőjében, XI. Humánigazgatási munkakörcsoport című 
táblázat D:2 mezőjében, XII. Informatikai munkakörcsoport című táblázat D:2, D:3, D:5 mezőjében, XIII. Kulturális, 
sport, üdültetési munkakörcsoport című táblázat D:3 mezőjében, XIV. Oktatási, képzési munkakörcsoport 
című táblázat D:2, D:5 mezőjében, XVI. Egyéb munkakörcsoport című táblázat D:2, D:9, D:10, D:11 mezőjében 
az „igazgatásszervező” szövegrészek helyébe az „igazgatásszervező, közigazgatás-szervező” szöveg lép.

10. A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

10. §  A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 23.  § (2)  bekezdésében 
az „igazgatásszervező” szövegrész helyébe a „közigazgatás-szervező” szöveg lép.

11. Záró rendelkezések

11. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 348/2013. (IX. 30.) Korm. rendelete
a bioüzemanyagokkal és a kiégett fűtőelemekkel kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány
az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 67. § f ) pontjában,
a 3–16. §, a 19. §, valamint az 1–4. melléklet tekintetében a megújuló energia közlekedési célú felhasználásának előmozdításáról 
és a  közlekedésben felhasznált energia üvegházhatású gázkibocsátásának csökkentéséről szóló 2010. évi CXVII. törvény 13.  § 
(1) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az Oroszországi Föderáció Kormánya és a Magyar Köztársaság Kormánya között a kutatóreaktor 
kiégett fűtőelemeinek az Oroszországi Föderációba való beszállításával kapcsolatos együttműködésről 
szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 204/2008. (VIII. 19.) Korm. rendelet módosítása

1. §  Az Oroszországi Föderáció Kormánya és a  Magyar Köztársaság Kormánya között a  kutatóreaktor kiégett 
fűtőelemeinek az  Oroszországi Föderációba való beszállításával kapcsolatos együttműködésről szóló egyezmény 
kihirdetéséről szóló 204/2008. (VIII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) a következő 5. §-sal egészül ki:
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„5.  § A  Kormány az  atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 40.  § (1)  bekezdése alapján a  kutatóreaktor 
kiégett fűtőelemeinek az egyezmény szerinti kiszállításával kapcsolatos feladatok ellátására a Magyar Tudományos 
Akadémia Energiatudományi Kutatóközpontját jelöli ki.”

2. §  Az R1. 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„5.  § (1) A  Kormány az  atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 40.  § (1)  bekezdése alapján a  kutatóreaktor 
kiégett fűtőelemeinek az egyezmény szerinti kiszállításával kapcsolatos feladatok ellátására a Magyar Tudományos 
Akadémia Energiatudományi Kutatóközpontját jelöli ki.
(2) A  kutatóreaktor kiégett fűtőelemei egyezmény szerinti kiszállításának pénzügyi forrása a  Központi Nukleáris 
Pénzügyi Alap.”

2. A fenntartható bioüzemanyag-termelés követelményeiről és igazolásáról szóló  
343/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

3. § (1) A  fenntartható bioüzemanyag-termelés követelményeiről és igazolásáról szóló 343/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: R2.) 1. § (1) bekezdés 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„3. auditor: a  bioüzemanyag fenntarthatósági követelményeknek való megfelelésével kapcsolatos üvegházhatású-
gázkibocsátás elkerülés kiszámításának szabályairól szóló rendelet szerinti szervezet;”

 (2) Az R2. 1. § (1) bekezdés 7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„7. biomassza kereskedő: az  a  gazdálkodó szervezet, amely biomasszát, köztes terméket vagy bioüzemanyagot 
átalakítás nélküli továbbértékesítés céljából átvesz;”

 (3) Az R2. 1. § (1) bekezdés 17. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„17. regisztrációs szám: a  mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb 
intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló törvény szerinti regisztrációs szám, vagy az adóraktári, 
bejegyzett kereskedői, eseti bejegyzett kereskedői vagy jövedéki engedély száma vagy az  auditor regisztrációs 
száma;”

 (4) Az R2. 1. § (1) bekezdése a következő 22. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában:)
„22. auditori nyilatkozat: az  auditor által kiállított olyan dokumentum, amely tartalmazza a  biomassza, a  köztes 
termék vagy a bioüzemanyag tényleges értékét, valamint igazolja, hogy a termék a vonatkozó jogszabályok szerint 
a fenntarthatósági követelményeknek megfelel.”

4. § (1) Az R2. 3. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Ha a  kibocsátási komponens tényleges érték számításával kerül meghatározásra, a  biomassza igazolást 
az auditori nyilatkozat alapján kell kiállítani.”

 (2) Az R2. 3. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) A  biomassza igazolás másodpéldányát a  biomassza termelő köteles a  kiállítást követő öt évig megőrizni és 
felhívásra a mezőgazdasági igazgatási szervnek bemutatni.”

5. § (1) Az R2. 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  bioüzemanyag üvegházhatású gázkibocsátási nyilvántartásba (a továbbiakban: BÜHG nyilvántartás) 
bejegyzett
a) biomassza kereskedő az  általa értékesített és fenntarthatóan megtermeltnek minősülő biomasszára, köztes 
termékre, bioüzemanyagra,
b) biomassza feldolgozó az  általa értékesített vagy bérfeldolgozás keretében feldolgozott és fenntarthatóan 
megtermeltnek minősülő biomasszából előállított köztes termékre vagy fenntarthatóan előállítottnak minősülő 
bioüzemanyagra,
c) üzemanyag-forgalmazó az  általa tisztán vagy üzemanyagba keverve értékesített, vagy más üzemanyag-
forgalmazóhoz áttárolt, fenntarthatóan előállítottnak minősülő bioüzemanyagra
a termék birtokba adását – amennyiben a vevő részéről a termék birtokba vételére nem kerül sor, úgy a tulajdonba 
adást – követő 30 napon belül fenntarthatósági igazolást állíthat ki.”
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 (2) Az R2. 4. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Az  (1)  bekezdés szerinti fenntarthatósági igazolás azt követően állítható ki, hogy a  biomassza kereskedő, 
a  biomassza feldolgozó és az  üzemanyag-forgalmazó a  tőle elvárható gondossággal meggyőződött arról, hogy 
a  kiállítani kívánt fenntarthatósági igazolás alapjául szolgáló fenntarthatósági igazolás kiállítója az  általa kiadott 
igazolás kiállításakor szerepelt a  BÜHG nyilvántartásban vagy rendelkezik a  BÜHG nyilvántartásba vételről szóló 
határozat eredeti példányával vagy annak hitelesített másolatával.”

 (3) Az R2. 4. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Ha a kibocsátási komponens tényleges érték számításával kerül meghatározásra, a fenntarthatósági igazolást 
a köztes termék és a bioüzemanyag előállítójának az auditori nyilatkozat alapján kell kiállítania.”

 (4) Az R2. 4. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A fenntarthatósági igazolásnak a 3. mellékletben meghatározott adatokat kell tartalmaznia. A fenntarthatósági 
igazolás formanyomtatványát a mezőgazdasági igazgatási szerv a honlapján közzéteszi.”

 (5) Az R2. 4. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A  fenntarthatósági igazolás kiállítója az  (1)  bekezdés szerinti termékek tulajdonjog átruházásának teljes vagy 
részleges meghiúsulása esetén a már kiállított igazolást köteles visszavonni és annak tényét a visszavonást követő 
10 napon belül a mezőgazdasági igazgatási szerv honlapján közzétett, erre a célra rendszeresített nyomtatványon, 
a  visszavont fenntarthatósági igazolás másolati példányának csatolásával a  mezőgazdasági igazgatási szervnek 
bejelenteni. A termék tulajdonjog átruházásának meghiúsulása különösen, ha a termék megvásárlója személyében 
változás áll be.”

6. §  Az R2. 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  Büat. 5.  § (1)  bekezdésében előírt éves szinten forgalomba hozott kötelező bioüzemanyag-részarány  
a (3)–(4) bekezdés szerint meghatározott mennyiségek összegének és az üzemanyag-forgalmazók által a tárgyévben 
forgalomba hozott üzemanyagok 1.  melléklet szerinti energiatartalmának a  hányadosa, százalékértékben, 
egytizedessel meghatározva.”

7. § (1) Az R2. 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  biomassza kereskedő és biomassza feldolgozó a  9.  § szerinti adatszolgáltatás céljára köteles nyilvántartást 
vezetni, amely tartalmazza:
a) a vásárolt bioüzemanyag, a vásárolt vagy feldolgozott biomassza és köztes termék mennyiségét,
b) a  vásárolt bioüzemanyag, a  vásárolt vagy feldolgozott biomassza, köztes termék mennyiségre vonatkozó 
biomassza igazolást vagy fenntarthatósági igazolást,
c) az  előállított köztes termék vagy bioüzemanyag mennyiségét az  1.  § (1)  bekezdés 4.  pontjában meghatározott 
bioüzemanyag termék típusok szerinti bontásban,
d) az előállításhoz felhasznált biomassza vagy köztes termék mennyiségét,
e) az értékesített biomassza, köztes termék vagy bioüzemanyag mennyiségét,
f ) a  biomassza termeléséhez, feldolgozásához, a  köztes termék vagy bioüzemanyag előállításához kapcsolódóan 
az alapértelmezett értéket vagy a kibocsátási komponens tényleges értékét és
g) a kiállított fenntarthatósági igazolások adatait.”

 (2) Az R2. 7. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  nyilvántartás adatait számításokkal, bizonylatokkal és hitelesített mérőeszközök alkalmazásával nyert 
adatokkal kell igazolni az alábbiak szerint:
a) a  vásárolt bioüzemanyag, a  vásárolt vagy feldolgozott biomassza, köztes termék mennyiségét a  tulajdonba 
kerülésüket vagy bérfeldolgozásra történő átadásukat igazoló szerződéssel, valamint mennyiségük megállapítására 
szolgáló mérlegjegyekkel, számlákkal, betárolási, szállítási okmányokkal,
b) a  vásárolt vagy feldolgozott biomasszára, köztes termékre, a  vásárolt bioüzemanyagra vonatkozó biomassza 
igazolással, fenntarthatósági igazolással vagy a 11. § b)–d) pontja szerinti okmánnyal,
c) az  előállításhoz felhasznált biomassza, köztes termék mennyiségét az  alapanyagok, egyéb felhasznált anyagok 
és a  végtermékek, melléktermékek, hulladékok közötti összefüggést leíró, a  BÜHG nyilvántartásban szereplő 
technológiai együtthatókkal,
d) az  előállított köztes termék, bioüzemanyag és üzemanyag mennyiségének megállapítására szolgáló 
mérőeszközök hitelesítési bizonylataival,
e) az értékesített biomassza, köztes termék, bioüzemanyag és üzemanyag mennyiségét szerződésekkel, számlákkal, 
kitárolási, szállítási okmányokkal,



68020	 M A G YA R 	 K Ö Z L Ö N Y 	 • 	 2013.	évi	160.	szám	

f ) a  bioüzemanyag fenntarthatósági követelményeknek való megfelelésével kapcsolatos üvegházhatású-
gázkibocsátás elkerülés kiszámításának szabályairól szóló jogszabályban meghatározott tömegmérleg módszer 
megadásával és az  ahhoz szükséges adatok igazolásával – ha a  kibocsátási komponens tényleges értéken került 
kiszámításra – az auditori nyilatkozat eredeti példányával vagy hitelesített másolatával, valamint
g) a kiállított fenntarthatósági igazolások másolatával.”

 (3) Az R2. 7. §-a a következő (6)–(8) bekezdésekkel egészül ki:
„(6) A biomassza kereskedő és biomassza feldolgozó az (1) bekezdés szerinti nyilvántartást és a (4) bekezdés szerinti 
dokumentumokat köteles felhívásra a mezőgazdasági igazgatási szerv részére bemutatni.
(7) A  BÜHG nyilvántartásból törölt vagy a  BÜHG nyilvántartásba vétel hatályának lejárta miatt a  BÜHG 
nyilvántartásban már nem szereplő biomassza kereskedő, biomassza feldolgozó, üzemanyag-forgalmazó  
az  (1)–(2)  bekezdés szerinti nyilvántartást a  BÜHG nyilvántartásból való törlést vagy a  BÜHG nyilvántartásba vétel 
hatályának lejártát követő két évig a  mezőgazdasági igazgatási szerv vagy a  vámhatóság felhívására köteles 
bemutatni.
(8) A  BÜHG nyilvántartásból törölt vagy a  BÜHG nyilvántartásba vétel hatályának lejárta miatt a  BÜHG 
nyilvántartásban már nem szereplő biomassza kereskedő, biomassza feldolgozó, üzemanyag-forgalmazó 
a  (4)  bekezdés szerinti dokumentumokat a  BÜHG nyilvántartásból való törlést vagy a  BÜHG nyilvántartásba vétel 
hatályának lejártát követő öt évig a  mezőgazdasági igazgatási szerv vagy a  vámhatóság felhívására köteles 
bemutatni.”

8. § (1) Az R2. 8. § (3) bekezdés 5. pont h) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A kérelemnek tartalmaznia kell, valamint ahhoz csatolni kell:
biomassza feldolgozó esetében:)
„h) tényleges érték alkalmazása esetén a gyártáshoz kapcsolódó kibocsátási komponensek értékeit és az azt igazoló 
auditori nyilatkozat eredeti példányát vagy hitelesített másolatát,”

 (2) Az R2. 8. § (3) bekezdése a következő 7. ponttal egészül ki:
(A kérelemnek tartalmaznia kell, valamint ahhoz csatolni kell:)
„7. jogszabályban meghatározott igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló okirat egyszerű másolati 
példányát.”

 (3) Az R2. 8. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(9) A mezőgazdasági igazgatási szerv honlapján közzéteszi:
a) a BÜHG nyilvántartásban szereplő ügyfél regisztrációs számát;
b) a nyilvántartásba vett gazdálkodó szervezet nevét, székhelyét és cégjegyzékszámát;
c) a  nyilvántartásba vett természetes személy vagy egyéni vállalkozó nevét, amennyiben ehhez az  ügyfél 
a (2) bekezdés szerinti formanyomtatványon hozzájárult;
d) a nyilvántartásba vétel kezdő és lejárati időpontját és
e) az  arra vonatkozó adatot, hogy az  ügyfelet biomassza kereskedőként, biomassza feldolgozóként vagy 
üzemanyag-forgalmazóként tartja nyilván.”

9. §  Az R2. a 9. §-t megelőzően a következő alcím-címmel egészül ki és az R2. 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„A biomassza kereskedő, a biomassza feldolgozó és az üzemanyag-forgalmazó adatszolgáltatási 
kötelezettsége
9.  § (1) A  biomassza kereskedő, a  biomassza feldolgozó, valamint az  üzemanyag-forgalmazó a  fenntarthatóság 
igazolására nyilvántartása alapján köteles félévente a tárgyidőszakot követő hónap 15. napjáig adatot szolgáltatni 
a mezőgazdasági igazgatási szerv részére.
(2) A  biomassza kereskedő, a  biomassza feldolgozó, valamint az  üzemanyag-forgalmazó az  adatszolgáltatást 
köteles a mezőgazdasági igazgatási szerv honlapján elektronikusan közzétett, az 5. melléklet szerinti adattartalmú 
nyomtatvány felhasználásával papíralapon, vagy elektronikus adathordozóra mentve postai úton megküldeni, 
vagy az ügyfélkapun keresztül, a mezőgazdasági igazgatási szerv honlapján elérhető adatszolgáltatási programban 
elvégezni.
(3) Ha a  biomassza kereskedő, a  biomassza feldolgozó vagy az  üzemanyag-forgalmazó adatszolgáltatási 
kötelezettségének az (1) bekezdésben meghatározott határidőig nem tesz eleget, a mezőgazdasági igazgatási szerv 
a 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott összegű bírság megfizetésére kötelezi és – amennyiben szerepel 
a BÜHG nyilvántartásban, úgy – törli a BÜHG nyilvántartásból.
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(4) Ha az  adatszolgáltatás nem felel meg a  (2)  bekezdés szerinti követelményeknek, a  mezőgazdasági igazgatási 
szerv megfelelő határidő tűzésével a  biomassza kereskedőt, a  biomassza feldolgozót vagy az  üzemanyag-
forgalmazót hiánypótlásra kötelezi.
(5) A (4) bekezdés szerinti felhívásban előírt határidő eredménytelen leteltét követően a mezőgazdasági igazgatási 
szerv a  biomassza kereskedőt, a  biomassza feldolgozót vagy az  üzemanyag-forgalmazót a  13.  §  (1)  bekezdés 
1.  pontjában meghatározott összegű bírság megfizetésére kötelezi és – amennyiben szerepel a  BÜHG 
nyilvántartásban, úgy – törli a BÜHG nyilvántartásból.”

10. § (1) Az R2. 10. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Fenntarthatósági bizonyítvány biomassza kereskedőnek, biomassza feldolgozónak vagy üzemanyag-
forgalmazónak akkor adható ki, ha
a) a kérelmező szerepel a BÜHG nyilvántartásban és
b) a biomassza, a köztes termék, a bioüzemanyag megfelel a 2–3. §-ban foglalt feltételeknek.”

 (2) Az R2. 10. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Fenntarthatósági bizonyítvány a  biomassza termelőnek akkor adható ki, ha a  biomassza megfelel a  3.  §-ban 
foglalt feltételeknek.”

11. §  Az R2. 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Valótlan adattartalmú igazolás esetében a  mezőgazdasági igazgatási szerv az  igazolás kiállítóját törli a  BÜHG 
nyilvántartásból. A  mezőgazdasági igazgatási szerv nem törli a  BÜHG nyilvántartásból a  valótlan adattartalmú 
igazolás kiállítóját, ha
a) az bizonyítja, hogy az  igazolás valótlanságát az  annak kiállításához alapul szolgáló, más által kiállított valótlan 
igazolás eredményezte vagy
b) a valótlan adattartalom számítási hibából származik.”

12. § (1) Az R2. 13. § (1) bekezdés 3. pont b) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A Büat. 3. § (2) bekezdése alapján kiszabható bírság
3. jogosulatlanul kiállított igazolás esetében]
„b) ha a  jogsértéssel érintett mennyiség a  100 tonnát eléri vagy azt meghaladja, akkor megkezdett tonnánként 
ötezer forint, de legfeljebb a beszerzési ár és az értékesítési ár különbözete,”

 (2) Az R2. 13. § (1) bekezdés 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A Büat. 3. § (2) bekezdése alapján kiszabható bírság]
„4. a 7. § (1)–(2) bekezdése, valamint a 7. § (6) bekezdése szerinti kötelezettség elmulasztása esetén százötvenezer 
forint,”

 (3) Az R2. 13. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Ha a  fenntarthatósági igazolás kiállítója nem győződik meg a  tőle elvárható gondossággal arról, hogy 
az  igazolás alapját képező fenntarthatósági igazolás kiállítója az  általa kiadott igazolás kiállításakor a  BÜHG 
nyilvántartásban szerepelt, a  bírság az  igazolás alapját képező fenntarthatósági igazoláson szereplő biomassza, 
köztes termék mennyiség tonnájaként, bioüzemanyag litereként 500 forint.”

 (4) Az R2. 13. § (3b) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3b) A 3. § (9) bekezdésében vagy a 4. § (7)–(8) bekezdésében foglalt bejelentési kötelezettség megsértése esetén 
a bírság mértéke az érintett igazolásonként tizenötezer forint.”

13. § (1) Az R2. 15. § (1) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
(A mezőgazdasági igazgatási szerv látja el)
„d) az auditorokra vonatkozó nyilvántartás vezetését.”

 (2) Az R2. 15. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A  mezőgazdasági igazgatási szerv által vezetett, az  (1)  bekezdés d)  pontjában meghatározott nyilvántartás 
tartalmazza
a) a nyilvántartásba vett auditor regisztrációs számát,
b) a nyilvántartásba vett auditor nevét, székhelyét, cégjegyzékszámát, valamint
c) a nyilvántartásba vétel kezdő és lejárati időpontját.”
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14. § (1) Az R2. 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
 (2) Az R2. 3. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
 (3) Az R2. 4. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
 (4) Az R2. 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

15. §  Az R2.
a) 3.  § (1)  bekezdésében a  „bioüzemanyag előállításához felhasznált biomassza” szövegrész helyébe 

a „bioüzemanyag előállításához felhasznált termesztett biomassza” szöveg,
b) 3.  § (4)  bekezdésében az „A biomassza (1)  bekezdésben” szövegrész helyébe az „A termesztett biomassza 

(1) bekezdésben” szöveg,
c) 8.  § (1)  bekezdésében a  „hatósági nyilvántartás” szövegrész helyébe a  „közhiteles hatósági nyilvántartás” 

szöveg,
d) 8. § (8) bekezdésében a „15 napon belül” szövegrész helyébe a „30 napon belül” szöveg
lép.

16. § (1) Hatályát veszti az R2. 5. § (2) bekezdése.
 (2) Hatályát veszti az R2.

a) 3. § (2) bekezdés b) pontjában az „Egyéb esetben a biomassza igazolás auditor igazolása alapján állítható ki.” 
szövegrész,

b) 2. melléklet I. pont 12. alpontjában az „(a továbbiakban: termőterületre vonatkozó adatok)” szövegrész.
 (3) Hatályát veszti az R2. 3. melléklet

a) 1. pont i) alpontja,
b) 3. pont i) alpontja.

3. A radioaktív hulladékokkal és a kiégett üzemanyaggal kapcsolatos egyes feladatokat ellátó szerv 
kijelöléséről, tevékenységéről és annak pénzügyi forrásáról szóló 215/2013. (VI. 21.) Korm. rendelet 
módosítása

17. §  A radioaktív hulladékokkal és a  kiégett üzemanyaggal kapcsolatos egyes feladatokat ellátó szerv kijelöléséről, 
tevékenységéről és annak pénzügyi forrásáról szóló 215/2013. (VI. 21.) Korm. rendelet 2.  § e)  pontjában 
az „a nukleárisüzemanyag-ciklus” szövegrész helyébe a „ha kormányrendelet eltérően nem rendelkezik, gondoskodik 
a nukleárisüzemanyag-ciklus” szöveg lép.

4. Záró rendelkezések

18. § (1) Ez a rendelet – a (2) és a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 3–16. §, a 19. §, valamint az 1–4. melléklet e rendelet kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.
 (3) A 2. § 2014. január 1-jén lép hatályba.

19. §  A 2. alcím
a) a  megújuló energiaforrásból előállított energia támogatásáról, valamint a  2001/77/EK és a  2003/30/EK 

irányelv módosításáról és azt követő hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. április 23-i 2009/28/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv 17. cikk (1) bekezdésének, valamint

b) a  benzinre, a  dízelolajra és a  gázolajra vonatkozó követelmények, illetőleg az  üvegházhatású kibocsátott 
gázok mennyiségének nyomon követését és mérséklését célzó mechanizmus bevezetése tekintetében 
a 98/70/EK irányelv módosításáról, a belvízi hajókban felhasznált tüzelőanyagokra vonatkozó követelmények 
tekintetében az  1999/32/EK irányelv módosításáról, valamint a  93/12/EGK irányelv hatályon kívül 
helyezéséről szóló, 2009. április 23-i 2009/30/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 1.  cikk 5. és 
6. pontjának

való megfelelést szolgálja.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 348/2013. (IX. 30.) Korm. rendelethez

 1. Az R2. 2. melléklet az „A biomassza igazolás adattartalma” címe helyébe a következő rendelkezés lép:
„A biomassza igazolás minimális adattartalma”

 2. Az R2. 2. melléklet I. pont 3. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Termesztett biomassza esetében a biomassza igazolás tartalmazza a következő adatokat:)
„3. a  biomassza megvásárlójának, bérfeldolgozójának neve, címe, devizabelföldi vásárló, bérfeldolgozó esetében 
regisztrációs száma;”

 3. Az R2. 2. melléklet II. pont 3. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Nem termesztett biomassza esetében a biomassza igazolás tartalmazza a következő adatokat:)
„3. a  biomassza megvásárlójának, bérfeldolgozójának neve, lakcíme vagy székhelye, devizabelföldi vásárló, 
bérfeldolgozó esetében regisztrációs száma;”

 4. Az R2. 2. melléklet II. pontja a következő 7. alponttal egészül ki:
(Nem termesztett biomassza esetében a biomassza igazolás tartalmazza a következő adatokat:)
„7. az igazolásban szereplő biomassza mennyiségéhez tartozó kibocsátási komponensek értéke.”

 5. Az R2. 2. melléklet a következő III. ponttal egészül ki:
„III. Ha a  kibocsátási komponensek megállapítása tényleges érték kiszámításával történt, a  biomassza igazolás 
tartalmazza az auditor nevét, regisztrációs számát, valamint az auditori nyilatkozat azonosító számát.”

2. melléklet a 348/2013. (IX. 30.) Korm. rendelethez

 1. Az R2. 3. melléklet az „A fenntarthatósági igazolás adattartalma” címe helyébe a következő rendelkezés lép:
„A fenntarthatósági igazolás minimális adattartalma”

 2. Az R2. 3. melléklete a következő 5. ponttal egészül ki:
„5. Ha az  1–4.  pont szerinti termékek esetében a  kibocsátási komponensek megállapítása tényleges érték 
kiszámításával történt, a  fenntarthatósági igazolás tartalmazza az  auditor nevét, regisztrációs számát, valamint 
az auditori nyilatkozat azonosító számát.”

 3. Az R2. 3. melléklet 2. pont b) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A nem termesztett biomasszára vonatkozó fenntarthatósági igazolás tartalmazza a következő adatokat:)
„b) a  biomassza megvásárlójának, bérfeldolgozójának neve, címe, devizabelföldi vásárló, bérfeldolgozó esetében 
regisztrációs száma;”

 4. Az R2. 3. melléklet 2. pont f ) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A nem termesztett biomasszára vonatkozó fenntarthatósági igazolás tartalmazza a következő adatokat:)
„f ) az igazolásban szereplő biomassza mennyiségéhez tartozó kibocsátási komponensek értéke.”

 5. Az R2. 3. melléklet 3. pont b) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A köztes termékre vonatkozó fenntarthatósági igazolás tartalmazza a következő adatokat:)
„b) a köztes termék megvásárlójának, bérfeldolgozójának neve, címe, devizabelföldi vásárló, bérfeldolgozó esetében 
regisztrációs száma;”

3. melléklet a 348/2013. (IX. 30.) Korm. rendelethez

Az R2. 4. melléklet 4. és 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. A  forgalomba hozott üzemanyag energiatartalmára a  kötelező bioüzemanyag-részarány alapján eső 
bioüzemanyag-mennyiség energiatartalmának levezetése (MJ)
a) Motorbenzin alapján
b) Dízelgázolaj alapján
c) Összesen
5. A  kötelező bioüzemanyag-részaránynak megfelelő mennyiség (kötelező bioüzemanyag-részaránnyal 
meghatározott bioüzemanyag-mennyiség energiatartalmának) és a  tárgyévben ténylegesen forgalomba hozott 
bioüzemanyag-mennyiség energiatartalmának különbsége (MJ).”
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4. melléklet a 348/2013. (IX. 30.) Korm. rendelethez
„5. melléklet a 343/2010. (XII. 28.) Korm. rendelethez

A biomassza kereskedő, a biomassza feldolgozó és az üzemanyag-forgalmazó adatszolgáltatásának 
tartalma

I.  A biomassza kereskedő adatszolgáltatása tartalmazza a következő adatokat:
 1. az adatszolgáltató neve és regisztrációs száma;
 2. az  adatszolgáltatással érintett időszakban kiállított összes fenntarthatósági igazolásra fenntarthatósági 

igazolásonként:
a) a fenntarthatósági igazolás kiállításának dátuma;
b) a fenntarthatósági igazolásban szereplő adatok az igazolás kiállítója adatainak kivételével;
c) az  igazolás kiállításának alapját képező biomassza igazolások adatai a  termőterületre vonatkozó adatok 

kivételével, a biomassza igazolás kiállításának dátuma;
d) az  igazolás kiállításának alapját képező fenntarthatósági igazolások adatai, a  fenntarthatósági igazolás 

kiállításának dátuma;
e) az  igazolás kiállításának alapját képező külföldről származó biomassza, köztes termék, bioüzemanyag 

(a  továbbiakban: termék) esetében az  annak fenntarthatóságát igazoló, a  11.  § b)–d)  pontjában felsorolt 
okmány (a továbbiakban: okmány) kiállítójának megnevezése, székhelye; a termék fenntarthatóságát igazoló 
okmány kiállításának dátuma és egyedi azonosítószáma, a  termék megnevezése és KN-kódja, a  biomassza 
és köztes termék mennyisége tonnában, a  bioüzemanyag mennyisége literben kifejezve, a  kibocsátási 
komponensek értéke;

f ) ha a termék fenntarthatóságát igazoló okmányon egyedi azonosítószám nem található, abban az esetben:
fa) a termék közúti beszállításához kapcsolódóan, a más jogszabályban meghatározott CMR fuvarlevél 

adatai közül a fuvarlevél egyedi azonosítószáma és a termék feladásának időpontja;
fb) a  termék vasúti beszállításához kapcsolódóan, a  CIM/COTIF Egyezmény szerinti fuvarlevél vagy 

az  SZMGSZ megállapodás szerinti CIM–SZMGSZ fuvarlevél adatai közül a  fuvarlevél egyedi 
azonosítószáma és a termék feladásának időpontja;

fc) a  termék folyami beszállításához kapcsolódóan, folyami fuvarlevél vagy rakjegy adatai közül 
a fuvarlevél, illetve rakjegy egyedi azonosítószáma és a termék feladásának időpontja;

g) az  auditori nyilatkozat azonosító száma, amennyiben a  kibocsátási komponensek megállapítása tényleges 
érték kiszámításával történt.

II.  A biomassza feldolgozó adatszolgáltatása tartalmazza a következő adatokat:
 1. az adatszolgáltató neve és regisztrációs száma;
 2. az  adatszolgáltatással érintett időszakban kiállított összes fenntarthatósági igazolásra fenntarthatósági 

igazolásonként:
a) a fenntarthatósági igazolás kiállításának dátuma;
b) a fenntarthatósági igazolásban szereplő adatok az igazolás kiállítója adatainak kivételével;
c) a  gyártáshoz felhasznált biomassza vonatkozásában az  igazolás kiállításának alapját képező biomassza 

igazolások adatai a termőterületre vonatkozó adatok kivételével, az igazolás kiállításának dátuma;
d) a  gyártáshoz felhasznált biomassza, köztes termék vonatkozásában az  igazolás kiállításának alapját képező 

biomassza, köztes termék fenntarthatósági igazolások adatai, a  fenntarthatósági igazolás kiállításának 
dátuma;

e) a  gyártáshoz felhasznált, az  igazolás kiállításának alapját képező külföldről származó biomassza, köztes 
termék esetében az  annak fenntarthatóságát igazoló okmány kiállítójának megnevezése, székhelye; 
az okmány kiállításának dátuma és egyedi azonosítószáma, a gyártáshoz felhasznált, az igazolás kiállításának 
alapját képező külföldről származó biomassza, köztes termék megnevezése és KN-kódja, valamint 
mennyisége tonnában kifejezve és a kibocsátási komponensek értéke;
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f ) ha a  gyártáshoz felhasznált, az  igazolás kiállításának alapját képező külföldről származó biomassza, köztes 
termék fenntarthatóságát igazoló okmányon egyedi azonosítószám nem található, abban az esetben:
fa) a  gyártáshoz felhasznált, az  igazolás kiállításának alapját képező külföldről származó biomassza, 

köztes termék közúti beszállításához kapcsolódóan, a  más jogszabályban meghatározott CMR 
fuvarlevél adatai közül a fuvarlevél egyedi azonosítószáma és a feladás időpontja;

fb) a  gyártáshoz felhasznált, az  igazolás kiállításának alapját képező külföldről származó biomassza, 
köztes termék vasúti beszállításához kapcsolódóan, a  CIM/COTIF Egyezmény szerinti fuvarlevél 
vagy az  SZMGSZ megállapodás szerinti CIM–SZMGSZ fuvarlevél adatai közül a  fuvarlevél egyedi 
azonosítószáma és a feladás időpontja;

fc) a  gyártáshoz felhasznált, az  igazolás kiállításának alapját képező külföldről származó biomassza, 
köztes termék folyami beszállításához kapcsolódóan, a  más jogszabályban meghatározott folyami 
fuvarlevél vagy rakjegy adatai közül a fuvarlevél, illetve rakjegy egyedi azonosítószáma és a feladás 
időpontja;

g) az  auditori nyilatkozat azonosító száma, amennyiben a  kibocsátási komponensek megállapítása tényleges 
érték kiszámításával történt.

III.  Az üzemanyag-forgalmazó adatszolgáltatása tartalmazza a következő adatokat:
 1. az adatszolgáltató neve;
 2. az  adatszolgáltatással érintett időszakban kiállított összes fenntarthatósági igazolásra fenntarthatósági 

igazolásonként:
a) a fenntarthatósági igazolás kiállításának dátuma;
b) a fenntarthatósági igazolásban szereplő adatok az igazolás kiállítója adatainak kivételével;
c) az  auditori nyilatkozat azonosító száma, amennyiben a  kibocsátási komponensek megállapítása tényleges 

érték kiszámításával történt.”
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

A közigazgatási és igazságügyi miniszter 23/2013. (IX. 30.) KIM rendelete
a vallási közösségek jogállásával és működésével kapcsolatos törvényeknek az Alaptörvény negyedik 
módosításával összefüggő módosításáról szóló törvény alapján a közigazgatási és igazságügyi miniszter 
felelősségi körébe tartozó miniszteri rendeletek módosításáról

A statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény 26. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a kormányhivatalokat 
felügyelő miniszterek kijelöléséről szóló 5/2010. (XII. 23.) ME rendelet 1. § a) pontja szerinti feladatkörömben eljárva,
a 1. és 2. alcím tekintetében a  büntetések és az  intézkedések végrehajtásáról szóló 1979.  évi 11.  törvényerejű rendelet 127.  § 
(1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár 
feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12.  § a)  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva 
– a legfőbb ügyész véleményének kikérésével, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és 
hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § d) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel 
és 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 feladatkörében eljáró honvédelmi miniszterrel egyetértésben –,
a 3. és az 5. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján az  államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1.  melléklet 9.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva – az  egyes miniszterek, valamint a  Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és 
hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági 
miniszterrel egyetértésben –,
a 6. alcím tekintetében a  büntetések és az  intézkedések végrehajtásáról szóló 1979.  évi 11.  törvényerejű rendelet 127.  § 
(1)  bekezdés b) és c)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, az  egyes miniszterek, valamint a  Miniszterelnökséget vezető 
államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben 
eljárva – a  legfőbb ügyész véleményének kikérésével, az  egyes miniszterek, valamint a  Miniszterelnökséget vezető 
államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37.  § d)  pontjában meghatározott feladatkörében 
eljáró belügyminiszterrel és 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 feladatkörében eljáró honvédelmi miniszterrel egyetértésben –
a következőket rendelem el:

1. A szabadságvesztés és az előzetes letartóztatás végrehajtásának szabályairól szóló  
6/1996. (VII. 12.) IM rendelet módosítása

1. §  A szabadságvesztés és az előzetes letartóztatás végrehajtásának szabályairól szóló 6/1996. (VII. 12.) IM rendelet
a) 5. § (1) bekezdésében az „egyházak” szövegrész helyébe az „egyházi jogi személyek” szöveg,
b) 34. § (2) bekezdés i) pontjában az „az egyházi” szövegrész helyébe az „a vallásos” szöveg,
c) 74. § (2) bekezdésében az „az egyházi és az alapítványi iskolák” szövegrész helyébe az „az egyházi köznevelési 

intézmények és a magán köznevelési intézmények” szöveg,
d) 93.  § (2)  bekezdésében az  „az egyháza lelkészével, illetve más képviselőjével (a  továbbiakban: lelkész)” 

szövegrész helyébe az „a Bv. tvr. 36/A. § (1) bekezdésében meghatározott személlyel” szöveg,
e) 93.  § (4)  bekezdésében és 99.  § (2)  bekezdésében a  „lelkész” szövegrész helyébe az  „a Bv. tvr. 36/A.  § 

(1) bekezdésében meghatározott személy” szöveg,
f ) 98. § (1) bekezdésében az „az egyház” szövegrész helyébe az „a vallási közösség” szöveg,
g) 98.  § (2)  bekezdésében az „egyházi fenntartású” szövegrész helyébe a „vallási közösség által fenntartott” 

szöveg,
h) 99. § (1) bekezdésében a „lelkésztől” szövegrész helyébe az „a Bv. tvr. 36/A. § (1) bekezdésében meghatározott 

személytől” szöveg,
i) 195. § (2) bekezdésében az „illetékes egyháznak” szövegrész helyébe az „érintett vallási közösségnek” szöveg,
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j) 195.  § (3)  bekezdésében az  „anyakönyvvezetővel, illetve az  egyház” szövegrész helyébe 
az „anyakönyvvezetővel, illetve a vallási közösség” szöveg,

k) 195. § (4) bekezdésében az „az egyház” szövegrész helyébe az „a vallási közösség” szöveg
lép.

2. A Börtönlelkészi Szolgálatról szóló 13/2000. (VII. 14.) IM rendelet módosítása

2. §  A Börtönlelkészi Szolgálatról szóló 13/2000. (VII. 14.) IM rendelet 1–3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § (1) Az egyházi jogi személy börtönlelkészi szolgálatot a büntetés-végrehajtási intézetben (a továbbiakban: bv. 
intézet) a fogvatartottak igényei alapján végezhet.
(2) A börtönlelkészi szolgálat igénybevétele vagy annak mellőzése a fogvatartott kizárólagos joga. A börtönlelkészi 
szolgálat igénybevétele vagy az  attól való tartózkodás miatt megkülönböztetés a  fogvatartottal szemben nem 
alkalmazható.
(3) A  börtönlelkészi szolgálat tagjai és a  bv. intézet parancsnokai a  bv. intézet és a  börtönlelkészi szolgálat 
feladatainak zavartalan megvalósítása érdekében együttműködnek.
(4) A bv. intézet parancsnokai a hitéleti tevékenységre vonatkozó döntést nem hozhatnak, a működésre vonatkozó 
intézkedést – a bv. intézet törvényes működési rendje biztosításának kivételével – nem tehetnek.
(5) A  bv. intézet parancsnokai, valamint a  börtönlelkészi szolgálat tagjai kötelesek elősegíteni, hogy a  vallási 
tevékenységet végző szervezetek vallásgyakorlási és lelkigondozási jogosultsága a  fogvatartottak igényei szerint 
érvényesüljön.
2. § A börtönlelkészi szolgálat főbb feladata
a) a hit- és kegyességi élet, a vallásgyakorlás biztosítása, mise, istentisztelet, biblia- és imaórák tartása,
b) az egyéni és közösségi lelki gondozás,
c) az életismereti, erkölcsi oktatás, nevelés,
d) a  vallási tevékenységet végző szervezetek bv. intézetben történő tevékenységének és a  börtönmissziók 
munkájának koordinálása,
e) a fogvatartottak kérésére egyéb vallásos szertartások végzése.
3. § (1) Börtönlelkész az a lelkész lehet, aki rendelkezik egyházi (felekezeti) elöljárója engedélyével.
(2) Az  (1) bekezdés szerinti engedéllyel rendelkező lelkész közalkalmazottá nevezhető ki, ha a közalkalmazottakra 
vonatkozó jogszabályokban előírt életkori, egészségügyi alkalmassági, végzettségi és egyéb követelményeknek 
megfelel és a fogvatartottak világnézeti elkötelezettsége alapján a kinevezése a fogvatartottak vallásgyakorlásának 
biztosítása céljából különösen indokolt.
(3) A börtönlelkészi szolgálatnál részfoglalkozású börtönlelkészek is működhetnek.
(4) A  börtönlelkész és a  részfoglalkozású börtönlelkész tevékenysége kizárólag az  egyházi jogi személy irányítása, 
felügyelete alatt áll.
(5) A  börtönlelkész és a  részfoglalkozású börtönlelkész a  lelkipásztori szolgálatot a  bevett egyház belső szabálya 
szerint, ökumenikus szellemben, más egyházi jogi személy önállóságának tiszteletben tartásával végzi.”

3. §  Hatályát veszti a Börtönlelkészi Szolgálatról szóló 13/2000. (VII. 14.) IM rendelet 4–8. §-a.

3. A Miniszterelnökség fejezetnél a hazai nemzeti és etnikai kisebbségek, valamint a határon túli 
magyarok támogatásával kapcsolatos fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának szabályairól 
szóló 2/2010. (II. 16.) MeHVM rendelet hatályon kívül helyezése

4. §  Hatályát veszti a  Miniszterelnökség fejezetnél a  hazai nemzeti és etnikai kisebbségek, valamint a  határon túli 
magyarok támogatásával kapcsolatos fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának szabályairól szóló 2/2010. 
(II. 16.) MeHVM rendelet.

4. A statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 21/2012. (IV. 16.) KIM rendelet módosítása

5. § (1) A statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 21/2012. (IV. 16.) KIM rendelet 2. számú melléklete 
az 1. melléklet szerint módosul.

 (2) Hatályát veszti a  statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 21/2012. (IV. 16.) KIM rendelet 6.  §-a  
és 4. számú melléklete.
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5. A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló  
2/2013. (III. 6.) KIM rendelet módosítása

6. §  A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 2/2013. (III. 6.) KIM rendelet
a) 11.  § (1)  bekezdés j)  pontjában a „nem állami vagy egyházi tulajdonú” szövegrész helyébe a „nem az  állam 

vagy egyházi jogi személy tulajdonában lévő” szöveg,
b) 12. § (1) bekezdésében az „egyház, belső egyházi jogi személy” szövegrész helyébe az „egyházi jogi személy” 

szöveg,
c) 12. § (2) bekezdésében az „az egyház” szövegrész helyébe az „a bevett egyház” szöveg, az „egyháznak, belső 

egyházi jogi személynek minősülő jogalany” szövegrész helyébe az „egyház” szöveg,
d) 2. melléklet 5. pontjában az „egyház” szövegrész helyébe az „egyházi jogi személy” szöveg
lép.

6. A Pártfogó Felügyelői Szolgálat tevékenységéről szóló 8/2013. (VI. 29.) KIM rendelet módosítása

7. §  A Pártfogó Felügyelői Szolgálat tevékenységéről szóló 8/2013. (VI. 29.) KIM rendelet 58. § (5) bekezdésében az „az 
egyházak” szövegrész helyébe az „az egyházi jogi személyek” szöveg lép.

7. Záró rendelkezések

8. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő hónap első napján lép hatályba.

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

1. melléklet a 23/2013. (IX. 30.) KIM rendelethez

A statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 21/2012. (IV. 16.) KIM rendelet 2. számú melléklet
a) 525. alcsoport helyébe a következő rendelkezés lép:
 (GFO2012 kód GFO2012 megnevezés 

5, 6 Nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezet)
 „Vallási tevékenységet végző szervezet”
b) 55. csoport és e sor alábontásai helyébe a következő rendelkezés lép:
 (GFO2012 kód GFO2012 megnevezés 

5, 6 Nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezet)
 „55 Egyházi jogi személy
 551 Bevett egyház
 552 Elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy
 555 Elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személy
 559 Egyházi szervezet technikai kód”
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A nemzetgazdasági miniszter 40/2013. (IX. 30.) NGM rendelete
a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó miniszteri rendeleteknek a Magyar Nemzeti Bankról szóló 
törvénnyel összefüggő módosításáról

A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 451. § (2) bekezdés u) pontjában,
a 2. alcím tekintetében tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 451. § (2) bekezdés q) pontjában,
a 3. alcím tekintetében a jelzálog-hitelintézetről és a jelzáloglevélről szóló 1997. évi XXX. törvény 27. § (2) bekezdés b) pontjában,
a 4. és 6. alcím és a 23. § d) pontja tekintetében a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvény 235. § 
b) pontjában,
az 5. alcím tekintetében a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 451. § (2) bekezdés e) pontjában,
a 7. alcím tekintetében a  hitelintézetekről és a  pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996.  évi CXII.  törvény 235.  § (2)  bekezdés 
h) pontjában,
a 8. alcím tekintetében a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. törvény 69. § (1) bekezdés b) pontjában,
a 9. alcím tekintetében a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvény 235. § i) pontjában,
a 10. alcím tekintetében a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. törvény 69. § (1) bekezdés c) pontjában,
a 11. alcím tekintetében a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. törvény 69. § (1) bekezdés d) pontjában,
a 12. alcím tekintetében a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 90. § a) pontjában,
a 13. alcím tekintetében a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 56. §-ában,
a 14. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (3) bekezdés 1. pontjában, valamint
a 23. § a)–c) pontja tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (2) bekezdés b) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az  egyes miniszterek, valamint a  Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről 
szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73.  § b), d), f ) és n)  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a  következőket 
rendelem el:

1. A befektetési szolgáltató, az elszámolóházi tevékenységet végző szervezet és a tőzsde tájékoztatási 
kötelezettségéről szóló 6/2002. (II. 20.) PM rendelet módosítása

1. §  A befektetési szolgáltató, az  elszámolóházi tevékenységet végző szervezet és a  tőzsde tájékoztatási 
kötelezettségéről szóló 6/2002. (II. 20.) PM rendelet 2.  § (1)  bekezdésében a „Felügyeletnek” szövegrész helyébe 
a  „pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti Banknak 
(a továbbiakban: Felügyelet)” szöveg lép.

2. A piacbefolyásolásra utaló magatartások vizsgálatakor figyelembe veendő körülményekről, 
az elfogadott piaci gyakorlat megállapításának folyamatáról, valamint a bennfentes információ 
nyilvánosságra hozatalának jogos érdekből történő késleltetésével kapcsolatos szabályokról szóló 
28/2005. (VIII. 26.) PM rendelet módosítása

2. §  A piacbefolyásolásra utaló magatartások vizsgálatakor figyelembe veendő körülményekről, az  elfogadott piaci 
gyakorlat megállapításának folyamatáról, valamint a  bennfentes információ nyilvánosságra hozatalának jogos 
érdekből történő késleltetésével kapcsolatos szabályokról szóló 28/2005. (VIII. 26.) PM rendelet 2. §-ában a „Pénzügyi 
Szervezetek Állami Felügyelete” szövegrész helyébe a  „pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos 
feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti Bank” szöveg lép.

3. A jelzáloglevelek fedezete körében alkalmazandó jelenérték számítás szabályairól szóló  
40/2005. (XII. 9.) PM rendelet módosítása

3. §  A jelzáloglevelek fedezete körében alkalmazandó jelenérték számítás szabályairól szóló 40/2005. (XII. 9.) PM 
rendelet (a továbbiakban: 40/2005. PM rendelet) 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  5.  § rendelkezéseitől eltérően a  kamatváltozások hatásának vizsgálatakor egy kockáztatott érték módszer 
is használható. A kockáztatott értéket a jelzálog-hitelintézet a saját maga által kialakított, az MNB által jóváhagyott 
modell alapján számítja. Az  MNB a  jóváhagyást abban az  esetben adja meg, ha a  modell szabályozott és stabil, 
valamint megfelel a (2) bekezdésben foglalt feltételeknek.”
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4. §  A 40/2005. PM rendelet
a) 3. § (2) bekezdésében az „A Magyar Nemzeti Banknál” szövegrész helyébe az „Az MNB-nél” szöveg,
b) 8. § (1) bekezdésében és 10. §-ában az „a Felügyelet” szövegrész helyébe az „az MNB” szöveg,
c) 8. § (1) bekezdésében és 10. §-ában az „A Felügyelet” szövegrész helyébe az „Az MNB” szöveg
lép.

4. A függő és független biztosításközvetítői hatósági képzés követelményrendszeréről és a hatósági 
vizsgáról szóló 18/2008. (VI. 13.) PM rendelet módosítása

5. §  A függő és független biztosításközvetítői hatósági képzés követelményrendszeréről és a  hatósági vizsgáról 
szóló 18/2008. (VI. 13.) PM rendelet (a  továbbiakban: 18/2008. PM rendelet) 2.  § (2)  bekezdés a)  pontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:
(A függő, illetve független biztosításközvetítői tevékenység gyakorlását lehetővé tevő hatósági vizsga letételéhez azon 
képzés fogadható el, amelyet)
„a) a  nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 
27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet (a továbbiakban: R.) 2. mellékletében szereplő,
aa) 20. sorszámú, Biztosításközvetítő (függő és független) megnevezésű,
ab) 184. sorszámú, Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás) megnevezésű
az Országos Képzési Jegyzéknek megfelelő szakképesítés vagy részszakképesítés végzésére jogosult képző szerv 
végez, vagy”

6. §  A 18/2008. PM rendelet 7. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Függő biztosításközvetítői hatósági vizsgával, illetve az  R. 2.  mellékletében szereplő, 20. sorszámú, 
„Biztosításközvetítő (függő és független)” megnevezésű részszakképesítéssel – vagy ennek megfelelő  – 
függő biztosításközvetítő szakképesítéssel vagy részszakképesítéssel rendelkező biztosításközvetítő a  vizsga 
megszerzését követő 2 éven belül – a képzés teljesítése nélkül – a 2. számú mellékletben meghatározott független 
biztosításközvetítői alapismeretek vizsgatárgyra vonatkozó önálló különbözeti vizsga sikeres letételével független 
biztosításközvetítői tanúsítványt szerezhet.”

7. §  A 18/2008. PM rendelet 11/A. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) A  vizsgadíjat a  jelentkező a  Hatóság 19017004-01770000-30901002 számú számlájára fizeti be, a  közlemény 
rovatban a jelentkező neve és a biztosításközvetítői hatósági vizsgadíj megjegyzés feltüntetésével.
(3) A Hatóság a vizsgadíjat igazgatási szolgáltatási díjbevételként számolja el.”

8. §  A 18/2008. PM rendelet
a) 2.  § (3)  bekezdésében a  „Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete” szövegrész helyébe a  „pénzügyi 

közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti Bank” szöveg,
b) 1. számú melléklet „I. Vizsgatárgy: Pénzügyi és biztosítási piac szereplői” megnevezésű pont C)  alpont 

1.  pontjában a „Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének főbb” szövegrész helyébe a „Magyar Nemzeti 
Bank pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos főbb” szöveg,

c) 1. számú melléklet „I. Vizsgatárgy: Pénzügyi és biztosítási piac szereplői” megnevezésű pont C)  alpont 
1.  pontjában a  „Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének biztosításközvetítőkre” szövegrész helyébe 
a „pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletét ellátó szerv biztosításközvetítőkre” szöveg,

d) 2. számú melléklet „I. Vizsgatárgy: Pénzügyi és biztosítási piac szereplői” megnevezésű pont C)  alpont 
1.  pontjában a „Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének főbb” szövegrész helyébe a „Magyar Nemzeti 
Bank pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos főbb” szöveg,

e) 2. számú melléklet „I. Vizsgatárgy: Pénzügyi és biztosítási piac szereplői” megnevezésű pont C)  alpont 
1.  pontjában a  „Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének biztosításközvetítőkre” szövegrész helyébe 
a „pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletét ellátó szerv biztosításközvetítőkre” szöveg,

f ) 3. számú mellékletében a „Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete” szövegrész helyébe a „Magyar Nemzeti 
Bank” szöveg,

g) 4. számú mellékletében a „Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete” szövegrész helyébe a „Magyar Nemzeti 
Bank” szöveg

lép.
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5. A nyilvánosan forgalomba hozott értékpapírokkal kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség részletes 
szabályairól szóló 24/2008. (VIII. 15.) PM rendelet módosítása

9. §  A nyilvánosan forgalomba hozott értékpapírokkal kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség részletes szabályairól 
szóló 24/2008. (VIII. 15.) PM rendelet
a) 3.  §-ában a „Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete” szövegrész helyébe a „pénzügyi közvetítőrendszer 

felügyeletével kapcsolatos feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: Felügyelet)” szöveg,
b) 4.  § (5)  bekezdésében a  „Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének (a  továbbiakban: Felügyelet)” 

szövegrész helyébe a „Felügyelet” szöveg
lép.

6. A függő és független biztosításközvetítői hatósági képzés követelményrendszeréről és a hatósági 
vizsgáról szóló 18/2008. (VI. 13.) PM rendelet módosításáról szóló 41/2008. (XII. 31.) PM rendelet 
módosítása

10. §  A függő és független biztosításközvetítői hatósági képzés követelményrendszeréről és a  hatósági vizsgáról szóló 
18/2008. (VI. 13.) PM rendelet módosításáról szóló 41/2008. (XII. 31.) PM rendelet 9. § (2) bekezdésében a „Pénzügyi 
Szervezetek Állami Felügyelete” szövegrész helyébe a  „pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos 
feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti Bank” szöveg lép.

7. A pénzügyi szolgáltatás közvetítői hatósági képzés követelményrendszeréről és a hatósági 
vizsgáról szóló 18/2010. (IV. 29.) PM rendelet módosítása

11. §  A pénzügyi szolgáltatás közvetítői hatósági képzés követelményrendszeréről és a hatósági vizsgáról szóló 18/2010. 
(IV. 29.) PM rendelet (a továbbiakban: 18/2010. PM rendelet) 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  pénzügyi szolgáltatás közvetítői tevékenység gyakorlását lehetővé tevő hatósági vizsga letételéhez azon 
képzés fogadható el, amelyet a  nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és 
vizsgakövetelményeiről szóló 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet 2.  mellékletében szereplő – az  Országos Képzési 
Jegyzéknek megfelelő –
a) 3. sorszámú Adótanácsadó megnevezésű,
b) 4. sorszámú Államháztartási mérlegképes könyvelő megnevezésű,
c) 12. sorszámú Banki, befektetési termékértékesítő megnevezésű,
d) 19. sorszámú Biztosítási tanácsadó megnevezésű,
e) 20. sorszámú Biztosításközvetítő (függő és független) megnevezésű,
f ) 34. sorszámú Egyéb szervezeti mérlegképes könyvelő megnevezésű,
g) 43. sorszámú Ellenőrzési szakelőadó megnevezésű,
h) 99. sorszámú IFRS mérlegképes könyvelő megnevezésű,
i) 163. sorszámú Nonprofit menedzser megnevezésű,
j) 169. sorszámú Okleveles adóellenőrzési szakértő megnevezésű,
k) 170. sorszámú Okleveles forgalmiadó-szakértő megnevezésű,
l) 171. sorszámú Okleveles jövedelemadó-szakértő megnevezésű,
m) 172. sorszámú Okleveles nemzetköziadó-szakértő megnevezésű,
n) 181. sorszámú Pénztárkezelő és valutapénztáros megnevezésű,
o) 184. sorszámú Pénzügy termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás),
p) 183. sorszámú Pénzügyi szervezeti mérlegképes könyvelő megnevezésű,
q) 199. sorszámú Szakképesített bankreferens megnevezésű,
r) 228. sorszámú Vállalkozási mérlegképes könyvelő megnevezésű
szakképesítés, vagy részszakképesítés oktatására jogosult, a  felnőttképzésről szóló törvény alapján akkreditált 
intézmény végez, vagy amelyet Magyarország területén pénzügyi szolgáltatási tevékenységek végzésére jogosult 
intézmény a  saját és a  Hpt. 2. számú melléklet III. rész 36.  pontja szerint vele egy csoportba tartozó társaságok 
munkavállalói, közvetítői számára nyújt.”
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12. §  A 18/2010. PM rendelet
a) 3.  § (1)  bekezdésében a „Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete” szövegrész helyébe a „Magyar Nemzeti 

Bank” szöveg,
b) 1.  melléklet 1.  pont 1.3.  alpont 1.3.1.  pontjában a  „Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének főbb” 

szövegrész helyébe a „Magyar Nemzeti Bank pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos főbb” 
szöveg,

c) 1.  melléklet 1.  pont 1.3.  alpont 1.3.1.  pontjában a „Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének pénzpiaci” 
szövegrész helyébe a „pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletét ellátó szerv pénzpiaci” szöveg,

d) 1.  melléklet 1.  pont 1.3.  alpont 1.3.2.  pontjában a „Magyar Nemzeti Bank” szövegrész helyébe a „Magyar 
Nemzeti Bank jegybanki funkciójával kapcsolatos” szöveg,

e) 2.  mellékletében a „Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete” szövegrész helyébe a „Magyar Nemzeti Bank” 
szöveg,

f ) 3.  mellékletében a „Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete” szövegrész helyébe a „Magyar Nemzeti Bank” 
szöveg

lép.

13. §  A 18/2010. PM rendelet 19. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A díjat a jelentkező a Hatóság 19017004-01770000-30901002 számú számlájára fizeti be, a közlemény rovatban 
a  jelentkező neve és a  pénzügyi szolgáltatás közvetítői hatósági vizsgadíj megjegyzés feltüntetésével. A  Hatóság 
a vizsgadíjat igazgatási szolgáltatási díjbevételként számolja el.”

8. A bonus-malus rendszer, az abba való besorolás, illetve a kártörténeti igazolások kiadásának 
szabályairól szóló 21/2011. (VI. 10.) NGM rendelet módosítása

14. §  A bonus-malus rendszer, az  abba való besorolás, illetve a  kártörténeti igazolások kiadásának szabályairól szóló 
21/2011. (VI. 10.) NGM rendelet 2. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A  biztosító a  kártörténeti adatokat a  (3)  bekezdés szerinti besorolás céljából történő felhasználás mellett 
a díjtarifa szerinti további korrekciós tényezőként is figyelembe veheti.”

9. A biztosítók kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási termékének eredményelszámolásáról szóló 
45/2011. (XII. 21.) NGM rendelet módosítása

15. §  A biztosítók kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási termékének eredményelszámolásáról szóló 45/2011. (XII. 21.) 
NGM rendelet 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási terméket terjesztő biztosítók kötelesek a  gépjármű-
felelősségbiztosítási termékük eredményelszámolását az  1.  melléklet szerint elkészíteni és a  tárgyévet követő 
évben a Magyar Nemzeti Bank elnökének a biztosítók kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási termékére vonatkozó 
adatszolgáltatási kötelezettségének a részletes szabályait megállapító rendeletében meghatározott adatszolgáltatás 
keretében a  pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti Bank 
(a továbbiakban: Felügyelet) részére megküldeni.”

10. A Kártalanítási Alap javára teljesített befizetéseknek, az Alap kezelésének és az Alap kezelője 
eredményelszámolásának szabályairól szóló 47/2011. (XII. 21.) NGM rendelet módosítása

16. §  A Kártalanítási Alap javára teljesített befizetéseknek, az  Alap kezelésének és az  Alap kezelője 
eredményelszámolásának szabályairól szóló 47/2011. (XII. 21.) NGM rendelet (a  továbbiakban: 47/2011. NGM 
rendelet) 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„5.  § Az  Alap kezelője köteles az  Alap eredményelszámolását az  1.  melléklet szerint elkészíteni és a  tárgyévet 
követő évben a Magyar Nemzeti Bank elnökének a Kártalanítási Alap kezelője adatszolgáltatási kötelezettségének 
a  részletes szabályait megállapító rendeletében meghatározott adatszolgáltatás keretében a  Felügyelet részére 
megküldeni.”

17. §  A 47/2011. NGM rendelet 2.  § (2)  bekezdésében a „Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete” szövegrész helyébe 
a „pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti Bank” szöveg lép.
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11. A Kártalanítási Számla eredményelszámolásának szabályairól szóló  
48/2011. (XII. 21.) NGM rendelet módosítása

18. §  A Kártalanítási Számla eredményelszámolásának szabályairól szóló 48/2011. (XII. 21.) NGM rendelet (a továbbiakban: 
48/2011. NGM rendelet) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1.  § A  Kártalanítási Számlát kezelő szervezet (a  továbbiakban: Kezelő Szervezet) köteles a  kötelező gépjármű-
felelősségbiztosítás eredményelszámolását az 1. melléklet szerint elkészíteni és a tárgyévet követő évben a Magyar 
Nemzeti Bank elnökének a Kártalanítási Számla kezelője adatszolgáltatási kötelezettségének a  részletes szabályait 
megállapító rendeletében meghatározott adatszolgáltatás keretében a  pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével 
kapcsolatos feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: Felügyelet) részére megküldeni.”

12. A nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai 
és vizsgakövetelményeiről szóló 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet módosítása

19. §  A nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 
27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet 2. melléklet
a) „A 12. sorszámú Banki, befektetési termékértékesítő megnevezésű részszakképesítés szakmai és 

vizsgakövetelménye” elnevezésű cím 7. pontjának 7.2. alpontjában,
b) „A 20. sorszámú Biztosításközvetítő (függő és független) megnevezésű részszakképesítés szakmai és 

vizsgakövetelménye” elnevezésű cím 7. pontjának 7.2. alpontjában,
c) „A 184. sorszámú Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás) megnevezésű szakképesítés 

szakmai és vizsgakövetelménye” elnevezésű cím 7. pontjának 7.2. alpontjában
a „Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete” szövegrész helyébe a  „Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete és 
a Magyar Nemzeti Bank” szöveg lép.

13. A Pénzügyi Jogok Biztosáról szóló 39/2012. (XII. 20.) NGM rendelet módosítása

20. §  A Pénzügyi Jogok Biztosáról szóló 39/2012. (XII. 20.) NGM rendelet
a) 4.  § (2)  bekezdés b)  pontjában a  „Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló 2010.  évi 

CLVIII. törvényben” szövegrész helyébe a „Magyar Nemzeti Bankról szóló törvényben” szöveg,
b) 20. §-ában a „PSZÁF-ot” szövegrész helyébe a „Magyar Nemzeti Bankot” szöveg
lép.

14. Az elemi költségvetésről szóló 10/2013. (III. 13.) NGM rendelet módosítása

21. §  Az elemi költségvetésről szóló 10/2013. (III. 13.) NGM rendelet 5. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

15. Záró rendelkezések

22. § (1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2013. október 1-jén lép hatályba.
 (2) A 23. § d) pontja 2014. január 1-jén lép hatályba.
 (3) A 14. § 2014. február 1-jén lép hatályba.

23. §  Hatályát veszti
a) a magán-nyugdíjpénztári minősítő tevékenységet végző szervezetek nyilvántartásba vételére irányuló eljárás 

igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 30/1998. (XI. 13.) PM rendelet,
b) a  mezőgazdasági biztosító egyesületeknek nyújtott támogatás folyósításának részletes szabályairól szóló 

25/2001. (VI. 25.) PM rendelet,
c) a  pénzügyi vállalkozások által a  Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete részére szolgáltatandó adatok 

köréről és az  adatszolgáltatás módjáról szóló 46/2008. (XII. 31.) PM rendelet módosításáról szóló 27/2009. 
(XI. 23.) PM rendelet,
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d) a  függő és független biztosításközvetítői hatósági képzés követelményrendszeréről és a  hatósági vizsgáról 
szóló 18/2008. (VI. 13.) PM rendelet módosításáról szóló 41/2008. (XII. 31.) PM rendelet.

  Varga Mihály s. k.,
  nemzetgazdasági miniszter

1. melléklet a 40/2013. (IX. 30.) NGM rendelethez
„5. melléklet a 10/2013. (III. 13.) NGM rendelethez

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kulcsszámrendszere 
2013. szeptember 1-jétől

I. Választott tisztségviselők

A kulcsszám 1–4. pozícióján 0 szerepel. Az  5. pozíció a  választási szinteket jelzi. A  6. pozíció az  azonos választási 
szinten belül a különböző – nem kormányzati – tisztségeket jelöli.

1. pozíció 2. pozíció 3. pozíció 4. pozíció 5. pozíció 6. pozíció Megnevezés

0 0 0 0 1 0 országgyűlési képviselő

0 0 0 0 2 0 köztársasági elnök

0 0 0 0 2 1 alkotmánybíró

0 0 0 0 2 2 Kúria elnöke

0 0 0 0 2 3 legfőbb ügyész

0 0 0 0 2 4 alapvető jogok biztosa

0 0 0 0 2 5 helyettes biztos

0 0 0 0 2 6 az Állami Számvevőszék elnöke

0 0 0 0 2 7 az Állami Számvevőszék alelnöke

0 0 0 0 2 8 egyéb választott tisztségviselő (vezető)

0 0 0 0 2 9 egyéb választott tisztségviselő (nem vezető)

0 0 0 0 3 0 polgármester, főpolgármester

0 0 0 0 3 2 helyi önkormányzati képviselő testület tagja

0 0 0 0 3 3 megyei közgyűlés tagja

0 0 0 0 4 0 alpolgármester, főpolgármester-helyettes 

0 0 0 0 4 2 megyei közgyűlés elnöke

0 0 0 0 4 3 megyei közgyűlés alelnöke

II. A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, (ideértve a Nemzeti Adó- és 
Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény hatálya alá tartozó kormánytisztviselőket, ügykezelőket), 
továbbá a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok 
jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény hatálya alá tartozók kulcsszámai
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Az 1–2. pozíció értéke az alábbi:

Az Állami Számvevőszéknél és a Gazdasági Versenyhivatalnál (GV) foglalkoztatottak esetében 10

A központi közigazgatási szerveknél foglalkoztatott köztisztviselők esetében (az Állami 
Számvevőszék és a Gazdasági Versenyhivatal kivételével)

11

A helyi önkormányzat képviselő-testületének hivatalában (ideértve a fővárosi és a fővárosi kerületi 
önkormányzat képviselő-testületének hivatalát is), a megyei közgyűlés hivatalában, a hatósági 
igazgatási társulásban foglalkoztatottak esetében

14

A körjegyzőségekben foglalkoztatottak esetében 15

A központi közigazgatási szerveknél foglalkoztatott kormánytisztviselők és szakmai vezetők esetén, 
valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal kormánytisztviselői jogviszonyban álló pénzügyi nyomozói 
esetén

16

A központi közigazgatási szervek területi szerveinél foglalkoztatott kormánytisztviselők esetén, 
valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal kormánytisztviselői jogviszonyban álló pénzügyi nyomozói 
esetén

17

Az előző két pontba nem tartozó (helyi) államigazgatási szerveknél foglalkoztatott 
kormánytisztviselők esetén, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal kormánytisztviselői 
jogviszonyban álló pénzügyi nyomozói esetén

18

A 3–5. pozíció értéke:
A kulcsszám 3. pozícióján kerül megjelölésre a  vezetői beosztás, a  besorolási osztály, illetve a  speciális munkaköri 
besorolás. A 4–5. pozíción a vezetői szint, illetve a fizetési fokozat kerül megjelölésre.

A 6. pozíció értéke az alábbi:
Csak akkor 0, ha nincs megállapítva illetménykiegészítés.

· Illetménykiegészítés a  Kttv. 234.  § (2)  bek. alapján (ill. kieg. felsőfok 80%, középiskola 35%), 
valamint a Tpvt. 42. § (1) bek. (ill. kieg. felsőfok 80%) alapján

1

· Illetménykiegészítés a  Kttv. 134.  § (1)  bek., valamint a  Kttv. 234.  § (1)  bek. alapján (ill. kieg. 
felsőfok 50%, középiskola 15%), továbbá a  NAV törvény 4. sz.  melléklete központi szervekre 
vonatkozó része alapján (ill. kieg. I. besorolási osztály 50%, II. besorolási osztály 20%, 
III.  besorolási osztály 15%), valamint a  Kttv. 234.  § (1)  bek. és a Tpvt. 42/A.  § (10)  bek. alapján 
(ill. kieg. felsőfok 50%, középiskola 50%)

2

· Illetménykiegészítés a Kttv. 134. § (2) bek. alapján (ill. kieg. felsőfok 35%, középiskola 15%) 3

· Illetménykiegészítés a  Kttv. 134.  § (3)  bek. alapján (ill. kieg. felsőfok 30%, középiskola 10%), 
valamint a NAV törvény 4. sz. melléklete középfokú szervekre vonatkozó része alapján (ill. kieg. 
I. besorolási osztály 40%, II. és III. besorolási osztály 15%) 

4

· Illetménykiegészítés a  Kttv. 134.  § (4)  bek. alapján (ill. kieg. felsőfok 10%), valamint a  NAV 
törvény 4. sz.  melléklete alsó fokú szervekre vonatkozó része alapján (ill. kieg. I. besorolási 
osztály 30%, II. és III. besorolási osztály 10%)

5

· Illetménykiegészítés a Kttv. 234. § (3) bek. a) pontja, valamint a (4) bek. alapján (ill. kieg. felsőfok 
40%, középiskola 20%)

6

· Illetménykiegészítés a Kttv. 234. § (3) bek. c) pontja, valamint a (4) bek. alapján (ill. kieg. felsőfok 
30%, középiskola 20%)

7

· Illetménykiegészítés a Kttv. 234. § (3) bek. b) pontja alapján (ill. kieg. felsőfok 20%, középiskola 
20%)

8

· Személyi illetményben részesülő személyek esetén 9

· A köztisztviselő, a kormánytisztviselő számára nincs megállapítva illetménykiegészítés 0



68036	 M A G YA R 	 K Ö Z L Ö N Y 	 • 	 2013.	évi	160.	szám	

 1. Az állami vezetők és a Kttv. hatálya alá tartozó szervek köztisztviselői, illetve közszolgálati vezetőinek kulcsszámai 
(1–5. pozíció), a 6. pozíción 0-t szerepeltetve
1.1. Államigazgatási szervek kulcsszámai

Megnevezés A besorolási osztály és a fizetési fokozat kódszáma

Vezetők

miniszterelnök 110010

miniszter, miniszterelnök-helyettes 110020

miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető 110320

államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) 110030

(közigazgatási) államtitkárral azonos illetményre 
jogosult vezető 

110330

helyettes államtitkárral azonos illetményre 
jogosult vezető

110340

főosztályvezető 110050

főosztályvezető- helyettes 110060

osztályvezető 110070

ügykezelő osztályvezető 110080

számvevő főigazgató, főtitkár 100020

számvevő igazgató 100030

vizsgáló irodavezető 100040

vizsgáló irodavezető helyettes 100050

főosztályvezető-helyettes 100060

számvevő igazgatóhelyettes, elnöki (alelnöki) 
főtanácsadó

100070

számvevő osztályvezető-főtanácsos, elnöki 
(alelnöki) tanácsadó, ellenőrzésvezető

100080

GV elnöke 100220

GV elnökhelyettese 100230

Versenytanács tagja 100240

I. Besorolási osztály

gyakornok 101010 111010

fogalmazó 101020 111020

fogalmazó 101030 111030

tanácsos 101040 111040

tanácsos 101050 111050

tanácsos 101060 111060

vezető tanácsos 101070 111070

vezető tanácsos 101080 111080

vezető tanácsos 101090 111090

vezető tanácsos 101100 111100

főtanácsos 101110 111110

főtanácsos 101120 111120

főtanácsos 101130 111130

címzetes főtanácsos (korábbi címzetes 
tanácsos), főtanácsos I/13. besorolással

104130 114130

vezető főtanácsos 101140 111140
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vezető főtanácsos 101150 111150

címzetes főtanácsos, vezető főtanácsos  
I/15. besorolással

104150 114150

vezető főtanácsos 101160 111160

vezető főtanácsos 101170 111170

címzetes vezető főtanácsos (korábbi címzetes 
szak-főtanácsos), vezető főtanácsos  
I/17. besorolással 

114170

főtanácsadó (Kttv. 233. §) 117050

tanácsadó (Kttv. 233. §) 117060

szakmai, közigazgatási főtanácsadó 118050

szakmai, közigazgatási tanácsadó 118060

számvevő vezető főtanácsos 101310

számvevő főtanácsos 101320

számvevő tanácsos 101330

számvevő 101340

számvevő gyakornok 101350

vizsgáló gyakornok 101360

vizsgáló 101370

vizsgáló tanácsos 101380

vizsgáló főtanácsos 101390

vizsgáló vezető főtanácsos 101300

2001. július 1. után kinevezésre került

címzetes vezető tanácsos 114070

címzetes főtanácsos 114110

címzetes vezető főtanácsos 114140

II. Besorolási osztály

gyakornok 102010 112010

előadó 102020 112020

előadó 102030 112030

előadó 102040 112040

előadó 102050 112050

előadó 102060 112060

főelőadó 102070 112070

főelőadó 102080 112080

főelőadó 102090 112090

főelőadó 102100 112100

főelőadó 102110 112110

főelőadó 102120 112120

főelőadó 102130 112130

főmunkatárs 102140 112140

főmunkatárs 102150 112150

címzetes főmunkatárs 105160 115160

főmunkatárs 102160 112160

főmunkatárs 102170 112170
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2001. július 1. után kinevezésre került címzetes 
főmunkatárs

105140 115140

III. Besorolási osztály

Közszolgálati ügykezelő 103000 113000

1.2. Önkormányzati igazgatási szervek kulcsszámai

Vezetők

főjegyző 140030

jegyző, körjegyző 140040 150040

aljegyző 140050 150050

főosztályvezető-helyettes 140060 150060

osztályvezető 140070 150070

ügykezelő osztályvezető 140080 150080

címzetes főjegyző 140090 150090

további vezető [Kttv. 236. § (5) bek.] 140000

I. Besorolási osztály

gyakornok 141010 151010

fogalmazó 141020 151020

fogalmazó 141030 151030

tanácsos 141040 151040

tanácsos 141050 151050

tanácsos 141060 151060

vezető tanácsos 141070 151070

vezető tanácsos 141080 151080

vezető tanácsos 141090 151090

vezető tanácsos 141100 151100

főtanácsos 141110 151110

főtanácsos 141120 151120

főtanácsos 141130 151130

címzetes főtanácsos (korábbi címzetes 
tanácsos), főtanácsos I/13. besorolással

144130 154130

vezető főtanácsos 141140 151140

vezető főtanácsos 141150 151150

címzetes főtanácsos, vezető főtanácsos  
I/15. besorolással

144150 154150

vezető főtanácsos 141160 151160

vezető főtanácsos 141170 151170

címzetes vezető főtanácsos (korábbi címzetes 
szak-főtanácsos), vezető főtanácsos  
I/17. besorolással

144170 154170

szakmai, közigazgatási főtanácsadó 148050 158050

szakmai, közigazgatási tanácsadó 148060 158060

2001. július 1. után kinevezésre került

címzetes vezető tanácsos 144070 154070

címzetes főtanácsos 144110 154110

címzetes vezető főtanácsos 144140 154140
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Önkormányzati főtanácsadók, önkormányzati tanácsadók kulcsszámai 

Önkormányzati főtanácsadó (volt politikai 
főtanácsadó) 

141990

Önkormányzati tanácsadó (volt politikai 
tanácsadó) 

141880

II. Besorolási osztály

gyakornok 142010 152010

előadó 142020 152020

előadó 142030 152030

előadó 142040 152040

előadó 142050 152050

előadó 142060 152060

főelőadó 142070 152070

főelőadó 142080 152080

főelőadó 142090 152090

főelőadó 142100 152100

főelőadó 142110 152110

főelőadó 142120 152120

főelőadó 142130 152130

főmunkatárs 142140 152140

főmunkatárs 142150 152150

címzetes főmunkatárs 145160 155160

főmunkatárs 142160 152160

főmunkatárs 142170 152170

2001. július 1. után kinevezésre kerülő címzetes 
főmunkatárs

145140 155140

III. Besorolási osztály

Közszolgálati ügykezelő 143000 153000

 2. A Kttv. hatálya alá tartozó kormánytisztviselők kulcsszámai (1–6. pozíció), ha a 6. pozíció értéke 0
Megnevezés A besorolási osztály és a fizetési fokozat kódszáma

Vezetők

NAV elnök 160020

közigazgatási államtitkár 160030

NAV elnökhelyettes 160130

NAV szakfőigazgató 160230

helyettes államtitkár 160040

NAV főigazgató 160140 170140

NAV főigazgató-helyettes 160240 170240

NAV igazgató 160340 170340 180340

NAV igazgató-helyettes 160440 170440 180440

főosztályvezető 160050 170050 180050

főosztályvezető-helyettes 160060 170060 180060

osztályvezető 160070 170070 180070

ügykezelő osztályvezető 160080 170080 180080

fővárosi és megyei kormányhivatalt vezető 
kormánymegbízott, járási hivatal vezetője

170940 180940
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fővárosi és megyei kormányhivatal főigazgatója, 
továbbá a Kttv. 136. § (2) bek. szerinti szerv 
vezetője, járási hivatalvezető helyettese

160950 170950 180950

fővárosi és megyei kormányhivatal igazgatója, 
továbbá a Kttv. 136. § (2) bek. szerinti szerv 
vezető-helyettese

160960 170960

Kttv. 136. § (1) bek. szerinti vezető és helyettese 160990 170990

Kttv. 136. § (3) bek. a) pontja szerinti vezető 170890

Kttv. 136. § (3) bek. b) pontja szerinti 
vezető-helyettes

170790

I. Besorolási osztály

gyakornok 161010 171010 181010

fogalmazó 161020 171020 181020

fogalmazó 161030 171030 181030

tanácsos 161040 171040 181040

tanácsos 161050 171050 181050

tanácsos 161060 171060 181060

vezető tanácsos 161070 171070 181070

vezető tanácsos 161080 171080 181080

vezető tanácsos 161090 171090 181090

vezető tanácsos 161100 171100 181100

főtanácsos 161110 171110 181110

főtanácsos 161120 171120 181120

főtanácsos 161130 171130 181130

címzetes főtanácsos (korábbi címzetes 
tanácsos), főtanácsos I/13. besorolással

164130 174130 184130

vezető főtanácsos 161140 171140 181140

vezető főtanácsos 161150 171150 181150

címzetes főtanácsos, vezető főtanácsos  
I/15. besorolással

164150 174150 184150

vezető főtanácsos 161160 171160 181160

vezető főtanácsos 161170 171170 181170

I. Besorolási osztály a NAV pénzügyi nyomozói esetén

gyakornok 161210 171210 181210

fogalmazó 161220 171220 181220

fogalmazó 161230 171230 181230

tanácsos 161240 171240 181240

tanácsos 161250 171250 181250

tanácsos 161260 171260 181260

vezető tanácsos 161270 171270 181270

címzetes vezető tanácsos 164270 174270 184270

vezető tanácsos 161280 171280 181280

vezető tanácsos 161290 171290 181290

vezető tanácsos 161300 171300 181300

főtanácsos 161310 171310 181310

címzetes főtanácsos 164310 174310 184310
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főtanácsos 161320 171320 181320

főtanácsos 161330 171330 181330

vezető főtanácsos 161340 171340 181340

címzetes vezető főtanácsos 164340 174340 184340

vezető főtanácsos 161350 171350 181350

vezető főtanácsos 161360 171360 181360

vezető főtanácsos 161370 171370 181370

I. Besorolási osztály

címzetes vezető főtanácsos (korábbi címzetes 
szak-főtanácsos), vezető főtanácsos  
I/17. besorolással 

164170 174170 184170

miniszterelnöki főtanácsadó 169050

miniszterelnöki tanácsadó 169060

kormányfőtanácsadó 166050

kormánytanácsadó 166060

miniszteri főtanácsadó 167050

miniszteri tanácsadó 167060

szakmai, közigazgatási főtanácsadó 168050 178050 188050

szakmai, közigazgatási tanácsadó 168060 178060 188060

2001. július 1. után kinevezésre került

címzetes vezető tanácsos 164070 174070 184070

címzetes főtanácsos 164110 174110 184110

címzetes vezető főtanácsos 164140 174140 184140

Kormánybiztosok, miniszterelnöki biztosok, miniszteri biztosok kulcsszámai, 
ha a biztosi díjazást folyósító szervnél más kinevezéssel nem rendelkeznek

kormánybiztos 161770

miniszterelnöki biztos 161660

miniszteri biztos 161550

Politikai főtanácsadók, politikai tanácsadók kulcsszámai

politikai főtanácsadó 161990

politikai tanácsadó 161880

II. Besorolási osztály

gyakornok 162010 172010 182010

előadó 162020 172020 182020

előadó 162030 172030 182030

előadó 162040 172040 182040

előadó 162050 172050 182050

előadó 162060 172060 182060

főelőadó 162070 172070 182070

főelőadó 162080 172080 182080

főelőadó 162090 172090 182090

főelőadó 162100 172100 182100

főelőadó 162110 172110 182110

főelőadó 162120 172120 182120
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főelőadó 162130 172130 182130

főmunkatárs 162140 172140 182140

főmunkatárs 162150 172150 182150

címzetes főmunkatárs 165160 175160 185160

főmunkatárs 162160 172160 182160

főmunkatárs 162170 172170 182170

II. Besorolási osztály a NAV pénzügyi nyomozói esetén

gyakornok 162210 172210 182210

gyakornok 162220 172220 182220

előadó 162230 172230 182230

előadó 162240 172240 182240

előadó 162250 172250 182250

előadó 162260 172260 182260

előadó 162270 172270 182270

főelőadó 162280 172280 182280

főelőadó 162290 172290 182290

főelőadó 162300 172300 182300

főelőadó 162310 172310 182310

főelőadó 162320 172320 182320

főelőadó 162330 172330 182330

főelőadó 162340 172340 182340

főmunkatárs 162350 172350 182350

címzetes főmunkatárs 165350 175350 185350

főmunkatárs 165360 175360 185360

főmunkatárs 162370 172370 182370

főmunkatárs 162380 172380 182380

2001. július 1. után kinevezésre került címzetes 
főmunkatárs

165140 175140 185140

III. Besorolási osztály

Kormányzati ügykezelők 163000 173000 183000

III. A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény és az igazságügyi 
alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény hatálya alá tartozók 
kulcsszámai

Az 1–2. pozíció értéke
= 21 bíróságoknál foglalkoztatottak
A 3. pozíció értéke
= Kúria bírája       0
= ítélőtábla bírája       1
= törvényszék bírája       2
= helyi bírósági bíró       3
= bírósági titkár       4
= bírósági fogalmazó      5
= tisztviselő felsőfokú végzettséggel     6
= tisztviselő és írnok középfokú végzettséggel    7
= fizikai alkalmazott       9
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A 4–5. pozíció értéke
= a fizetési fokozat számával (1–14)
A 6. pozíció értéke
= 1 vezető beosztású esetén
= 2 ha a fizikai alkalmazott szakmunkás
= 3 ha a fizikai alkalmazott betanított munkás
= 4 ha a fizikai alkalmazott segédmunkás
= 0 minden más esetben

A bíróságokon foglalkoztatottak kulcsszáma

Fi
ze

té
si

 fo
ko

za
t

Kategóriák megnevezése

Kú
ria

 b
írá

ja

Íté
lő

tá
bl

a 
bí

rá
ja

Tö
rv

én
ys

zé
k 

bí
rá

ja

H
el

yi
 b

író
sá

gi
 b

író

Bí
ró

sá
gi

 ti
tk

ár

Bí
ró

sá
gi

 fo
ga

lm
az

ó

Ti
sz

tv
is

el
ő 

fe
ls

őf
ok

ú 

vé
gz

et
ts

ég
ge

l

Ti
sz

tv
is

el
ő 

és
 ír

no
k 

kö
zé

pf
ok

ú 
vé

gz
et

ts
ég

ge
l

Fi
zi

ka
i a

lk
al

m
az

ot
t

1 210010 211010 212010 213010 214010 215010 216010 217010 219000

2 210020 211020 212020 213020 214020 215020 216020 217020

3 210030 211030 212030 213030 214030 215030 216030 217030

4 210040 211040 212040 213040 214040 215040 216040 217040

5 210050 211050 212050 213050 216050 217050

6 210060 211060 212060 213060 216060 217060

7 210070 211070 212070 213070 216070 217070

8 210080 211080 212080 213080 216080 217080

9 210090 211090 212090 213090 216090 217090

10 210100 211100 212100 213100 216100 217100

11 210110 211110 212110 213110 216110 217110

12 210120 211120 212120 213120 216120 217120

13 210130 211130 212130 213130 216130 217130

14 210140 211140 212140 213140 216140 217140

IV. A legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi 
életpályáról szóló 2011. évi CLXIV. törvény hatálya alá tartozók kulcsszámai

Az 1–2. pozíció értéke
= 22 ügyészségeknél foglalkoztatottak
A 3. pozíció értéke
= Legfőbb Ügyészség ügyésze      0
= fellebbviteli főügyészség ügyésze     1
= főügyészség ügyésze      2
= helyi ügyészség ügyésze      3
= alügyész        4
= fogalmazó       5
= tisztviselő felsőfokú végzettséggel     6
= tisztviselő és írnok középfokú végzettséggel    7
= fizikai alkalmazott       9
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A 4–5. pozíció értéke
= a fizetési fokozat számával (1–14)
A 6. pozíció értéke
= 1 vezető beosztású esetén
= 2 ha a fizikai alkalmazott szakmunkás
= 3 ha a fizikai alkalmazott betanított munkás
= 4 ha a fizikai alkalmazott segédmunkás
= 0 minden más esetben

Az ügyészségeken foglalkoztatottak kulcsszámai
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1 220010 221010 222010 223010 224010 225010 226010 227010 229000

2 220020 221020 222020 223020 224020 225020 226020 227020

3 220030 221030 222030 223030 224030 225030 226030 227030

4 220040 221040 222040 223040 224040 225040 226040 227040

5 220050 221050 222050 223050 226050 227050

6 220060 221060 222060 223060 226060 227060

7 220070 221070 222070 223070 226070 227070

8 220080 221080 222080 223080 226080 227080

9 220090 221090 222090 223090 226090 227090

10 220100 221100 222100 223100 226100 227100

11 220110 221110 222110 223110 226110 227110

12 220120 221120 222120 223120 226120 227120

13 220130 221130 222130 223130 226130 227130

14 220140 221140 222140 223140 226140 227140

Az Országos Kriminológiai Intézetnél foglalkoztatottak
Az 1–2. pozíció értéke
= 23 OKKrI-nél foglalkoztatottak
A 3. pozíció értéke
= tisztviselő felsőfokú végzettséggel    6
= tisztviselő és írnok középfokú végzettséggel   7
= fizikai alkalmazott      9
A 4–5. pozíció értéke
= a fizetési fokozat számával (1–14)
A 6. pozíció értéke
= 1 vezető beosztású esetén
= 2 ha a fizikai alkalmazott szakmunkás
= 3 ha a fizikai alkalmazott betanított munkás
= 4 ha a fizikai alkalmazott segédmunkás
= 0 minden más esetben
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Fizetési

fokozat

Kategória megnevezése

Tisztviselő felsőfokú 

végzettséggel

Tisztviselő és írnok 

középfokú végzettséggel
Fizikai alkalmazott

1 236010 237010 239000

2 236020 237020

3 236030 237030

4 236040 237040

5 236050 237050

6 236060 237060

7 236070 237070

8 236080 237080

9 236090 237090

10 236100 237100

11 236110 237110

12 236120 237120

13 236130 237130

14 236140 237140

V. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény hatálya alá tartozók kulcsszámai, 
a pedagógusok kivételével

Az 1. pozíció értéke = 3
A 2. pozíció értéke
= 0 azoknál, akik nem 1–6 kódszámot kapnak
= 1 a 70. § (2) bekezdés a) pontja hatálya alá tartozó megbízott magasabb vezető
= 2 a 70. § (2) bekezdés b) pontja hatálya alá tartozó megbízott vezető
= 3 a 71. § (2) bekezdés d) pontja hatálya alá tartozó személyeknél (főtanácsos)
= 4 a 71. § (2) bekezdés c) pontja hatálya alá tartozó személyeknél (főmunkatárs)
= 5 a 71. § (2) bekezdés b) pontja hatálya alá tartozó személyeknél (tanácsos)
= 6 a 71. § (2) bekezdés a) pontja hatálya alá tartozó személyeknél (munkatárs)
A 3. pozíció értéke
= 1 ha a fizetési osztály A
= 2 ha a fizetési osztály B
= 3 ha a fizetési osztály C
= 4 ha a fizetési osztály D
= 5 ha a fizetési osztály E
= 6 ha a fizetési osztály F
= 7 ha a fizetési osztály G
= 8 ha a fizetési osztály H
= 9 ha a fizetési osztály I
= 0 ha a fizetési osztály J, vagy ha a felsőfokú oktatói, kutatói illetménytáblát kell alkalmazni (a 79/B–79/E. § 
hatálya alá tartozók esetében)
A 4–5. pozíció értéke = a fizetési fokozat számával 01-tól 14-ig, kivéve ha a felsőfokú oktatói, kutatói illetménytáblát 
kell alkalmazni.
Amennyiben a felsőfokú oktatói, kutatói illetménytáblát kell alkalmazni, akkor a 4–5. pozíció értéke
= 21 ha egyetemi tanár
= 22 ha egyetemi docens
= 23 ha egyetemi adjunktus
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= 24 ha egyetemi tanársegéd
= 31 ha főiskolai tanár
= 32 ha főiskolai docens
= 33 ha főiskolai adjunktus
= 34 ha főiskolai tanársegéd
= 41 ha kutatóprofesszor
= 42 ha tudományos tanácsadó
= 43 ha tudományos főmunkatárs
= 44 ha tudományos munkatárs
= 45 ha tudományos segédmunkatárs
A 6. pozíció értéke
a) A  10 fizetési osztályba és 14 fizetési fokozatba besorolt közalkalmazottak esetében (tehát akikre az  éves 

költségvetési törvényben meghatározottak szerinti illetménytáblát kell alkalmazni):
= 0 aki nem részesül az 1–4. kódszám alatti illetménynövelésben
= 1 a 66. § (2) bekezdés a) pont hatálya alá tartozó személyeknél
  (egy további szakképesítés elismerése legalább 5%-kal)
= 2 a 66. § (2) bekezdés b) pont hatálya alá tartozó személyeknél
  (két vagy több további szakképesítés elismerése legalább 8%-kal)
= 3 a 66. § (3) bekezdés a) pont hatálya alá tartozó személyeknél
  (egy további szakképesítés elismerése legalább 7%-kal)
= 4 a 66. § (3) bekezdés b) pont hatálya alá tartozó személyeknél

   (két vagy több további szakképesítés elismerése legalább 10%-kal)
b) A  felsőoktatói, kutatói munkakörökbe besorolt közalkalmazottak esetében (tehát akikre a  Kjt. 2. számú 

melléklete szerinti illetménytáblát kell alkalmazni):
= 0 akinek nincs fizetési fokozata
= 1 akinek a fizetési fokozata 1.
= 2 akinek a fizetési fokozata 2.
= 3 akinek a fizetési fokozata 3.

Összefoglaló táblázatok a közalkalmazottak kulcsszámairól (1–6 pozíció)
 1. Azon közalkalmazottak kulcsszámai, akikre az  éves költségvetési törvényben meghatározottak szerinti 

illetménytáblát kell alkalmazni
A fizetési osztályok és a fizetési fokozatok kulcsszámai, 

ha a 2. és a 6. pozíció értéke 0

Fiz. 

fok.

Fizetési osztályok

„A” „B” „C” „D” „E” „F” „G” „H” „I” „J”

01. 301010 302010 303010 304010 305010 306010 307010 308010 309010 300010

02. 301020 302020 303020 304020 305020 306020 307020 308020 309020 300020

03. 301030 302030 303030 304030 305030 306030 307030 308030 309030 300030

04. 301040 302040 303040 304040 305040 306040 307040 308040 309040 300040

05. 301050 302050 303050 304050 305050 306050 307050 308050 309050 300050

06. 301060 302060 303060 304060 305060 306060 307060 308060 309060 300060

07. 301070 302070 303070 304070 305070 306070 307070 308070 309070 300070

08. 301080 302080 303080 304080 305080 306080 307080 308080 309080 300080

09. 301090 302090 303090 304090 305090 306090 307090 308090 309090 300090

10. 301100 302100 303100 304100 305100 306100 307100 308100 309100 300100

11. 301110 302110 303110 304110 305110 306110 307110 308110 309110 300110

12. 301120 302120 303120 304120 305120 306120 307120 308120 309120 300120

13. 301130 302130 303130 304130 305130 306130 307130 308130 309130 300130

14. 301140 302140 303140 304140 305140 306140 307140 308140 309140 300140
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 2. Azon közalkalmazottak kulcsszámai, akikre a Kjt. 2. számú melléklete szerinti illetménytáblát kell alkalmazni
A munkakörök és a fizetési fokozatok kulcsszámai, ha a 2. pozíció értéke 0

Munkakör
Fizetési fokozat

Nincs 1. 2. 3.

Egyetemi tanár – 300211 300212 300213

Egyetemi docens – 300221 300222 300223

Egyetemi adjunktus – 300231 300232 300233

Egyetemi tanársegéd – 300241 300242 –

Főiskolai tanár – 300311 300312 300313

Főiskolai docens – 300321 300322 300323

Főiskolai adjunktus 300330 300331 300332 –

Főiskolai tanársegéd 300340 – – –

Kutatóprofesszor – 300411 300412 300413

Tudományos tanácsadó – 300421 300422 300423

Tudományos főmunkatárs – 300431 300432 300433

Tudományos munkatárs 300440 – – –

Tudományos segédmunkatárs 300450 – – –

VI. A Hszt. hatálya alá tartozó fegyveres erőknél és rendvédelmi szerveknél szolgálati viszonyban állók 
kódszámai

A Hivatásos Katasztrófavédelmi Szerv, a Rendőrség, a Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok, a Büntetés-végrehajtási 
szervezet, valamint a  Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatásos állományának kódszámait tartalmazza a  következők 
szerint:

Kódszám- 

pozíció
Fogalom Tartalom Kódszám

1. Hszt. alá tartozás Fegyveres erők és rendvédelmi szervek 4

2. Szerv fajta Hivatásos Katasztrófavédelmi Szerv 1

Rendőrség 2

Országgyűlési Őrség 3

Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) hivatásos állományú tagjai 
(pénzügyi nyomozók)

5

Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) hivatásos állományú tagjai 
(pénzügyőrök)

6

Büntetés-végrehajtás 7

Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok 8

3–4. Besorolás
I. besorolási oszt. I–VI. besorolási kategória, 1–20. fizetési fokozat, 
pénzügyőröknél és pénzügyi nyomozóknál 1–17 fizetési fokozat

01–20

II. besorolási oszt. I–IV. besorolási kategória, 1–17 fizetési fokozat, 
pénzügyőröknél 1–17 fizetési fokozat, pénzügyi nyomozóknál  
1–18 fizetési fokozat 

51–68

Vezetők 5 vezetői szint 71–75

Vezetőnek minősülő 3 beosztási szint 81–83

Pénzügyőr- és pénzügyi nyomozói vezetők esetén 70–85

5–6. Rendfokozat 19 előmeneteli fokozat 11–64

7. Illetm. kiegészítés Szervtípustól, ill. végzettségtől függő 0–8
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A kódszám-pozíciók részletes tartalma
Az 1. pozíció értéke: 4.
A Hszt. hatálya alá tartozást jelenti.

A 2. pozíció értéke:
Szerv fajta Kódszám

Hivatásos Katasztrófavédelmi Szerv 1

Rendőrség 2

Országgyűlési Őrség 3

Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) hivatásos állományú tagjai (pénzügyi nyomozók) 5

Adó- és Vámhivatal hivatásos állományú tagjai (pénzügyőrök) 6

Büntetés-végrehajtás 7

Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok 8

A 3–7. pozíció értéke:

3–4.

Besorolási osztály, fizetési 
fokozat, illetve vezetői szint

I. besorolási oszt. fizetési fokozat 01–20

Pénzügyőröknél és pénzügyi nyomozóknál
01–17

II. besorolási oszt. fizetési fokozat (Pénzügyőrök 
esetében is)

51–67

Pénzügyi nyomozóknál 51–68

Vezetőknél vezetői szint 71–75

Vezetőnek minősülő beosztásnál vezetői szint 81–83

Pénzügyőr- és pénzügyi nyomozói vezetőknél vezetői 
szint

70–85

5–6. Rendfokozat 19 féle rendfokozat 11–64

7. Illetménykiegészítés
A szervezet típusától és az iskolai végzettségtől 
függően

0–8

I. besorolási osztályba tartozók esetében a kódszám:
= 01–20-ig (megegyezik a fizetési fokozat számával)

Besorolási osztály Besorolási kategória Fizetési fokozat Kódszám

I Pályakezdő 1 01

I I 2 02

I I 3 03

I I 4 04

I I 5 05

I II 6 06

I II 7 07

I II 8 08

I II 9 09

I III 10 10

I III 11 11

I III 12 12

I III 13 13

I IV 14 14

I IV 15 15

I IV 16 16

I V 17 17
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I V 18 18

I VI 19 19

I VI 20 20

Pénzügyőröknél és pénzügyi nyomozónál = 01–17-ig (megegyezik a fizetési fokozat számával)
Besorolási osztály Besorolási fokozat Fizetési fokozat Kódszám

I Gyakornok 1 1

I Fogalmazó 2 2

I Fogalmazó 3 3

I Tanácsos 4 4

I Tanácsos 5 5

I Tanácsos 6 6

I Vezető-tanácsos 7 7

I Vezető-tanácsos 8 8

I Vezető-tanácsos 9 9

I Vezető-tanácsos 10 10

I Főtanácsos 11 11

I Főtanácsos 12 12

I Főtanácsos 13 13

I Vezető-főtanácsos 14 14

I Vezető-főtanácsos 15 15

I Vezető-főtanácsos 16 16

I Vezető-főtanácsos 17 17

II. besorolási osztályba tartozók esetében a kódszám: = 51–67-ig (a fizetési fokozat szerint)
Besorolási osztály Besorolási kategória Fizetési fokozat Kódszám

II Pályakezdő 1 51

II I 2 52

II I 3 53

II I 4 54

II I 5 55

II II 6 56

II II 7 57

II II 8 58

II II 9 59

II III 10 60

II III 11 61

II III 12 62

II III 13 63

II IV 14 64

II IV 15 65

II IV 16 66

II IV 17 67
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Pénzügyőröknél = 51–67-ig (a fizetési fokozat szerint)
Besorolási osztály Besorolási fokozat Fizetési fokozat Kódszám

II Gyakornok 1 51

II Előadó 2 52

II Előadó 3 53

II Előadó 4 54

II Előadó 5 55

II Előadó 6 56

II Főelőadó 7 57

II Főelőadó 8 58

II Főelőadó 9 59

II Főelőadó 10 60

II Főelőadó 11 61

II Főelőadó 12 62

II Főelőadó 13 63

II Főmunkatárs 14 64

II Főmunkatárs 15 65

II Főmunkatárs 16 66

II Főmunkatárs 17 67

Pénzügyi nyomozóknál = 51–68-ig (a fizetési fokozat szerint)
Besorolási osztály Besorolási fokozat Fizetési fokozat Kódszám

II Gyakornok 1 51

II Gyakornok 2 52

II Előadó 3 53

II Előadó 4 54

II Előadó 5 55

II Előadó 6 56

II Előadó 7 57

II Főelőadó 8 58

II Főelőadó 9 59

II Főelőadó 10 60

II Főelőadó 11 61

II Főelőadó 12 62

II Főelőadó 13 63

II Főelőadó 14 64

II Főmunkatárs 15 65

II Főmunkatárs 16 66

II Főmunkatárs 17 67

II Főmunkatárs 18 68

Vezetőknél a kódszám:
= 71 országos parancsnok
= 72 országos parancsnok helyettese
= 73 főosztályvezető
= 74 főosztályvezető-helyettes
= 75 osztályvezető
Vezetőnek minősülő beosztás esetén a kódszám:
= 81 főosztályvezetőnek minősülő
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= 82 főosztályvezető-helyettesnek minősülő
= 83 osztályvezetőnek minősülő
Pénzügyőr vezetőknél a kódszám:
= 70 elnök
= 71 elnökhelyettes
= 72 szakfőigazgató
= 73 főigazgató
= 74 főigazgató-helyettes, igazgató
= 75 igazgató-helyettes
= 76 főosztályvezető
= 77 főosztályvezető-helyettes
= 78 osztályvezető
= 81 főigazgatónak minősülő
= 82 főigazgató-helyettesnek minősülő
= 83 főosztályvezetőnek minősülő
= 84 főosztályvezető-helyettesnek minősülő

5–6. pozíció értéke:
A rendfokozat 19 előmeneteli fokozata szerint a kódszám: = 11–64

Rendfokozat Kódszám

Tisztes

őrvezető 11

tizedes 12

szakaszvezető 13

Tiszthelyettes

őrmester 21

törzsőrmester 22

főtörzsőrmester 23

Zászlós

zászlós 31

törzszászlós 32

főtörzszászlós 33

Tiszt

hadnagy 41

főhadnagy 42

százados 43
Rendfokozat Kódszám

Főtiszt

őrnagy 51

alezredes 52

ezredes 53

Tábornok

dandártábornok 61

vezérőrnagy 62

altábornagy 63

vezérezredes 64

7. pozíció értéke:
Az illetménykiegészítés kódszáma:
= 0 a foglalkoztatottnak nincs illetménykiegészítése
= 1 minisztériumban, Országgyűlési Őrségnél, pénzügyőrök és pénzügyi nyomozók esetében is (illetmény-

kiegészítés felsőfok esetén 50%)
= 2 minisztériumban, Országgyűlési Őrségnél, (illetménykiegészítés középfok 15%), pénzügyőrök esetében 20%
= 3 országos hatáskörű, központi szerveknél (illetménykiegészítés felsőfok 40%), pénzügyőrök és pénzügyi 

nyomozók esetében 50%
= 4 országos hatáskörű, központi szerveknél, pénzügyőrök és pénzügyi nyomozók esetében is 

(illetménykiegészítés középfok 20%)
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= 5 megyei, területi szervnél (illetmény-kiegészítés felsőfok 30%); pénzügyőrök és pénzügyi nyomozók esetében 
középfokú szervnél 40%

= 6 megyei, területi szervnél, pénzügyőrök és pénzügyi nyomozók esetében középfokú szervnél 
(illetménykiegészítés középfok 15%)

= 7 helyi szervnél (illetménykiegészítés felsőfok 15%); pénzügyőrök és pénzügyi nyomozók esetében alsó fokú 
szervnél 30%

= 8 helyi szervnél, pénzügyőrök és pénzügyi nyomozók esetében alsó fokú szervnél (illetménykiegészítés 
középfok 10%)

VII. A hivatásos és szerződéses állományú katonák kódszámai

A kódszámrendszer felépítése
Kódszám-

pozíció

Fogalom Tartalom Kódszám

1. a Hjt. hatálya alá tartozás Magyar Honvédség 5

2. Beosztási szint Beosztott 0

Parancsnoki (vezetői) beosztást betöltő 1

Parancsnok (vezető) helyettes 2

3–4. Besorolási osztály, besorolási kategória I. besorolási osztály, 10 besorolási kategória 01–10

II. besorolási osztály, 10 besorolási kategória 51–60

5–6. Rendfokozat 20 féle rendfokozat 01–64

7. Illetménykiegészítés A szervezet típusától és az iskolai végzettségtől 
függően

0–6

A kódszám-pozíciók részletes tartalma
Az 1. pozíció értéke:         Kódszám
= A Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001.  évi 

XCV.  törvény; 2013. július 1-jét követően a  honvédek jogállásáról szóló 2012.  évi CCV.  törvény hatálya alá 
tartozás            5

2. pozíció értéke:
Beosztási szint
= Beosztott           0
= Parancsnoki (vezetői) beosztást betöltő
[a 111. § (1) bek.; 2013. július 1-jét követően 126. § (1) bek. hatálya alá tartozó]     1
= Parancsnok (vezető) helyettes
[a 111. § (2) bek.; 2013. július 1-jét követően 126. § (2) bek. hatálya alá tartozó]     2
3–4. pozíció értéke:
Besorolási osztály, besorolási kategória

I. besorolási osztályba tartozók esetében a kódszám:
= 01–10-ig (megegyezik a besorolási kategória számával)

Besorolási osztály Besorolási kategória Kódszám

I. I. 01

I. II. 02

I. III. 03

I. IV. 04

I. V. 05

I. VI. 06

I. VII. 07

I. VIII. 08
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I. IX. 09

I. X. 10
II. besorolási osztályba tartozók esetében a kódszám:
= 51–60-ig (a besorolási kategória szerint)

Besorolási osztály Besorolási kategória Kódszám

II. I. 51

II. II. 52

II. III. 53

II. IV. 54

II. V. 55

II. VI. 56

II. VII. 57

II. VIII. 58

II. IX. 59

II. X. 60
5–6. pozíció értéke:
A rendfokozat 20 előmeneteli fokozata szerint a kódszám: = 01–64

Rendfokozat Kódszám

Rendfokozat nélküli honvéd 01

Tisztes őrvezető 11

tizedes 12

szakaszvezető 13

Altiszt őrmester 21

törzsőrmester 22

főtörzsőrmester 23

Zászlós zászlós 31

törzszászlós 32

főtörzszászlós 33

Tiszt hadnagy 41

főhadnagy 42

százados 43

Főtiszt őrnagy 51

alezredes 52

ezredes 53

Tábornok dandártábornok 61

vezérőrnagy 62

altábornagy 63

vezérezredes 64
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7. pozíció értéke:
Az illetménykiegészítés kódszámai:

= 1 minisztériumban, minisztérium hivatalaiban, országos parancsnokságon (illetménykiegészítés felsőfokú 
iskolai végzettséggel rendelkezők esetén 50%)

= 2 minisztériumban, minisztérium hivatalaiban, országos parancsnokságon (illetménykiegészítés felsőfokú 
iskolai végzettséggel nem rendelkezők esetén 15%)

= 3 középirányító szervnél (illetménykiegészítés felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkezők esetén 35%)

= 4 középirányító szervnél (csapatszolgálati kiegészítés felsőfokú iskolai végzettséggel nem rendelkezők 
esetén 10%)

= 5 többi szervnél (illetmény-kiegészítés felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkezők esetén 20%)

= 6 többi szervnél (csapatszolgálati kiegészítés felsőfokú iskolai végzettséggel nem rendelkezők esetén 10%)

VIII. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 64–65. §-a alá tartozó közalkalmazottak 
(pedagógusok) kulcsszámai

Az 1. pozíció értéke = 6
A 2. pozíció értéke
= 0 azoknál, akik nem 1–2 kódszámot kapnak
= 1 magasabb vezetői megbízás esetén
= 2 vezetői megbízás esetén
A 3. pozíció értéke
= 1 Gyakornok esetén
= 2 Pedagógus I. esetén
= 3 Pedagógus II. esetén
= 4 Mesterpedagógus esetén
= 5 Kutatótanár esetén
A 4–5. pozíció értéke = a kategória számával 01-től 15-ig
A 6. pozíció értéke
= 1 középfokú végzettség esetén
= 2 alapfokozat esetén
= 3 mesterfokozat esetén

Pedagógusok kulcsszámai
A pedagógus fokozatok és kategóriák szerinti kulcsszámok, ha a 2. pozíció értéke 0, és a 6. pozíció értéke 2 

Kategória Fokozat

Gyakornok Pedagógus I. Pedagógus II. Mesterpedagógus Kutatótanár

1. 601012 – – – –

2. – 602022 – – –

3. – 602032 – – –

4. – 602042 603042 – –

5. – 602052 603052 – –

6. – 602062 603062 604062 605062

7. – 602072 603072 604072 605072

8. – 602082 603082 604082 605082

9. – 602092 603092 604092 605092

10. – 602102 603102 604102 605102

11. – 602112 603112 604112 605112

12. – 602122 603122 604122 605122

13. – 602132 603132 604132 605132
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14. – 602142 603142 604142 605142

15. – 602152 603152 604152 605152

IX. A Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók kulcsszámai

 1. Az  államigazgatási és az  önkormányzati igazgatási szerveknél foglalkoztatottak kulcsszámainak felépítése 
a munkavállalók ágazatközi besorolási rendszeréről szóló 6/1992. (VI. 27.) MüM rendelet alapján:
1. pozíció: 8
2. pozíció: az alábbiakban foglaltak szerint
3. pozíció: 0
4–5. pozíció: a hivatkozott MüM rendelet szerint
6. pozíció: 0, kivéve a  NAV személyi állományába tartozó fizikai munkavállalókat, akik esetében a  fizetési fokozat 
megjelölésére szolgál

Államigazgatási szerveknél foglalkoztatottak
Államigazgatási szervek fizikai foglalkozású munkavállalói, a NAV személyi állományába tartozó fizikai foglalkozású 
munkavállalók kivételével

Fizikaiak

segédmunkás (51) 800510 810510 820510 830510

betanított munkás (53) 800530 810530 820530 830530

szakmunkás (55) 800550 810550 820550 830550

mesterfokú szakmunkás (57) 800570 810570 820570 830570

A NAV személyi állományába tartozó fizikai foglalkozású munkavállalók
Besorolási 

osztály

Besorolási fokozat Fizetési fokozat Központi szervnél Középfokú szervnél Alsó fokú szervnél

IV Segéd- és betanított munkás 1 810531 820531 830531

IV Segéd- és betanított munkás 2 810532 820532 830532

IV Segéd- és betanított munkás 3 810533 820533 830533

IV Segéd- és betanított munkás 4 810534 820534 830534

IV Segéd- és betanított munkás 5 810535 820535 830535

IV Segéd- és betanított munkás 6 810536 820536 830536

IV Szakmunkás 1 810551 820551 830551

IV Szakmunkás 2 810552 820552 830552

IV Szakmunkás 3 810553 820553 830553

IV Szakmunkás 4 810554 820554 830554

IV Szakmunkás 5 810555 820555 830555

IV Szakmunkás 6 810556 820556 830556

Önkormányzati igazgatási szervek fizikai foglalkozású munkavállalói

Fizikaiak

segédmunkás (51) 840510 850510

betanított munkás (53) 840530 850530

szakmunkás (55) 840550 850550

mesterfokú szakmunkás (57) 840570 850570
 2. A költségvetési intézményeknél közfoglalkoztatottak kulcsszáma egységesen 888888.
 3. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.  törvény 22/B. §-a szerint a Munka Törvénykönyve vezetőkre 

vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezetők kulcsszáma egységesen 800001.
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 4. A  költségvetési szerveknél (ideértve az  országos nemzetiségi önkormányzatokat is) foglalkoztatott 
– az 1–3. pontokba nem tartozó – munkavállalók

Kulcsszám Megnevezés

870010 Igazgató, Elnök

870020 Igazgató helyettes, Elnök-helyettes

870110 Vezető I., Hivatal-vezető

870120 Vezető II., Hivatal-vezető helyettes

870310 Gyakornok I. (középfokú végzettség, 0–1 év gyakorlat)

870320 Munkatárs I. (középfokú végzettség, 1 év feletti gyakorlat)

870330 Gyakornok II. (középfokú végzettség, felsőfokú szaktanf. 0–1 év gyakorlat)

870340 Munkatárs II. (középfokú végzettség, felsőfokú szaktanf. 1 év feletti gyakorlat)

870350 Főmunkatárs II. (középfokú végzettség, kiemelkedő szakmai gyakorlat) 

870360 Gyakornok III. (felsőfokú végzettség, 0–1 év gyakorlat)

870370 Munkatárs III. (felsőfokú végzettség, 1 év feletti gyakorlat)

870380 Főmunkatárs III. (felsőfokú végzettség, kiemelkedő szakmai gyakorlat)

870410 Ügyviteli gyakornok (0–0,5 év gyakorlat)

870420 Ügyviteli munkatárs (0,5 év felett)

870510 Segédmunkás

870530 Betanított munkás

870550 Szakmunkás

870570 Mester szakmunkás
 5. A pályakezdő fiatalok, az  ötven év feletti munkanélküliek, valamint a  gyermek gondozását, illetve a  családtag 

ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló 
2004. évi CXXIII. törvény 9. §-a szerinti ösztöndíjas foglalkoztatottak kulcsszáma egységesen 877777.

A nemzetgazdasági miniszter 41/2013. (IX. 30.) NGM rendelete
a pénzügyi konglomerátum szintű tőkemegfelelés számításáról

A pénzügyi konglomerátumok kiegészítő felügyeletéről szóló 2013. évi LXXXIII. törvény 17.  §-ában kapott felhatalmazás 
alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) 
Korm. rendelet 73. § f ) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva az alábbiakat rendelem el:

1. §  E rendelet hatálya a  pénzügyi konglomerátumok kiegészítő felügyeletéről szóló 2013. évi LXXXIII. törvény 
(a továbbiakban: Pktv.) 7. § (2) és (3) bekezdésében meghatározott pénzügyi ágazatbeli vállalkozásokra terjed ki.

2. §  A Pktv. 11. § (1) bekezdés g) pontja alapján a kiegészítő felügyeletet ellátó Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: 
MNB) az érintett felügyeleti hatóságokkal és a pénzügyi konglomerátummal folytatott egyeztetés alapján dönt arról, 
hogy a  pénzügyi konglomerátum tőkemegfelelésének számítása során e  rendeletben meghatározott módszerek 
közül melyik számítási módszert kell alkalmazni. A  kiegészítő felügyeletet ellátó MNB-nek a  kiegészítő felügyeleti 
célok eléréséhez a leginkább alkalmas módszert kell választania.

3. § (1) A pénzügyi konglomerátum szavatoló tőkéjének meghatározása során a pénzügyi konglomerátumhoz tartozó
a) hitelintézet tekintetében a  hitelintézetekről és a  pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 

(a továbbiakban: Hpt.) 74. §-a szerinti szavatoló tőkét,
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b) befektetési vállalkozás tekintetében a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint 
az  általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bsztv.) 
105. § (4) bekezdése szerinti szavatoló tőkét,

c) biztosító tekintetében a  biztosítókról és a  biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvény 
(a továbbiakban: Bit.) 121. § (1) bekezdése szerinti szavatoló tőkét,

d) a harmadik országbeli szabályozott vállalkozás tekintetében a székhelye szerinti ország jogszabályai szerinti 
– a működés feltételeként előírt – legkisebb tőkét

kell figyelembe venni.
 (2) A pénzügyi konglomerátum tőkeszükségletének meghatározása során a pénzügyi konglomerátumhoz tartozó

a) hitelintézet tekintetében a Hpt. 76. § (1) és (2) bekezdése szerinti tőkeszükségletet,
b) befektetési vállalkozás tekintetében a Bsztv. 105. § (2) és (3) bekezdése szerinti tőkeszükségletet,
c) biztosító tekintetében a Bit. 8. számú melléklete szerinti minimális szavatoló tőke szükségletet,
d) a harmadik országbeli szabályozott vállalkozás tekintetében a székhelye szerinti ország jogszabályai szerinti 

– a működés feltételeként előírt – legkisebb tőkét
kell figyelembe venni.

 (3) A  pénzügyi konglomerátum szavatoló tőkéjének meghatározása során a  pénzügyi ágazatbeli nem szabályozott 
vállalkozások esetében
a) a  pénzügyi vállalkozás szavatoló tőkéje a  Hpt. 5. számú melléklet 3–5. és 15–17.  pontjában meghatározott 

tőkeelemek összege,
b) a  járulékos vállalkozás szavatoló tőkéje a  Hpt. 5. számú melléklet 3–5. és 15–17.  pontjában meghatározott 

tőkeelemek összege,
c) a viszontbiztosító szavatoló tőkéje a Bit. 121. § (1) bekezdésében meghatározott szavatoló tőke,
d) a  biztosítói holding társaság szavatoló tőkéje a  Bit. 123.  § (2)  bekezdésében meghatározott tőkeelemek 

összege,
e) a vegyes pénzügyi holding társaság szavatoló tőkéjének meghatározásakor a pénzügyi konglomerátumban 

legjelentősebb pénzügyi ágazatbeli szabályozott vállalkozásra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.
 (4) A  pénzügyi konglomerátum tőkeszükségletének meghatározása során a  pénzügyi ágazatbeli nem szabályozott 

vállalkozások esetében
a) a  pénzügyi vállalkozás tőkeszükséglete a  Hpt. 9.  § (4)  bekezdése vagy a  Hpt. 16.  § (2), (4) és (6)  bekezdése 

szerinti minimális jegyzett tőke,
b) a  járulékos vállalkozás tőkeszükséglete az  adott jogi személyre, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági 

társaságra előírt legkisebb tőke,
c) a  viszontbiztosító tőkeszükséglete a  Bit. 8. számú mellékletében meghatározott minimális szavatoló tőke 

szükséglet,
d) a biztosítói holding társaság tőkeszükséglete nulla,
e) a vegyes pénzügyi holding társaság tőkeszükségletének meghatározásakor a pénzügyi konglomerátumban 

legjelentősebb pénzügyi ágazatbeli szabályozott vállalkozásra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.
 (5) A harmadik országbeli nem szabályozott vállalkozás szavatoló tőkéje és tőkeszükséglete a székhelye szerinti ország 

jogszabályai szerinti – a működés feltételeként előírt – legkisebb tőke.

4. § (1) A  pénzügyi konglomerátum szavatoló tőkéjének meghatározása során a  pénzügyi konglomerátumhoz tartozó 
vállalkozás tőkeszükségletében jelentkező hiányt teljes összegében le kell vonni a  pénzügyi konglomerátum 
szavatoló tőkéjéből. Ha az  anyavállalatnak a  kötelezettsége egyértelműen a  pénzügyi konglomerátumhoz 
tartozó vállalkozásban lévő részesedésére korlátozódik, akkor a  tőkeszükségletben jelentkező hiány – a kiegészítő 
felügyeletet ellátó MNB engedélyével – részesedésarányosan figyelembe vehető.

 (2) A  pénzügyi konglomerátum tőkemegfelelési számítása során mindig azon ágazatra vonatkozó szabályok 
szerinti tőkeelemeket lehet figyelembe venni, amelybe az  adott vállalat tartozik. A  pénzügyi konglomerátum 
tőkemegfelelésének számítása során ugyanazon tőkeelemet nem lehet többször figyelembe venni. A  pénzügyi 
konglomerátum szintjén fennálló tőkehiányt kizárólag olyan tőkeelemmel lehet fedezni, amely a banki, befektetési 
szolgáltatási és biztosítási szolgáltatási ágazat rendelkezései alapján egyaránt tőkeelemnek tekinthető.
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5. § (1) A pénzügyi konglomerátum – az MNB 2. §-ban foglalt döntése alapján – a tőkemegfelelése számítását a 6–8. §-ban 
rögzített módszerek egyikével köteles elvégezni. A  pénzügyi konglomerátumhoz tartozó pénzügyi ágazatbeli 
vállalkozásokat – a  6.  §-ban rögzített módszer kivételével – a  közvetlen vagy közvetett tulajdoni hányaduk 
arányában kell figyelembe venni. Ha az  így kiszámított kiegészítő tőkemegfelelési érték – azaz a  konglomerátum 
szintjén számított szavatoló tőke és tőkeszükséglet különbözet – nem negatív, a  pénzügyi konglomerátum 
a kiegészítő tőkemegfelelési követelményeknek megfelel.

 (2) Tőkekapcsolat nélküli befolyás esetén az összevonás módszere a kiegészítő felügyeletet ellátó MNB által az érintett 
felügyeleti hatóságokkal egyeztetve állapítható meg.

 (3) A  pénzügyi konglomerátum szavatoló tőkéjének számítása során figyelembe kell venni a  Hpt. 5. számú 
mellékletében, a Bsztv. 2. mellékletében és a Bit. 123. §-ában és 124. §-ában foglalt – tőkeelemek figyelembevételére 
vonatkozó – határértékeket. A pénzügyi ágazatbeli nem szabályozott vállalkozásokat a határértékek számítása során 
az ágazata szabályozott vállalkozására vonatkozó szabályok szerint kell figyelembe venni.

6. § (1) A számviteli konszolidáción alapuló módszer az összevont (konszolidált) beszámolókon alapul.
 (2) A számviteli konszolidáción alapuló módszer esetében a pénzügyi konglomerátum kiegészítő tőkemegfelelésének 

számításakor a pénzügyi konglomerátum összevont (konszolidált) alapon számított szavatoló tőkéjéből ki kell vonni 
a pénzügyi konglomerátumhoz tartozó ágazatok – összevont alapon megállapított – tőkeszükségletének összegét.

7. § (1) A levonás és összeadás módszere egyedi beszámolókon alapul.
 (2) A  levonás és összeadás módszere esetében a  pénzügyi konglomerátum kiegészítő tőkemegfelelésének 

számításakor a  pénzügyi konglomerátum vállalkozásai szavatoló tőkéjének összegéből ki kell vonni a  pénzügyi 
konglomerátum vállalkozásai tőkeszükséglete értékének és a  pénzügyi konglomerátumhoz tartozó vállalkozások 
közötti részesedések könyv szerinti értékének az összegét.

 (3) A  jegyzett tőke olyan arányban vehető figyelembe, amilyen arányban az  anyavállalat vagy a  vállalat a  csoport 
valamely más vállalkozásában közvetve vagy közvetlenül részesedéssel rendelkezik.

8. §  A kombinált módszer esetében a  pénzügyi konglomerátum kiegészítő tőkemegfelelésének számításakor 
–  a  kiegészítő felügyeletet ellátó MNB engedélyével – a  6.  §-ban és 7.  §-ban foglalt módszerek kombinációja 
alkalmazható.

9. § (1) Ez a rendelet 2013. október 1-jén lép hatályba.
 (2) Hatályát veszti a pénzügyi konglomerátum szintű tőkemegfelelés számításáról szóló 36/2005. (X. 31.) PM rendelet.

10. §  Ez a rendelet
a) a  pénzügyi konglomerátumhoz tartozó hitelintézetek, biztosítók és befektetési vállalkozások kiegészítő 

felügyeletéről, valamint a 73/239/EGK, a 79/267/EGK, a 92/49/EGK, a 92/96/EGK, a 93/6/EGK és a 93/22/EGK 
tanácsi, továbbá a  98/78/EK és a  2000/12/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról szóló 
2002. december 16-i 2002/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

b) a 98/78/EK, a 2002/87/EK, a 2006/48/EK és a 2009/138/EK irányelvnek a pénzügyi konglomerátumhoz tartozó 
pénzügyi vállalkozások kiegészítő felügyelete tekintetében történő módosításáról szóló 2011. november 16-i 
2011/89/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek

való megfelelést szolgálja.

  Varga Mihály s. k.,
  nemzetgazdasági miniszter
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A nemzetgazdasági miniszter 42/2013. (IX. 30.) NGM rendelete
a hitelintézetek befektetési szabályzatáról

A hitelintézetekről és a  pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 235.  § (2)  bekezdés a)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, az  egyes miniszterek, valamint a  Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § f ) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  E rendelet hatálya a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény (a továbbiakban: 
Hpt.) 5.  § (1)  bekezdésében meghatározott hitelintézetekre, a  Hpt. 87/A.  §-ában meghatározott pénzügyi 
vállalkozásra és a  hitelintézetek összevont alapú felügyeletének ellátása érdekében a  Hpt. 90.  § (1)  bekezdés 
b) pontja szerinti pénzügyi holding társaságra terjed ki.

2. §  E rendelet alkalmazásában:
a) befektetési cél: a  hitelintézetek és a  pénzügyi vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési 

kötelezettségének sajátosságairól szóló 250/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Szkr.) 
alkalmazásában ilyenként meghatározott cél;

b) forgatási cél: az Szkr. alkalmazásában ilyenként meghatározott cél;
c) hitelintézet: a  hitelintézet, a  hitelintézettel egyenértékű prudenciális szabályozásnak megfelelő pénzügyi 

vállalkozás és a pénzügyi holding társaság.

3. § (1) A  Hpt. 90.  § (1)  bekezdés a)  pontja szerint összevont alapú felügyelet alá tartozó hitelintézetnek, illetve 
a  Hpt.  90.  § (1)  bekezdés b)  pontja szerinti pénzügyi holding társaságnak gondoskodnia kell arról, hogy 
a  Hpt.  90.  §  (2)  bekezdése szerinti, ellenőrző befolyása alatt álló pénzügyi intézmények az  e  rendeletben 
meghatározott szabályzatok elkészítésekor prudenciális szempontból azonos elveket alkalmazzanak.

 (2) A hitelintézetnek a befektetések korlátozására vonatkozó, a Hpt.-ben foglalt előírásoknak való megfelelés érdekében 
befektetési szabályzatot kell készítenie.

4. § (1) A befektetési szabályzatnak a befektetési célú részesedésekkel kapcsolatosan tartalmaznia kell:
a) a befektetési célú részesedésekkel kapcsolatos eljárásrendet, amelynek magában kell foglalnia

aa) mind a közvetett, mind a közvetlen befektetések kezelésének szabályait,
ab) a  közvetett és közvetlen befektetésekre vonatkozó döntéshozatallal kapcsolatos alapelveket és 

eljárásrendet és
ac) a felmerülő kockázatok kezelésére vonatkozó eljárásrendet

 különös tekintettel a  Hpt. 90.  § (2)  bekezdésében meghatározott vállalkozások közötti és a  pénzügyi 
szektorbeli befektetésekre, a nem összevont alapú felügyelet alá tartozó befektetésekre is kiterjedően;

b) azokat a  kockázatfelmérési módszereket és szempontokat, amelyek a  hitelintézet befektetési döntéseinek 
megalapozásául szolgálnak;

c) a  hitelintézet befektetései rendszeres, évi legalább egy alkalommal történő részletes felülvizsgálatának 
szabályait;

d) a  c)  pont szerinti felülvizsgálat eredményéhez kapcsolódó konzekvenciákat, valamint a  befektetések 
értékesítésére vonatkozó döntési rendet és eljárásrendet;

e) a  Hpt. befektetési korlátozásainak figyelemmel kísérésével kapcsolatos, valamint a  korlátozások túllépése 
esetén alkalmazott eljárásrendet a közvetett és közvetlen befektetések tekintetében egyaránt;

f ) a  befektetések – a  hitelintézet számviteli politikájában meghatározott értékelési módszere szerinti 
– értékelésével kapcsolatos sajátos szabályokat vagy eljárásrendeket, ha ezeket az  értékvesztési és 
céltartalékképzési szabályzat nem tartalmazza;

g) ingatlanalapban fennálló közvetett tulajdon esetén – amely akkor áll fenn, ha a hitelintézet ingatlanalapba 
befektető befektetési alap befektetési jegyét szerzi meg vagy ha az  ingatlanalap befektetési jegyét 
a  hitelintézettel azonos csoportba tartozó vállalkozás szerzi meg – a  közvetett tulajdon kezelésének 
alapelveit és eljárásrendjét;

h) mind a  közvetett, mind a  közvetlen befektetések tekintetében a  Hpt.-ben foglalt, a  befektetések 
korlátozására vonatkozó rendelkezéseknek való megfelelés ellenőrzésének eljárásrendjét és döntési rendjét.
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 (2) A  befektetési szabályzatnak a  forgatási célú részesedésekkel, valamint a  kapcsolódó mérlegen kívüli tételekkel és 
származtatott ügyletekkel kapcsolatosan tartalmaznia kell:
a) a kialakított ügyletcsoportok és a tranzakciós célok felsorolását,
b) a kockázatkezeléssel kapcsolatos alapelveket, módszereket, eljárásrendeket, limitek megállapítását, figyelését 

és felfüggesztését meghatározó belső szabályokat és a  kereskedési könyvet nem vezető hitelintézetek 
esetében a származtatott ügyletek kezelését, valamint

c) a  forgatási célú részesedésekkel, valamint kapcsolódó mérlegen kívüli tételek és a  származtatott ügyletek 
–  a  hitelintézet számviteli politikájában meghatározott értékelési módszere szerinti – értékelésével 
kapcsolatos eljárásrendet, ha ezt az értékvesztési és céltartalékképzési szabályzat nem tartalmazza.

 (3) Ha a  hitelintézet egyéb belső szabályzata már megfelelően tartalmazza az  (1) és (2)  bekezdésben előírt tartalmi 
elemet, akkor a  befektetési szabályzatban az  adott tartalmi elemet már magában foglaló szabályzatot, illetve 
megfelelő helyét kell megjelölni, de magát a tartalmi elemet megismételni nem kell.

5. §  Ez a rendelet 2013. október 1-jén lép hatályba.

  Varga Mihály s. k.,
  nemzetgazdasági miniszter
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1672/2013. (IX. 30.) Korm. határozata
a Közalapítvány a Budapesti Német Nyelvű Egyetemért alapító okiratának módosításáról

A Kormány a  Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 74/B.  § (5)  bekezdése és az  államháztartásról szóló 1992. évi 
XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2006. évi LXV. törvény 5. § (1) bekezdése alapján az alábbi 
határozatot hozza:
 1. A Kormány

a) módosítja a  Közalapítvány a  Budapesti Német Nyelvű Egyetemért (a továbbiakban: Közalapítvány) alapító 
okiratát, és elfogadja annak egységes szerkezetű szövegét;

b) felhatalmazza az  emberi erőforrások miniszterét, hogy az  egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratnak 
a  Kormány nevében történő aláírása tárgyában, valamint az  alapító okirat módosításának bírósági 
nyilvántartásba vétele iránti eljárásban az alapító Kormány nevében és képviseletében eljárjon.
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: azonnal

 2. A Kormány felhívja az  emberi erőforrások miniszterét és a  közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy 
a Közalapítvány módosított, egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a bírósági nyilvántartásba vételt követően 
a Magyar Közlöny mellékleteként kiadott Hivatalos Értesítőben tegye közzé.

Felelős: emberi erőforrások minisztere 
közigazgatási és igazságügyi miniszter

Határidő: a Fővárosi Törvényszék határozata jogerőre emelkedését követően azonnal
 3. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1673/2013. (IX. 30.) Korm. határozata
kiemelt termék saját hatáskörben történő beszerzése során a szerződés időbeli hatályára vonatkozó 
korlátozás alóli mentesítésről

A Kormány a  központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a  központi beszerző szervezet feladat- és 
hatásköréről szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet 8.  § (5)  bekezdése alapján hozzájárul ahhoz, hogy a  Nemzeti 
Adó- és Vámhivatal az  általa saját hatáskörben beszerzésre kerülő, 1.  melléklet szerinti kiemelt termék esetében 
a megkötendő szerződés időbeli hatályát 2014. december 31-ig megállapíthassa.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1673/2013. (IX. 30.) Korm. határozathoz

Kiemelt termék
(az eljárás tárgya)

 1. 2013. évi mentési adatkazetta és tisztítókazetta beszerzés
 2. NAV EMC gyártói támogatás és emelt szintű rendszertámogatás meghosszabbítása
 3. EKOP 2.1.13. – szerverek beszerzése
 4. EKOP 2.1.13. – háttértároló beszerzése
 5. EKOP 1.1.11. – kiemelt projekt keretében meglévő privátfelhő rendszer bővítéseként SAN hálózati eszközök 

(switchek), szerverek és szolgáltatások beszerzése (Fizikai rendszer kialakítása, Platform-, és üzemeltetési környezet 
kialakítása, Migráció, DR kialakítása)

 6. EKOP 1.1.11. – internetes munkaállomások menedzsmentjének kialakítása (Internetforgalom védelmi eszközök 
beszerzése 2500 munkaállomásra és kapcsolódó szolgáltatások beszerzése)

A Kormány 1674/2013. (IX. 30.) Korm. határozata
a 2012. évi kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradványok egy részének felhasználásáról és 
a Normafa Park kiemelt beruházással összefüggő feladatokról

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

jogkörében eljárva elrendeli a  Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 
(a továbbiakban: Kvtv.) 1.  melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet címrendjét 25. Normafa Park 
beruházás támogatása címmel egészíti ki;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter 
belügyminiszter

Határidő: azonnal
 2. a további intézkedésig fel nem használható 2012. évi kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-

maradványokból a XII. Vidékfejlesztési Minisztérium fejezetnél keletkezett 95,0 millió forintnak
a) az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 152.  § 

(5) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a felhasználását engedélyezi, és
b) az Áht. 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az 1. melléklet szerinti átcsoportosítását rendeli 

el;
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

 3. egyetért azzal, hogy a  belügyminiszter a  Kvtv. helyi önkormányzatok támogatásait tartalmazó költségvetési 
fejezetéből a  Normafa Park egységes megjelenítése érdekében nyújtandó támogatás felhasználásának és 
elszámolásának feltételeiről 2013. október 7-ig támogatási megállapodást köt Budapest Főváros XII. kerület 
Hegyvidéki Önkormányzattal;

 4. egyetért azzal, hogy a belügyminiszter a 3. pont szerinti megállapodás megkötését követően a támogatást utólagos, 
legkésőbb 2014. december 31-ig történő elszámolási kötelezettséggel folyósítsa Budapest Főváros XII. kerület 
Hegyvidéki Önkormányzat számára.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1674/2013. (IX. 30.) Korm. határozathoz 1. melléklet a …./2013. (….) Korm. határozathoz

          Ezer forintban

 Fejezet-
szám 

Cím- 
szám

 Alcím- 
szám

 Jogcím-
csop.-
szám

 Jogcím-
szám

 Előir.-
csoport-

szám

 Kiemelt 
előir.-
szám

 Fejezet-
név 

Cím-név 
Alcím-

név 
Jogcím-

csop.-név
 Jogcím-

név
 Előir.-

csop.-név
   Kiemelt előirányzat neve

 Átcsoportosítás
(+/-)

IX. Helyi Önkormányzatok támogatásai                                  
25 Normafa Park beruházás támogatása 95 000

XII. Vidékfejlesztési Minisztérium
13 Nemzeti Környezetügyi Intézet

2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb felhalmozási kiadások -95 000

A 2012. évi előirányzat-maradványok átcsoportosítása
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A Kormány 1675/2013. (IX. 30.) 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 épülete 7. emeletének a  „Nemzeti 
Közszolgálati Egyetem elhelyezése a  Ludovika Campusban” elnevezésű állami beruházás keretében történő 
felújítása érdekében 8300 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 7. emeletének 
– az elfogadott 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
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1. melléklet az 1675/2013. (IX. 30.) Korm. határozathoz

XIII. Honvédelmi Minisztérium
X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

ezer forintban
ÁHT Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

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

szám név neve áthúzódó
hatása

XIII.
1

198279 2
2

2 Felújítások 8 300
X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

304191 17
2

1 Beruházások -8 300

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

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

szám név neve áthúzódó
hatása

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

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

szám név neve áthúzódó
hatása

XIII.
1

198279 2 8 300
X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

304191 17 -8 300

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év
Fejezet időarányos
Állami Számvevőszék teljesítményarányos
Magyar Államkincstár egyéb: azonnali 8 300 8 300
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

Honvédelmi Minisztérium

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

A módosítást 
elrendelő 

jogszabály/ 
határozat száma

Honvédelmi Minisztérium

2 példány

A módosítást 
elrendelő 

jogszabály/ 
határozat száma

A módosítást 
elrendelő 

jogszabály/ 
határozat száma

Az adatlap 5 példányban töltendő ki
1 példány
1 példány
1 példány

Honvédelmi Minisztérium

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.) költségvetési évben egyszeri jellegű 

Egyéb HM szervezetek

Nemzeti Közszolgálati Egyetem

Honvédelmi Minisztérium

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.) költségvetési évben egyszeri jellegű 

Felhalmozási költségvetés

Felhalmozási költségvetés
Nemzeti Közszolgálati Egyetem

Egyéb HM szervezetek
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A Kormány 1676/2013. (IX. 30.) Korm. határozata
az egyszerűsített honosítási, valamint a magyar állampolgárság megállapítására irányuló kérelmek 
hatékonyabb külföldi átvétele érdekében a Miniszterelnökség és a Külügyminisztérium fejezetek közötti 
előirányzat-átcsoportosításról

A Kormány az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33.  § (1)  bekezdésében biztosított jogkörében 
az  egyszerűsített honosítási, valamint a  magyar állampolgárság megállapítására irányuló kérelmek hatékonyabb 
külföldi átvétele érdekében 518,6 millió forint 1.  melléklet szerinti egyszeri átcsoportosítását rendeli el 
a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet 
XI. Miniszterelnökség fejezet, 5. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 12. Diaszpóra 
magyarsággal kapcsolatos feladatok jogcímcsoport terhére, a  Kvtv. 1.  melléklet XVIII. Külügyminisztérium fejezet, 
2. Külképviseletek igazgatása cím javára.

Felelős: Miniszterelnökséget vezető államtitkár
 külügyminiszter
 nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1676/2013. (IX. 30.) Korm. határozathoz

XVIII. Külügyminisztérium
XI. Miniszterelnökség

 ADATLAP  A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA   
a  Kormány   hatáskörében

Költségvetési év: 2013.
millió forintban, egy tizedessel

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

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

hatása
XVIII. Külügyminisztérium

004118 2 Külképviseletek igazgatása
1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások 518,6
XI. Miniszterelnökség

5 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőriányzatok

338562 12 Diaszpóra magyarsággal kapcsolatos feladatok
1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások -518,6

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Az  összetartozó előirányzatváltozásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

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

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

szám név neve áthúzódó
hatása

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

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

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

szám név neve áthúzódó
hatása

XVIII. Külügyminisztérium
004118 2 Külképviseletek igazgatása 518,6

XI. Miniszterelnökség
5 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Célelőirányzatok
338562 12 Diaszpóra magyarsággal kapcsolatos feladatok -518,6

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év

 Az adatlap 5 példányban töltendő ki Az előirányzatok felhasználása/zárolása (módosítás +/-)   Összesen: I. negyedév II. né. III. né. IV.né.
   Fejezet    1 példány   időarányos 518,6 129,6 389,0

   Állami Számvevőszék 1 példány   teljesítményarányos 
   Magyar Államkincstár 1 példány   egyéb
   Nemzetgazdasági Minisztérium 2 példány

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat száma

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat száma

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat száma
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A Kormány 1677/2013. (IX. 30.) Korm. határozata
az Államreform Operatív Program 2011–2013. időszakra szóló akciótervének módosításáról  
és az Államreform Operatív Program tartaléklistájáról

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

az 1. melléklet szerint, az 1–3. prioritáson szükséges többletkötelezettség-vállalás jóváhagyásával,
 2. jóváhagyja a  2.  mellékletben foglalt táblázat 7., 8. és 29. sorában meghatározott, egymilliárd forintot meghaladó 

támogatási igényű projekteket,
 3. elfogadja a  2.  mellékletben meghatározott projektek az  ÁROP kiemelt projektjeiként történő nevesítését, és 

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

Felelős:  Miniszterelnökséget vezető államtitkár
Határidő:  azonnal

 4. megállapítja az ÁROP 2011–2013. évekre szóló akciótervének tartaléklistáját a 3. melléklet szerint,
 5. visszavonja az Államreform Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének módosításáról, az Államreform 

Operatív Program tartaléklistájáról, és az  Államreform Operatív Program 2009–2010. évekre szóló akcióterve 
módosításáról szól 1428/2013. (VII. 10.) Korm. határozat 1–3. pontját és 1–3. mellékletét.

  Orbán Viktor s. k., 
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1677/2013. (IX. 30.) Korm. határozathoz

1.	  oldal

I. Prioritás bemutatása - 1. prioritás: 

1. Prioritás tartalma

2. A prioritás ütemezése – kiírások kerete

2011 2012 2013 Összesen

2,10 17,89 7,65 27,64
              Tartalék:         (Mrd Ft)
              ESZA tervezett aránya a prioritás keretéből: max. 10%

3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)

2011 2012 2013 2014 2015 Összesen
1,08 15,23 11,33 0,00 0,00 27,64

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

2011 2012 2013

1 1 17
Kormányzati informatikai 

szolgáltatási és e-közigazgatási 
sztenderdek kidolgozása 

0,00 0,20 0,00

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

gazdaságosabbá és célszerűbbé tehetők a közigazgatás IT 
ráfordításai.

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

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

támogatására.

NFM KIM

1 2 6

Jogszabályok és folyamatok 
egyszerűsítése, egyszerűsítésének 
koordinációja (kiemelt projekt és 

pályázat)

2,10 0,00 0,00

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

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

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

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

értéke.

KIM

Konstrukció neve

Pályázatok, kiemelt projektek meghirdethető kerete
KMR+KONV

(MrdFt)

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

Államreform Operatív Program
Akcióterv 2011-2013

A konstrukció célja
A konstrukció szakmai tartalma 

tekintetében feladatkörrel 
rendelkező további miniszter

A konstrukció szakmai 
tartalmáért felelős miniszter

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

Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)

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

Konstrukció kódja
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2.	  oldal

2011 2012 2013

Konstrukció neve

Pályázatok, kiemelt projektek meghirdethető kerete
KMR+KONV

(MrdFt) A konstrukció célja
A konstrukció szakmai tartalma 

tekintetében feladatkörrel 
rendelkező további miniszter

A konstrukció szakmai 
tartalmáért felelős miniszterKonstrukció kódja

1 2 10
Az elektronikus ügyintézésre 

vonatkozó jogszabályi környezet 
felülvizsgálata 

0,00 0,20 0,00

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

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

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

informálása a végleges tervezettel kapcsolatos véleményekről.

KIM NFM

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

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

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

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

KIM

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

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

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

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

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

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

biztosítása. 

VM KIM

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

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

megfelelő felkészültséget és ismereteket szereznek az 
esélyegyenlőségi programok létrehozásához és 

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

lesznek azok a szolgáltatások, melyek által hátrányos 
helyzetük mérséklődik.

EMMI

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

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

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

tevékenységek.

KIM

1 2 22

A jelenlegi szociális ellátórendszer 
folyamatainak átalakításához 

szükséges módszertanok 
kidolgozása

0,00 0,00 0,27

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

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

történő kiegészítésére, elektronizálására és költséghatékony 
módon történő működtetésére. 

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

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

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

szociális transzeferek kifizetési rendszerének új működési 
modellje lesz kialakítható.

KIM



M
A
G
Y
A
R
	K

Ö
Z
L
Ö
N
Y
	•	2013.	évi	160.	szám

	
68071

3.	  oldal

2011 2012 2013

Konstrukció neve

Pályázatok, kiemelt projektek meghirdethető kerete
KMR+KONV

(MrdFt) A konstrukció célja
A konstrukció szakmai tartalma 

tekintetében feladatkörrel 
rendelkező további miniszter

A konstrukció szakmai 
tartalmáért felelős miniszterKonstrukció kódja

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

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

KIM NFM

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1 2 11/A

Területfejlesztési tevékenység 
támogatása a konvergencia 

régiókban lévő megyei 
önkormányzatok és a Balaton 

Fejlesztési Tanács számára 
(könnyített elbírálású támogatás)

0,00 0,00 1,72

A konvergencia régiókban lévő megyei önkormányzatok 
területfejlesztési tevékenyégének kialakítása, kapacitásaik, 

képességeik megerősítése, mindezzel együtt képessé váljanak 
arra, hogy a 2014-2020-as uniós tervezési időszakra való 
felkészülés keretében a regionális fejlesztési ügynökségek 

bevonásával elkészíthessék:
• a hosszú távú céljaikat tartalmazó területfejlesztési 

koncepciójukat,
• az ezek megvalósítását célzó fejlesztési stratégiájukat és 

programjukat, mely tartalmazná a legfontosabb 
projektötleteket is.

A Balaton Fejlesztési Tanács területi tervezési feladatainak 
ellátása.

NFM NGM

Ágazati prioritásokat megvalósító 
kiemelt projekt keret
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4.	  oldal

2011 2012 2013

Konstrukció neve

Pályázatok, kiemelt projektek meghirdethető kerete
KMR+KONV

(MrdFt) A konstrukció célja
A konstrukció szakmai tartalma 

tekintetében feladatkörrel 
rendelkező további miniszter

A konstrukció szakmai 
tartalmáért felelős miniszterKonstrukció kódja

1 2 18/A

Szervezetfejlesztési program 
államigazgatási és 

igazságszolgáltatási szervek 
számára (egyfordulós 

projektkiválasztási eljárás)

0,00 1,40 0,00

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

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

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

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

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

szükséges cselekvési terv kidolgozása, majd végrehajtása.

KIM

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

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

kidolgozása, a koordinációs és támogatói feladatok ellátása.
KIM

1A5

Szervezetfejlesztés a  konvergencia 
régiókban levő önkormányzatok 

számára (egyfordulós 
projektkiválasztási eljárás) 

0,00 0,00 3,46
A pályázati konstrukció az új megközelítésű 

Szervezetfejlesztési Program önkormányzati lába a 
konvergencia régiókban.

KIM BM

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

A kiemelt projekt célja kettős:
• A korrupció megelőzését célzó program végrehajtása, ami 
két évre megszabja a korrupció megelőzését célzó konkrét 
intézkedéseket. A program alapelve a megelőzés, s az ezt 
szolgáló intézkedések megvalósításához járulna hozzá a 

projekt.
• A Magyary Program a kormányzati működés átalakítását is 
megcélozza. A projekt másik eleme átfogó áttekintést kíván 

készíteni a kormányzati működésről azzal a céllal, hogy 
javaslatot tegyen az azt követő években megteendő további 

lépésekre.

KIM

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

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

fejlesztések.
BM NGM, NFM

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

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

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

közötti együttműködések közvetlen támogatása.

EMMI
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5.	  oldal

2011 2012 2013

Konstrukció neve

Pályázatok, kiemelt projektek meghirdethető kerete
KMR+KONV

(MrdFt) A konstrukció célja
A konstrukció szakmai tartalma 

tekintetében feladatkörrel 
rendelkező további miniszter

A konstrukció szakmai 
tartalmáért felelős miniszterKonstrukció kódja

1.A.7

Szervezetfejlesztés a konvergencia 
régiókban lévő megyei 

kormányhivatalok számára 
(könnyített elbírálású támogatás)

0,00 0,00 0,90

A konstrukció célja az állami feladatok hatékonyabb ellátása, a 
megkezdett szervezeti átalakítások véghezvitele, a működési, 

gazdálkodási hatékonyság megteremtése érdekében a 
kormányhivatalok tevékenységeinek átvilágítása, melynek 

eredménye a szükséges humán fejlesztések és a folyamatok 
újraszervezésének feltérképezése. A projektek keretében 

megvalósul az ÁROP 1.2.7. projektben megvalósuló 
szervezetátvilágítási és szervezetfejlesztési folyamatok 

szervezése, belső koordinációja, valamint a szervezeten belüli 
tudásmegosztás támogatása, valamint a projekt épít az ÁROP 

1.2.18. projektben kidolgozott szervezetfejlesztési 
módszertanokra.

KIM

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

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

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

kapacitásbővítése és együttműködésük erősítése.
2. Szakterületi intézményesített partnerségi megoldások 

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

érdekében, továbbá intézményesített együttműködési formák 
kialakítása.

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

részvétel és véleményezés kihasználására.

EMMI

1 1 26

A jó állam koncepció 
támogatottságának növelése az 

együttműködés speciális 
területeinek erősítésével

0,00 0,00 0,80

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

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

KIM

1 2 15
Az állami vagyonnyilvántartás teljes 

körűségének és minőségének 
javítása

0,00 0,41 0,00

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

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

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

NFM

1. Prioritás 2,10 17,89 7,65
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6.	  oldal

I. Prioritás bemutatása - 2. prioritás: 

1. Prioritás tartalma

2. A prioritás ütemezése – kiírások kerete

2011 2012 2013 Összesen
0,00 6,06 2,78 8,84

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

3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)

2011 2012 2013 2014 2015 Összesen
0,48 6,20 2,16 0,00 0,00 8,84

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

2011 2012 2013

2 2 18
Közigazgatási szolgáltatások 

használatára való ösztönzés és 
azokról tájékoztatás

0,00 0,50 0,00

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

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

továbbképzése.

KIM NFM

A konstrukció célja

Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)

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

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

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

A konstrukció szakmai tartalmáért 
felelős miniszter

Államreform Operatív Program
Akcióterv 2011-2013

A konstrukció szakmai tartalma 
tekintetében feladatkörrel 

rendelkező további miniszter

Pályázatok, kiemelt projektek meghirdethető kerete
(MrdFt)

Konstrukció kódja Konstrukció neve
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7.	  oldal

2011 2012 2013

A konstrukció célja A konstrukció szakmai tartalmáért 
felelős miniszter

A konstrukció szakmai tartalma 
tekintetében feladatkörrel 

rendelkező további miniszter

Pályázatok, kiemelt projektek meghirdethető kerete
(MrdFt)

Konstrukció kódja Konstrukció neve

2 2 16 Jogalkalmazás javítása 0,00 0,30 0,34

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

KIM

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

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

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

KIM NFM, BM, HM

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

A roma kisebbség felzárkózását segítő programok 
megtervezéséhez és végrehajtásához szükséges 

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

által, a helyi adottságokra épülő programok elkészítése 
érdekében.

EMMI

2 2 19 Elektronikus képzési és távoktatási 
anyagok készítése 0,00 0,00 0,56

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

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

KIM NFM
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8.	  oldal

2011 2012 2013

A konstrukció célja A konstrukció szakmai tartalmáért 
felelős miniszter

A konstrukció szakmai tartalma 
tekintetében feladatkörrel 

rendelkező további miniszter

Pályázatok, kiemelt projektek meghirdethető kerete
(MrdFt)

Konstrukció kódja Konstrukció neve

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

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

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

Kormányablakok kialakításának első szakaszában 
lebonyolított hasonló célú képzések tapasztalati 

költségadatain nyugszik.

KIM

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

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

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

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

fejlesztési feladataira. 

KIM

2 2 22
Képzés a konvergencia régiókban 
lévő önkormányzatoknak (kiemelt 

projekt)
0,00 0,71 0,00

A kiemelt projekt keretében az önkormányzati 
munkatársak részére valósulhatnak meg az 

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

önkormányzatok számára.

KIM BM

2 2 23
Közigazgatási szervek 

munkatársainak kompetencia 
fejlesztése

0,00 0,00 0,77

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

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

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

kompetencia fejlesztése.

KIM
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9.	  oldal

2011 2012 2013

A konstrukció célja A konstrukció szakmai tartalmáért 
felelős miniszter

A konstrukció szakmai tartalma 
tekintetében feladatkörrel 

rendelkező további miniszter

Pályázatok, kiemelt projektek meghirdethető kerete
(MrdFt)

Konstrukció kódja Konstrukció neve

2 2 24

Közigazgatásban dolgozók képzése 
a konvergencia régióban a 

közigazgatási- és ügykezelői 
alapvizsga, valamint a 

közigazgatási szakvizsga 
ismeretekre. 

0,00 0,00 0,78

A közigazgatási vizsgák tananyagának ismeretanyaga és 
a követelményrendszerének megújítása folyamatosan 

követi a közigazgatás változásait, az Alaptörvényre épülő 
megújuló joganyagot, továbbá épít a kiérlelt 

szakirodalmi álláspontokra és a közigazgatás dinamikus 
forrásaira is, mint a Magyary Zoltán közigazgatás-

fejlesztési programra. A közigazgatási vizsgák 
tananyagai a korábbiaknál lényegesen nagyobb 

hangsúlyt helyeznek a változások irányainak bemutatása 
mellett a változások okainak ismertetésére, a 

közigazgatás stratégiai és fejlesztési környezetére, a 
közszolgálatiság hivatásetikai kérdéseire, a szervezeti és 

személyi hatékonyság szempontjaira.

KIM

2. Prioritás 0,00 6,06 2,78
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10.	  oldal

I. Prioritás bemutatása - 3. prioritás: 

1. Prioritás tartalma

2. A prioritás ütemezése – kiírások kerete

2011 2012 2013 Összesen
0,00 0,00 2,57 2,57

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

3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)

2011 2012 2013 2014 2015 Összesen
0,00 0,38 2,19 0,00 0,00 2,57

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

2011 2012 2013

3A2

Szervezetfejlesztés KMR régióban 
levő önkormányzatok számára 
(egyfordulós projektkiválasztási 

eljárás)  

0,00 0,00 1,55

A Közép-Magyarország régió önkormányzatainak 
szervezetfejlesztése az önkormányzati feladatok 
változása kapcsán, illetve a közszolgáltatások 

színvonalának emelése céljából.

KIM BM

3A3
Területfejlesztési tevékenység 
támogatása a KMR régióban 

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

A Pest megyei és a Fővárosi Önkormányzat 
területfejlesztési tevékenyégének kialakítása, 

kapacitásaik, képességeik megerősítése, mindezzel 
együtt képessé váljanak arra, hogy a 2014-2020-as 
uniós tervezési időszakra való felkészülés keretében 

elkészíthessék:
• a hosszú távú céljaikat tartalmazó területfejlesztési 

koncepciójukat,
• az ezek megvalósítását célzó fejlesztési stratégiájukat 

és programjukat, mely tartalmazná a legfontosabb 
projektötleteket is.

NFM NGM

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

Konstrukció kódja Konstrukció neve

Pályázatok, kiemelt projektek meghirdethető kerete
(MrdFt)

A konstrukció célja A konstrukció szakmai tartalmáért 
felelős miniszter

Államreform Operatív Program
Akcióterv 2011-2013

Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)

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

A konstrukció szakmai tartalma 
tekintetében feladatkörrel 

rendelkező további miniszter

Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
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3.2.2

Közigazgatásban dolgozók képzése 
a KMR régióban a közigazgatási- és 
ügykezelői alapvizsga, valamint a 

közigazgatási szakvizsga 
ismeretekre

0,00 0,00 0,82

A közigazgatási vizsgák tananyagának ismeretanyaga és 
a követelményrendszerének megújítása folyamatosan 
követi a közigazgatás változásait, az Alaptörvényre 
épülő megújuló joganyagot, továbbá épít a kiérlelt 

szakirodalmi álláspontokra és a közigazgatás dinamikus 
forrásaira is, mint a Magyary Zoltán közigazgatás-

fejlesztési programra. A közigazgatási vizsgák 
tananyagai a korábbiaknál lényegesen nagyobb 

hangsúlyt helyeznek a változások irányainak 
bemutatása mellett a változások okainak ismertetésére, 
a közigazgatás stratégiai és fejlesztési környezetére, a 

közszolgálatiság hivatásetikai kérdéseire, a szervezeti és 
személyi hatékonyság szempontjaira.

KIM

3.A.4

Szervezetfejlesztés a KM régióban 
lévő megyei kormányhivatalok 
számára (könnyített elbírálású 

támogatás)

0,00 0,00 0,1

A konstrukció célja az állami feladatok hatékonyabb 
ellátása, a megkezdett szervezeti átalakítások 

véghezvitele, a működési, gazdálkodási hatékonyság 
megteremtése érdekében a kormányhivatalok 

tevékenységeinek átvilágítása, melynek eredménye a 
szükséges humán fejlesztések és a folyamatok 
újraszervezésének feltérképezése. A projektek 

keretében megvalósul az ÁROP 1.2.7. projektben 
megvalósuló szervezetátvilágítási és szervezetfejlesztési 
folyamatok szervezése, belső koordinációja, valamint a 

szervezeten belüli tudásmegosztás támogatása, 
valamint a projekt  épít az ÁROP 1.2.18. projektben 

kidolgozott szervezetfejlesztési módszertanokra.

KIM

3. Prioritás 0,00 0,00 2,57
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2.	  melléklet	  az	  .../2013.	  (...)	  Korm.	  határozathoz

1.	  oldal

2. melléklet az …/2013. Korm. határozathoz

A B C D E F G

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

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

szoros felügyeletével gazdaságosabbá és célszerűbbé tehetők a közigazgatás IT 
ráfordításai.

A konstrukció keretében a kormányzati informatikai irányítás szabályozási, biztonsági 
és operatív szempontú fejlesztése valósul meg, amelynek eredményeként 

számonkérhető standardizált műszaki elvárások, korszerű adatfeldolgozó környezet jön 
létre. Az egyes részfejlesztések együttesen képesek a közigazgatási informatika 

konszolidációjának támogatására.

3. 1 1 26
A jó állam koncepció támogatottságának növelése 

az együttműködés speciális területeinek 
erősítésével

Államreform Operatív Program KIM 0,80

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

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

4. 1 2 6 Jogszabályok és folyamatok egyszerűsítése, 
egyszerűsítésének koordinációja Államreform Operatív Program KIM 0,17

Az állampolgárokat érintő legfontosabb és legnagyobb ügyfélkört jelentő ügyek 
folyamata egyszerűbbé válik, ezáltal csökken a jogszabályokból eredő adminisztratív 
terhek (pl. időráfordítás stb.) mértéke, ami növeli az állampolgári elégedettséget. A 
projekt keretében a pályázati konstrukcióban megvalósuló egyszerűsítések egységes 
módszertani keretek között, folyamatos szakmai mentorálás és koordináció mellett 

folynak, ami biztosítja a projekt eredményességét. A központi monitoring rendszer és 
az egységes módszertan révén kimutatható lesz az adminisztratív tehercsökkentés 

teljes értéke.

5. 1 2 10 Az elektronikus ügyintézésre vonatkozó 
jogszabályi környezet felülvizsgálata Államreform Operatív Program KIM 0,20

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

pedig cél az elektronikus ügyintézés használatának növelése a jogszabályi környezet 
ügyfélközpontú megközelítésével. A projekt feladata továbbá a szakmai, társadalmi 

egyeztetésre megfelelő forma kialakítása, a vélemények konszolidálási 
mechanizmusának kialakítása, a döntéshozók megfelelő informálása a végleges 

tervezettel kapcsolatos véleményekről.

6. 1 2 12 Közhiteles címregiszter kialakítása a konvergencia 
régiókban Államreform Operatív Program VM 0,95

A közigazgatáson belüli egységes címkezelés megvalósításával a közigazgatási szervek 
közötti együttműködés, valamint az ügyfelekkel való kapcsolattartás egyszerűsítése, és 
a címek ellenőrizhetősége által az ügyintézés biztonságosabbá tétele. A címkezeléshez 

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

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

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

7. 1 1 16 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztés-politika 
kapacitásának biztosítása Államreform Operatív Program TKKI 1,20

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

az esélyegyenlőségi programok létrehozásához és végrehajtásához. Ezáltal a 
településeken élő, jelenleg hátrányos helyzetű állampolgárok számára helyben 

elérhetők lesznek azok a szolgáltatások, melyek által hátrányos helyzetük mérséklődik.

8. 1 2 7 Kormányhivatalok szervezetfejlesztése Államreform Operatív Program KIH 1,10
Jelenlegi szabályozás vizsgálata, szervezeti és személyzeti átvilágítás, új szervezeti 

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

9. 1 2 22
A jelenlegi szociális ellátórendszer folyamatainak 

átalakításához szükséges módszertanok 
kidolgozása

Államreform Operatív Program KIM 0,27

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

elosztási és folyósítási rendszer modernizálására, technikai oldalról történő 
kiegészítésére, elektronizálására és költséghatékony módon történő működtetésére. 
A projekt eredményeként megalkotott koncepció olyan egységes eljárási rendszer 

megteremtésének feltételeit és a magvalósítás szükséges lépéseit mutatja be, melyek 
végrehajtása esetén az egyes szociális ellátások eljutásának módszerei a jogosultakhoz 
egyöntetűvé válnak. Az egyes munkafolyamatok felülvizsgálatával, és megújításával a 
szociális transzeferek kifizetési rendszerének új működési modellje lesz kialakítható.

2. melléklet az 1677/2013. (IX. 30.) Korm. határozathoz
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2.	  melléklet	  az	  .../2013.	  (...)	  Korm.	  határozathoz

2.	  oldal

1. Konstrukció 
kódja Projekt megnevezése Operatív Program Támogatást igénylő 

neve

Kiemelt projekt 
támogatási összege 
(KONV+KMR Mrd Ft)

Projekt rövid bemutatása Támogathatóság feltételei 
(amennyiben releváns)

10. 1 2 8 Járási államigazgatási rendszer kialakításának 
megtervezése; Államreform Operatív Program KIH 0,30

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

A projekt során megvalósítandó konkrét célok:
a) az államigazgatási feladat- és hatáskörök járási szintű összekapcsolásának 

megalapozása az államigazgatás kormányhivatali szervezetrendszerével, 
feladatkataszter, jogszabályi hátteret megalapozó tanulmányok létrejötte;

b) a kormányhivatalok szakigazgatási szerveinek, valamint a körzetközponti és a 
települési jegyző államigazgatási feladatainak a járási szervezetrendszerbe integrálásra 

előkészítése, kapcsolódó módszertani útmutatók és kapcsolódó dokumentumaik 
kimunkálása;

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

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

11. 1 2 9 Ügyfélszolgálati élethelyzetek, eljárások 
kidolgozása; Államreform Operatív Program KIH 0,50

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

megalkotása és azok működtetéséhez szükséges folyamatok egységes kialakítása. A 
projekt során megvalósítandó konkrét célok: a) az államigazgatási feladat- és 

hatáskörök feladattérképének egységes tudásbázisba szervezése, b) a kormányhivatali 
integrációban érintett szakigazgatási szervek hatáskörébe tartozó legfontosabb 

ügykörök és ügyek „egyablakos” ügyintézési modelljének kialakítása, c) 
ügyféltájékoztató dokumentumok, ügyleírások, valamint d) az ügyfélszolgálatokban 

dolgozó kormánytisztviselők alap- és szakképzési rendszerének megalapozása, 
d)tartalom szolgáltatása az ügyfélszolgálati csatornák interoperábilis informatikai 

Tudástára számára.

12. 1 1 18 Civil szervezetek működési környezetének 
javítása; Államreform Operatív Program EMMI 0,35

A projekt célja a civil szervezetek működésének egyszerűsítése a jogi környezet 
átalakításával, a civil szervezetek ügyintézési folyamatainak újragondolása és 

kapcsolódó iratminták és tájékoztatók (ügyleírások) készítése. Képzés (e-learning 
alapú) biztosítása a civil szervezetek képviselői részére.

13. 1 1 15 Közszolgáltatások versenyképességi szempontú 
javítása; Államreform Operatív Program Ecostat 0,30

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

jellegű megvalósítása. A projekt egyik fő terméke a versenyképességi szerződések 
elkészítése.

14. 1 2 11
Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai 

koordinációs rendszer kialakítása (kiemelt 
projekt)

Államreform Operatív Program
Széchenyi 

Programiroda 
Nonprofit Kft. 

0,50

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

15. 1 2 17 Adatok, információk szolgáltatásával kapcsolatos 
jogszabályok felülvizsgálata; Államreform Operatív Program KIM 0,08

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

közszférában rendelkezésre álló adatok széles körű felhasználhatóságának 
biztosítására, amely elsődleges célja az adatokon alapuló szolgáltatások 

piacosodásának elősegítése. A projekt elsődleges célja ezen Irányelv gyakorlati 
megvalósulása.

16. 1 2 14
A közhiteles nyilvántartásokról, valamint a 

nemzeti adatvagyon kezeléséről szóló 
jogszabályok felülvizsgálata; 

Államreform Operatív Program KIM 0,30

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

biztosítása. Szükséges a nyilvántartások igazgatásszervezési (és nem matematikai) 
értelemben vett normalizálása, az egyes adatok (adatkörök) egyértelmű felelősének 

kijelölése, s ehhez kapcsolódóan

A projekt e feladatkört érintő jogszabályi környezet felülvizsgálatát biztosítja.

17. 1 2 20 E-közigazgatási irányítás megújítása a központi 
közigazgatásban; Államreform Operatív Program KIM 0,39

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

szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokat pedig ellenőrzi, illetve adott 
feltételek esetében engedélyezi is. E hatóság felállítását és működési feltételeinek 

megteremtését segíti elő ez a projekt.
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18. 1 2 16 Egyes eljárások automatizálása; Államreform Operatív Program NAV 0,51

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

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

19. 1 2 13 Pénzügyi igazgatás folyamatainak és 
szabályozásának átalakítása; Államreform Operatív Program MÁK 0,78

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

költségvetési törvény végrehajtásának pénzügyi lebonyolításával kapcsolatos 
feladatokat meghatározó részben ellátó Magyar Államkincstár működésének, 
folyamatainak és szervezetének megújítása, hogy mind funkcionális, mind a 

közigazgatási térszinteknek megfelelő felépítésében minél teljesebben megfeleljen 
közpénzügyi feladatainak. Ennek megfelelően a szervezeti stratégia elkészítése kapcsán 

megfogalmazott, a Magyary Programhoz szorosan kapcsolódó, átfogó 
szervezetfejlesztési célok az egységes, standard folyamatokra alapozott kincstári 

működés, az ügyfél-centrikus, szolgáltató szervezeti működés, valamint a 
tudáscentrum funkció erősítése.  A kiemelt projekt – megvalósításán keresztül – a hazai 

pénzügyi igazgatási rendszeren belül a Kincstárhoz rendelt funkciók gyakorlását 
elősegítő szervezetfejlesztést tűzi ki célul. Elsősorban az új államháztartási 

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

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

kerülnek azok a szervezeti intézkedések és szabályozások, amelyek végrehajtásával 
biztosítható a Kincstárhoz rendelt közfeladatok takarékos, hatékony, integritás 

szempontú és ügyfélbarát ellátása.

20. 1 1 22 A helyi közszolgáltatások versenyképességet 
szolgáló modernizálása Államreform Operatív Program MTA KRTK 0,18

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

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

21. 1 2 18 Szervezetfejlesztési program Államreform Operatív Program KIM 0,40
A kiemelt projekt keretein belül valósul meg a pályázatos projektek megvalósításához 

szükséges módszertanok kidolgozása, a koordinációs és nyomonkövetési feladatok 
ellátása.

22. 1 1 21 Korrupció megelőzése és a közigazgatás-
fejlesztés áttekintése Államreform Operatív Program KIM 0,68

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

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

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

hogy javaslatot tegyen az azt követő években megteendő további lépésekre.

23. 1 1 20 Önkormányzati fejlesztések figyelemmel kísérése Államreform Operatív Program BM 0,40 A kiemelt projekt célja, hogy az uniós jogi kötelezettségeknek megfelelően valósuljanak 
meg az önkormányzatok által kezelt fejlesztések.

24. 1 2 15 Az állami vagyonnyilvántartás teljes körűségének 
és minőségének javítása Államreform Operatív Program MNV Zrt. 0,41

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

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

vagyonelemek egységes alapelvek mentén történő nyilvántartását.

25. 2 2 18 Közigazgatási szolgáltatások használatára való 
ösztönzés és azokról tájékoztatás Államreform Operatív Program KIM 0,50

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

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

26. 2 2 17 Új közszolgálati életpálya Államreform Operatív Program KIH 0,97 Az új életpálya révén csökkenhet a fluktuáció, valamint nőhet a közszolgálati pálya 
iránti érdeklődés és erősödik a különböző életpályák közötti átjárhatóság és kapcsolat.

27. 2 2 15 Roma felzárkózás módszertani támogatása Államreform Operatív Program Országos Roma 
Önkormányzat 1,00

A roma kisebbség felzárkózását segítő programok megtervezéséhez és végrehajtásához 
szükséges ismeretek és készségek elsajátítása a roma kisebbségi önkormányzatok 
választott képviselői és munkatársai által, a helyi adottságokra épülő programok 

elkészítése érdekében.

28. 2 2 19 Elektronikus képzési és távoktatási anyagok 
készítése Államreform Operatív Program NKE 0,56

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

és öntanulási módszer kidolgozásához és bevezetéséhez szükséges képzések és 
kompetencia-fejlesztés is megtörténik.
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29. 2 2 20 Kormányablakok munkatársainak képzése Államreform Operatív Program NKE 1,93

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

átadó képzést. A projekt Kormányablakok kialakításának első szakaszában lebonyolított 
hasonló célú képzések tapasztalati költségadatain nyugszik.

30. 2 2 22 Képzés a konvergencia régióban lévő 
önkormányzatoknak Államreform Operatív Program NKE 0,71

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

részvétel ingyenes az önkormányzatok számára.

31. 2 2 21 Tudásalapú közigazgatási előmenetel támogatása Államreform Operatív Program NKE 0,98

Tudásalapú közigazgatási előmenetel támogatása elnevezésű kiemelt projekt célja, 
hogy az Országgyűlés által a 2011. évi XXXVI. törvényben 2012. január 1-i hatállyal 

megalapított Nemzeti Közszolgálati Egyetem képessé váljon a közszolgálati 
szakemberek felsőfokú képzésére, továbbá a közszolgálati életpályamodellt támogató 

továbbképzési rendszer működtetésére. Ez kiterjed mind korszerű tananyagok és 
oktatási módszerek kialakítására, mind pedig a pályaorientáció, a közszolgálati 

előmenetel és a közszolgálati pályán maradás céljából szükséges képzések 
programozási és fejlesztési feladataira.

32. 2 2 23 Közigazgatási szervek munkatársainak 
kompetencia fejlesztése Államreform Operatív Program KIM 0,77

Workshopokon, interaktív szemináriumokon, interaktív előadásokon keresztül valósul 
meg a közigazgatási szerveknél – a minisztériumok és azok háttérintézményeiben, a 
központi és területi kormányhivataloknál, központi hivataloknál, valamint az autonóm 

szervezeteknél – dolgozó kormánytisztviselők kompetencia fejlesztése.

33. 3 2 2
Közigazgatásban dolgozók képzése a KM régióban 

a közigazgatási- és ügykezelői alapvizsga, 
valamint a közigazgatási szakvizsga ismeretekre.

Államreform Operatív Program NKE 0,82

A közigazgatási vizsgák tananyagának ismeretanyaga és a követelményrendszerének 
megújítása folyamatosan követi a közigazgatás változásait, az Alaptörvényre épülő 

megújuló joganyagot, továbbá épít a kiérlelt szakirodalmi álláspontokra és a 
közigazgatás dinamikus forrásaira is, mint a Magyary Zoltán közigazgatás-fejlesztési 
programra. A közigazgatási vizsgák tananyagai a korábbiaknál lényegesen nagyobb 

hangsúlyt helyeznek a változások irányainak bemutatása mellett a változások okainak 
ismertetésére, a közigazgatás stratégiai és fejlesztési környezetére, a közszolgálatiság 

hivatásetikai kérdéseire, a szervezeti és személyi hatékonyság szempontjaira.

34. 2 2 24

Közigazgatásban dolgozók képzése konvergencia 
régióban a közigazgatási- és ügykezelői 

alapvizsga, valamint a közigazgatási szakvizsga 
ismeretekre.

Államreform Operatív Program NKE 0,78

A közigazgatási vizsgák tananyagának ismeretanyaga és a követelményrendszerének 
megújítása folyamatosan követi a közigazgatás változásait, az Alaptörvényre épülő 

megújuló joganyagot, továbbá épít a kiérlelt szakirodalmi álláspontokra és a 
közigazgatás dinamikus forrásaira is, mint a Magyary Zoltán közigazgatás-fejlesztési 
programra. A közigazgatási vizsgák tananyagai a korábbiaknál lényegesen nagyobb 

hangsúlyt helyeznek a változások irányainak bemutatása mellett a változások okainak 
ismertetésére, a közigazgatás stratégiai és fejlesztési környezetére, a közszolgálatiság 

hivatásetikai kérdéseire, a szervezeti és személyi hatékonyság szempontjaira.
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3. melléklet az …/2013. Korm. határozathoz

A B C D E F

1. Konstrukció 
kódja Konstrukció neve Konstrukció meghirdethető 

kerete KMR+KONV (MrdFt) A konstrukció célja A konstrukció szakmai 
tartalmáért felelős miniszter

A konstrukció szakmai tartalma 
tekintetében feladatkörrel rendelkező 

további miniszter

2. 1 1 23 Interaktív "Önkormányzati 
tudástár" kialakítása 0,25

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

lévő interqaktív felület kialakítása. Az adott 
modulokon belül az egyes feladatokhoz 

kapcsolódó a jogszabályi változások követését és 
átvezetését biztosító háttéranygaok, 

formanyomtatványok, formadokumentumok 
kerülnek kialakításra.

BM

3. 1 1 24 Önkormányzati fejlesztési 
kataszter 0,15

A projekt keretében kialakításra kerül egy teljes 
önkormányzati fejlesztési kataszter, egy 

egységes nyilvántartási kód rendszer kialakítását 
követően. A kliensstruktúra és igényekre 
alapozottan definiált dinamikus és kereszt 
lekérdezési funkciók kialakítása, illetve a 

megfelleő szabályozó rendszer kialakításával 
lehetővé válik az önkormányzati fejlesztési 

kataszter "napi" érvényességének fenntartása.

BM

4. 1 2 21 Belügyi ágazati gazdálkodás-
fejlesztési program 0,15

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

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

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

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

ellátás korszerű megszervezését.

BM

5. 1 1 25

A közbeszerzési, a végrehajtási 
és a felszámolási eljárásokhoz 

kapcsolódó jogszabályok átfogó 
felülvizsgálata

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

a felszámolási eljárásokhoz kapcsolódó 
jogszabályok átfogó felülvizsgálata.

KIM

3. melléklet az 1677/2013. (IX. 30.) Korm. határozathoz
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A Kormány 1678/2013. (IX. 30.) Korm. határozata
az országos közúthálózaton a nyomvályúk és felületi egyenetlenségek megszüntetését célzó, 
közlekedésbiztonságot, fenntarthatóságot és térségi elérhetőséget javító programról

A Kormány
 1. egyetért a  részére bemutatott, az  országos közúthálózatot érintően a  nyomvályúk és felületi egyenetlenségek 

megszüntetését célzó, közlekedésbiztonságot, fenntarthatóságot és térségi elérhetőséget javító program 
(a továbbiakban: Program) megvalósításával,

 2. felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a  nemzetgazdasági miniszter bevonásával határozza meg azon 
– megvalósítás alatt álló vagy megvalósított, hazai forrásból finanszírozott – projekteket, amelyek utólagosan 
az  Európai Unió pénzügyi alapjaiból származó támogatásra elszámolhatóak, és tegyék meg az  ahhoz szükséges 
intézkedéseket, hogy e projektek uniós támogatásra történő elszámolása megtörténjen,

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
 nemzetgazdasági miniszter
 Miniszterelnökséget vezető államtitkár
Határidő: azonnal

 3. felhívja a  Miniszterelnökséget vezető államtitkárt, hogy a  nemzeti fejlesztési miniszter és a  nemzetgazdasági 
miniszter bevonásával egyeztessen a  2.  pont szerinti projektek projektgazdáival a  beruházásokra eső, az  uniós 
forrásra történő elszámolásból származó támogatás felhasználásáról,

Felelős: Miniszterelnökséget vezető államtitkár
Határidő: azonnal

 4. felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy készítsen elő és nyújtson be a  Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság 
részére előterjesztést a  2. és 3.  pont szerinti forrásoknak a  Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről 
szóló 2012. évi CCIV. törvény 1. melléklet XIX. Uniós fejlesztések fejezetében a Program uniós támogatásra el nem 
számolható kiadásai számára történő biztosításához szükséges intézkedésekről,

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

 5. felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon a  Programmal összefüggő miniszteri támogató levél 
kiadásáról, továbbá hozzájárul, hogy a  Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Közlekedési Operatív Programok Irányító 
Hatósága a Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársasággal (a továbbiakban: Magyar Közút NZrt.) 
a Program egészére vonatkozó támogatási szerződést megkösse,

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
 Miniszterelnökséget vezető államtitkár
Határidő: azonnal

 6. felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a  Magyar Közút NZrt. bevonásával a  szükséges közbeszerzést és 
a kapcsolódó konzultációs eljárást folytassa le,

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal

 7. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a Magyar Közút NZrt. bevonásával a Program tekintetében készítsen 
részletes műszaki összefoglaló tanulmányt, különösen a  Közlekedés Operatív Program forrásainak felhasználására 
irányadó műszaki, gazdasági irányelvek alapulvételével.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2014. március 31.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1679/2013. (IX. 30.) Korm. határozata
a TIOP-2.2.6/12/1/B azonosító számú („Struktúraváltás támogatása a járó- és fekvőbeteg ellátás 
fejlesztésével” című) konstrukció keretében benyújtott projektjavaslatok támogatásának jóváhagyásáról

A Kormány
 1.  jóváhagyja az 1. melléklet szerint az ott felsorolt, a TIOP-2.2.6/12/1/B azonosító számú, „Struktúraváltás támogatása 

a járó- és fekvőbeteg ellátás fejlesztésével” című konstrukció keretében benyújtott, egymilliárd forintot meghaladó 
támogatási igényű projektjavaslatokat,

 2.  hozzájárul az 1. pont szerinti projektek támogatási szerződésének a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humán Erőforrás 
Programok Irányító Hatósága általi megkötéséhez.

Felelős: Miniszterelnökséget vezető államtitkár
Határidő: a támogathatósági feltételek teljesítését követően azonnal

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

 A B C D E F 

1. Projekt azonosító 
száma Projektek megnevezése Támogatást igénylő 

neve 

Projekt 
támogatási 

összege 
(Mrd Ft) 

Projekt rövid bemutatása Támogathatóság feltételei 

2. TIOP-2.2.6-
12/1B-2013-0014 

Járó-és fekvőbeteg ellátás 
integrációja a Markusovszky 

Egyetemi Oktatókórház 
szombathelyi és körmendi 

telephelyén 

Markusovszky 
Egyetemi 

Oktatókórház 
1,67 

A Markusovszky Egyetemi 
Oktatókórház Vérellátó 
épületében és körmendi 

telephelyén tervezett 1,6 Mrd Ft 
költségvetésű fejlesztés a járó- és 
fekvőbeteg-ellátás integrációját 

kívánja megvalósítani. 
A fejlesztés eredményeképpen 

elavult telephelyek szűnnek meg, 
megvalósul az egymáshoz 

kapcsolódó szakmák egy helyen 
történő kezelése, biztosítottá válik 

a korszerű diagnosztikai és 
terápiás háttér, megvalósul a 

komplex betegellátás és a magas 
színvonalú, hatékony 

egészségügyi szolgáltatás 
biztosítása. 

1) Az informatikai fejlesztés részletes tartalmának 
bemutatása; 

2) Pályázó struktúraváltás (2.2.4-09/1-2010-0016 
kódszámú) projektje és jelen pályázat illeszkedésének és 
lehatárolásának bemutatása; 

3) Az alábbi észrevételek mentén módosítani 
szükséges a terveket: 

A főépület I. emeletén kialakított vérvételi helyiség 
(egy vételi hellyel) és az előtte lévő váró helyiség 
(közlekedő) mérete a 2012. évi esetszámhoz (napi 108) 
viszonyítva (MT 133. oldal) alulméretezett. 

Főépület V. emelet műtőblokk kialakítása nem felel 
meg az 1/2012 (V.31.) EMMI rendelettel módosított 
60/2003 (X.20.) ESZCSM Egészségügyi szolgáltatások 
nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről 
szóló rendelet ide vonatkozó előírásainak. Szükséges 
felülvizsgálni. 

Az egynapos sebészeti műtőblokk kialakítása nem felel 
meg a 16/2002 (XII.12.) ESZCSM rendelet 
mellékletében meghatározott tárgyi feltételeknek. 
Szükséges felülvizsgálni. 

4) A Vérellátó épület átalakításához nem készült 
orvostechnológiai terv (műleírás, technológiai 
elrendezési terv), szükséges ennek elkészítése és 
benyújtása. 

5) A kiviteli terv jelenleg a “IV. Projekt 
megvalósításához igénybe vett költségek/Tervek, 
tanulmányok fejlesztések, kivitelezések” soron került a 
költségvetésbe feltüntetésre, melyet szükséges áttenni a 
“VI. Beruházások/123 Épületek, épületrészek, tulajdoni 
hányadok” költségvetési sorra. 

6) Az informatikai eszközök, mobília részletezettsége 
nem megfelelő a költségvetés szöveges indoklásában, 
szükséges ennek kibontása. 

7) A kiviteli terv költségének átcsoportosítása 
szükséges a “VI. Beruházások/123 épületrészek, 
tulajdoni hányadok sorra. 
 

1. melléklet az 1679/2013. (IX. 30.) Korm. határozathoz
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3. TIOP-2.2.6-
12/1B-2013-0035 

Struktúraváltás támogatása a 
Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Hetényi Géza 

Kórház-Rendelőintézetben és 
a MÁV Kórház és 
Rendelőintézetben 

Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei 

Hetényi Géza Kórház 
és Rendelőintézet 

1,99 

A projekt keretében megvalósul a 
Patológiai Osztály, illetve az 

Intézeti Gyógyszertár fejlesztése 
(új épület építése, eszköz-, és 

mobília beszerzés, informatikai 
fejlesztés), integrált kórházi 

informatikai rendszer kialakítása. 
A MÁV Kórház és Rendelőintézet 
esetében a fizikoterápiás egység, a 

foniátriai szakrendelés, a 
rendelőintézet eszközparkjának 

korszerűsítésére irányuló 
eszközbeszerzés, valamint 

digitális radiológia kialakítása, IT 
hálózat fejlesztés, medikai 

rendszer bevezetése történik. 

1) Főpályázó esetében a projektmenedzser 
munkaviszonya a költségvetés szöveges indoklásában 40 
óra/hét, míg a projekt adatlapon 20 óra/hét. Kérjük a két 
dokumentum tartalmának a szinkronba hozását. 

2) A konzorciumi partner kötelező nyilvánosság 
sorához nincs érdemi szöveges indoklás a költségvetés 
szöveges magyarázatában, kérjük ennek pótlását. 

3) A Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet 
vonatkozásában bemutatott előlegigénylésre jogalapot 
teremtő összeg tévesen került bemutatásra a 
megvalósíthatósági tanulmány 6.3.1 pontjában 125 497 
405 Ft (171. oldal), a költségvetésben feltüntetett összeg 
105 418 705 Ft. Kérjük az összhang megteremtését a 
dokumentumok között. 

4) A MÁV Kórház és Rendelőintézet költségvetésének 
szöveges magyarázatában a “XIV. Projekt 
megvalósításához igénybe vett szolgáltatások” soron 
tervezte a pályázó 26 393 238 Ft értékben a PACS 
rendszerhez szükséges hálózati felújítás költségét. 
Szükséges ennek áthelyezése a “XVI. Beruházások 
(ERFA) 123.” költségsorra. 

5) Gantt diagramm nem tartalmazza a tervezői 
művezetés tevékenységét, kérjük ennek beépítését. 

6) A támogatási szerződés megkötésének feltétele, 
hogy a Főpályázó TIOP 2.2.4 és a jelenlegi projektben 
szerepelő betegirányítási rendszer bevezetés/fejlesztés 
projektelemek kerüljenek egyértelműen lehatárolásra. 

7) A meglévő eszközpark bemutatása, és a tervezett 
eszközök specifikálása heterogén: a különböző 
telephelyeken meglévő és újonnnan tervezett eszközök 
nincsenek egy egységes formátumú, áttekinthető 
táblázatban összefoglalva, így különböző helyekről kell 
összeszedni az adatokat. Részben a megvalósíthatósági 
tanulmány tartalmaz gép-műszerre vonatkozó részeket, 
részben az engedélyezési terv. Az új építésű épületbe 
tervezett patológiai és gyógyszertári berendezések 
részletes specifikációja hiányzik (lásd engedélyezési terv 
12c orvosi gép-műszer jegyzék). A támogatási szerződés 
megkötésének a feltétele, hogy pályázó nyújtson be a 
fejlesztésekkel érintett területekre vonatkozó, jelenlegi 
eszközparkot, illetve a tervezett eszközök specifikációit 
bemutató egységes szerkezetű dokumentumot, illetve az 
új építésű épületbe tervezett patológiai és gyógyszertári 
berendezések részletes specifikációját. 
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4. TIOP-2.2.6-
12/1B-2013-0012 

A balassagyarmati Dr. 
Kenessey Albert Kórház 

struktúrájának modernizálása 

Dr. Kenessey Albert 
Kórház-

Rendelőintézet 
1,78 

A fekvőbeteg-ellátás 
struktúraváltása 3 fő modulra 
épülve: a Neurológiai, ill. az 

Ápolási Osztály fejlesztése és 
beköltöztetése, 

a Központi Diagnosztika 
fejlesztése és a Központi Steril 
fejlesztése és beköltöztetése. 
A fejlesztések a szervezeti 
egységek integrálásával, a 

telephelyek, pavilonok számának 
csökkentésével, a tér 

kihasználásának javításával 
valósulnak meg, a hatékony 

működés feltételeinek 
megteremtése érdekében. 

1) A Gantt diagramm értelmében a pályázó műszaki 
szakértő-közreműködését tervezi, a megvalósíthatósági 
tanulmányban azonban a műszaki ellenőr került 
nevesítésre. A Támogatási Szerződés megkötésének a 
feltétele, hogy pályázó hozza összhangba a két 
dokumentumot, egyértelműsítve az igénybe venni 
tervezett szakértő megnevezését. 

2) A radiológiai osztály esetében nem került 
feltüntetésre a recepció/leletkiadó helyiség, melyen 
keresztül érintkezik a beteg a röntgen osztállyal, és itt 
kapja meg vizsgálat után a leleteit. Amennyiben a 
pályázó rendelkezik működő, használatban lévő, 
megfelelő szintű betegbehívó rendszerrel, nem szükséges 
a recepció/leletkiadó helyiség kialakítása. Amennyiben 
rendelkezik, nyilatkozzon erről a pályázó. Amennyiben 
nem rendelkezik ilyen eszközzel, szükséges a tervek 
átdolgozása és benyújtása, úgy, hogy a 
recepció/leletkiadó helyiség a radiológiai osztályon 
kialakításra kerül. 

3) A Támogatási Szerződés megkötésének a feltétele, 
hogy a pályázó az építész terveket egészítse ki műszaki 
leírásokkal (építész és szakági), valamint metszetekkel, 
homlokzatokkal is. 

4) A Pályázó nyilatkozzon a pályázatban benyújtott 
műszaki vezető önéletrajza esetében a pályázati útmutató 
C1.3. pontjában előírt tapasztalatok meglétéről. 
Amennyiben az érintett személy nem rendelkezik ezen 
tapasztalatokkal, biztosítson új személyt a feladat 
ellátására, és nyújtsa be az önéletrajzát, mely 
összhangban van az útmutató előírásaival. 

5) A tervellenőrnek, a tervezői művezetésnek és az 
orvostechnológiai tervezésnek a költsége nem megfelelő 
helyen lett tervezve a költségvetésben. Helyesen a “IV. 
Projekt megvalósításához igénybevett szolgáltatások” 
között kell szerepeltetni. A költségvetés kerüljön ezen 
észrevétel mentén módosításra. 

6) A Támogatási Szerződés megkötésének a feltétele, 
hogy az eszközlistában szereplő alábbi eszközök 
specifikációja kerüljön a következő észrevételek mentén 
kiegészítésre: 

Gyógyszertári osztályra beszerzendő hűtő: nem került 
feltüntetésre, hogy hány literes; 

A laborba beszerzendő hűtőknél nem került 
megadásra, hogy mekkora a hőtartomány, amelyben 
működnek (hánytól- hány C° között); 

A laborba beszerzendő kémiai automata esetében nem 
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került specifikáció megadásra; 
A neurológiára beszerzendő eszközök esetében nem 

került feltüntetésre, hogy a beszerzendő monitornak 
milyenek a paraméterei. 

A neurológiára beszerzendő ENG/EMG esetében nem 
került specifikáció megadásra; 

A radiológiára beszerzendő CT esetében nem került 
specifikáció megadásra; 

A sterilizálóba beszerzendő Gőz/formalin sterilizáló 
esetében nem került specifikáció megadásra; 

A sterilizálóba beszerzendő hűtő esetében nem került 
megadásra, hogy mekorra a hőtartomány amelyben 
működnek (hánytól- hány C° között); 

A traumatológiára beszerzendő  laparoszkópos torony 
esetében nem került meghatározásra, hogy mit tartalmaz 
az optika; 

A traumatológiára beszerzendő műtőasztal esetében 
nem került feltüntetésre, hogy az elektromos vagy 
mechanikus lesz-e. 

 
A Támogatási Szerződés megkötésének a feltétele, 

hogy a traumatológai osztály jelenlegi eszközei is 
kerüljenek bemutatásra, ismertetésre. 

5. TIOP-2.2.6-
12/1B-2013-0016 

A Fejér Megyei Szent György 
Egyetemi Oktató Kórház 

infrastruktúrafejlesztése az 
integrált Fejér megyei 

egészségügyi ellátórendszer 
érdekében 

Fejér Megyei Szent 
György Egyetemi 

Oktató Kórház 
1,12 

A projekt célja, hogy a betegek 
gyógyítása a legmagasabb 

szakmai színvonalon, gyógyulása 
pedig a legmodernebb feltételek 

között történjen. A projekt 
keretében a móri integrációból 

adódóan megnövekedett igényeket 
kiszolgálni képes ultrahang kerül 

beszerzésre a sürgősségi 
osztályon, fejlesztésre kerül a 

móri egynapos sebészet, krónikus- 
és ápolási osztály, a működési 

költségek csökkentése érdekében 
fűtéskorszerűsítés valósul meg. 
Pácienslift kerül kialakításra, 

valamint Enyingen új szakrendelő 
épül. 

1) A Támogatási Szerződés megkötésének a feltétele, 
hogy a pályázó a Gantt diagrammot az alábbi 
szempontok figyelembe vételével módosítsa: szükséges 
feltüntetni a közbeszerzési eljárások lebonyolításának 
időtartamát, vonatkozó hatósági eljárásokat, valamint 
különválasztani az enyingi és a móri építési beruházás 
időtartamát. 

2) A Támogatási Szerződés megkötésének a feltétele, 
hogy a terveket módosítsa az alábbi észrevételek 
mentén: 

A pályázó az urológiai vizsgáló mellett alakítson ki 
egy helyiséget az uroflow telepítéséhez. A pályázó az 
Enyingi Kistérségi Szakrendelő részére beszerzendő 
gép-műszer jegyzékben egy uroflowméter beszerzését is 
tervezi (Tervezett gép-műszer lista (Enying) 37. sor). A 
berendezés telepítéséhez egy kb. 3~4 m²-es helyiség 
szükséges, amelyben elfér maga az eszköz (szék 
méretű), egy WC csésze és egy kézmosó. A helyiségnek 
ajtós kapcsolata kell, hogy legyen az urológiai 
vizsgálóval. Az építész tervlapon (E-8 II. szint alaprajza) 
az urológiai vizsgáló mellett nincs kialakítva az 
uroflowméter telepítéséhez szükséges helyiség. 

A röntgen-vizsgáló (22,28 m²) és a leletező (5,70 m²) 
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helyiségek alapterülete nem felel meg az MSz 824:1999 
Sugárzás elleni védelem orvosi és állatorvosi 
munkahelyeken szabvány előírásainak. Kérjük a 
szabvány szerinti méret biztosítását. 

3) A Támogatási Szerződés megkötésének a feltétele, 
hogy a pályázó a kiviteli terv költségét tervezze át a “IV. 
Projekt megvalósításához igénybe vett költségek/Tervek, 
tanulmányok fejlesztésének, kivitelezésének költsége” 
sorról a “VI. Beruházások/123 Épületek, épületrészek, 
tulajdoni hányadok” sorra. A kiviteli tervdokumentáció 
költsége nem a pályázati útmutatóban meghatározott 
helyen került tervezésre. 

4) A Támogatási Szerződés megkötésének a feltétele, 
hogy a szakmai vezető nyilatkozzon, hogy nem jogosult 
kötelezettségvállalásra. 

 
A Támogatási Szerződés megkötésének a feltétele, 

hogy a pályázó az ellátási szintnek megfelelő 
készülékspecifikálást készítsen el, és nyújtson be. 

6. TIOP-2.2.6-
12/1B-2013-0003 

A Szent Lázár Megyei Kórház 
infrastrukturális fejlesztése a 

magasabb színvonalú 
betegellátás érdekében 

Szent Lázár Megyei 
Kórház 2,04 

A projekt célja a fekvőbeteg-
ellátás struktúraváltását elősegítő 

infrastruktúrafejlesztés és 
eszközbeszerzés. A fejlesztés 

során az SBO fölé, 2*129 m²-es 
emeletráépítés történik, ahová az 

új, térségi központi steril és az 
MR vizsgáló kerül. Emellett 
összesen 1,6 Mrd Ft értékben 

megtörténik az elavult eszközpark 
cseréje. A projekt eredményeként 

a megye lakossága komplex, 
magas színvonalú egészségügyi 
szolgáltatást érhet el lakóhelye 

közelében, a kórház működésének 
hatékonysága pedig javul. 

1) A projekt belső erőforrás bérköltsége havi szinten 
került meghatározásra 21 hónapra. A megvalósítást a 
pályázó azonban 22 hónapra tervezi, így a Támogatási 
Szerződés megkötésének feltétele, hogy a pályázó hozza 
összhangba a két dokumentum tartalmát. A tartalék 
terhére biztosítsa az 1 hónapos bérköltséget/projekt 
időtartamot igazítsa 21 hónapra. 

2) A kiviteli terv tévesen a “IV. Projekt 
megvalósításához igénybe vett szolgáltatások” soron 
került tervezésre, helyesen a “VI. Beruházások” 
költségvetési során szükséges szerepeltetni. 

3) A központi sterilizáló részletes kapacitásszámítása 
szükséges, figyelembe véve Balassagyarmat és Pásztó 
igényeit, levezetve gőz és alacsony hőmérsékletű 
sterilizálás esetében egyaránt, a sterilizáló berendezések 
tervezett cikluskapacitásainak ellenőrzésével. 
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7. TIOP-2.2.6-
12/1B-2013-0008 

Komplex fejlesztés a Soproni 
Erzsébet Oktató Kórház és 
Rehabilitációs Intézetben 

Soproni Erzsébet 
Oktató Kórház és 

Rehabilitációs Intézet 
1,30 

A fejlesztés célja a Soproni 
Erzsébet Oktató Kórház és a 

Soproni Rehabilitációs 
Gyógyintézet integrációja, 

központi labor és radiológia 
integrációval, élelmezési rendszer 

centralizációval, informatikai 
integrációval, e-patológiarendszer 

kialakításával, a sürgősségi 
osztály és a központi műtő 
átalakításával és eszközök 

beszerzésével.  
Számszerűsíthető eredmények: 

Felújított, átalakított nettó 
alapterület:1500 m2. 

Gép-műszerek átlagéletkora: 5 év. 
Amortizálódott eszközök 

arányának csökkenése: 25 %. 

1) A jelenleg futó, TIOP-2.2.4-es projekthez való 
kapcsolódás, elhatárolódás nem került részletesen 
ismertetésre, kérjük ennek bemutatását. 

2) Az “V. Egyéb szolgáltatások” költségoszlopban 
tervezett Gazdasági integráció, Szakmai integráció, 
Hosszú távú stratégia tanulmányok költségét a “IV. 
Projekt megvalósításához igénybevett szolgáltatások 
költségoszlopban szükséges áthelyezni a 
költségvetésben. 

3) A kiviteli terv költsége a “IV. Projekt 
megvalósításához igénybe vett költségek/Tervek, 
tanulmányok fejlesztések, kivitelezések” sorra került 
elhelyezésre, melyet a “VI. Beruházások/123 Épületek, 
épületrészek, tulajdoni hányadok” sorra szükséges 
áthelyezni. 

4) Az orvostechnológus költsége az “I. Projekt 
előkészítésének költsége/Mérnök, szakértői díjak” soron 
került tervezésre. A pályázatban leírtak, alapján, a 
projekt megvalósításával kapcsolatos feladatokat lát el, 
ezért a “IV. Projekt megvalósításához igénybe vett 
szolgálatások/Mérnök, szakértői díjak” sorra szükséges 
áthelyezni. 

5) A likviditási tábla módosítása szükséges a szállítói 
finanszírozott tételek, a fordított áfa előleg, és az 
előlegek elszámolásának feltüntetésével. 

6) A mellékelt 1. sz. mell_Építesi engedélyes terv 
mappa nehezen olvasható helyszínrajz terveket 
tartalmaz, illetve a balfi telephelyről nem került 
csatolásra építészeti rajz. Pályázó nyújtsa be az – 
engedélyes terv szintű – építészeti terveket, melyen 
feltüntetésre kerülnek a fejlesztéssel érintett területen 
kívüli épületek is, építészeti műszaki leírással. 

7) A mellékelt nyilatkozatok értelmében egyik 
beavatkozás sem építési engedély köteles, nincs 
tartószerkezetet érintő munka. Ennek ellentmond, hogy a 
tervező a kiviteli tervre vonatkozó ajánlatában a 
tervezési munka tartalmánál nevesíti az átalakításokhoz 
tartozó statikai terveket. Fenti ellentmondást pályázó 
tisztázza. 

8) Szükséges a tervezett orvostechnikai eszközök 
pontos, részletes specifikációját tartalmazó eszközlista 
benyújtása. Szükséges a működési körülmények 
részletes bemutatása, kifejtése. 

9) A Megvalósíthatósági Tanulmányban a fejlesztés 
hatásaként a Pályázó deklarálja, hogy "az informatikai 
fejlesztés hatására javul a betegadatok minősége és 
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hozzáférhetősége, mely a betegbiztonság javulásához 
járul hozzá", azonban ennek okát nem fejti ki 
részletesen, nem tisztázott, hogy miért javul a tervezett 
informatikai fejlesztéstől a betegbiztonság. Továbbá a 
betegtájékoztatás javulására sem tér ki. Szükséges 
fentiek bemutatása. 

10) Gantt diagramm átdolgozása szükséges az alábbi 
észrevételek mentén. Az ütemterv rövid időtartamokkal 
és kapcsolódásokkal számol: a kiviteli tervek 
elkészítésére kevés időt tervez a pályázó, a 
tervellenőrzés pedig 2 hét átfedéssel 1 hónap, ami 
túltervezett, illetve az átadási átvételi időszak túl rövid. 
Ezenkívül a több telephelyen történő kivitelezési fázisok 
szétbontása szükséges. 

11) A likviditási terv tartalma nem teljeskörű, pályázó 
az utófinanszírozott tételekkel számol kizárólag, a 
szállítói finanszírozásúakkal nem, habár szállítói 
finanszírozást is igénybe kíván venni a projekt 
végrehajtása során. Szükséges a likviditási terv 
átdolgozása, a szállítói finanszírozású tételek 
beemelésével. 

8. TIOP-2.2.6-
12/1B-2013-0013 

A Kecskeméti Megyei Kórház 
- Kalocsai Szent Kereszt 

Kórház és a Kiskunfélegyházi 
Kórház- Rendelőintézet 

Gyógyfürdő és Rehabilitációs 
Központ Integrációs 

programja 

Bács-Kiskun Megyei 
Kórház a Szegedi 

Tudományegyetem 
Általános 

Orvostudományi Kar 
Oktató Kórháza 

2,95 

Jelen projekt a Kecskeméti 
Megyei Kórház, valamint két 
tagkórháza, a Kalocsai Szent 

Kereszt Kórház és a 
Kiskunfélegyházi Kórház-

Rendelőintézet integrációján 
keresztül az egészségügyi 

ellátások színvonalának emelését 
célozza meg a sürgősségi ellátás 
fejlesztésével, ill. az orvosi gép-

műszer állomány és egyéb 
eszközök korszerűsítésével.  

A projekt eredményeképpen javul 
az egészségügyi ellátáshoz való 

területi hozzáférés, amely a 
lakosság általános egészségi 
állapotának javulását teszi 

lehetővé. 

1)  A pályázó mutassa be a koncentráció 
következtében felszabaduló területek hasznosítására 
vonatkozó terveit részletesen. 

2)  A Támogatási Szerződés megkötésének a feltétele, 
hogy a pályázó a Gantt diagrammot egészítse ki a 
kiviteli terv, valamint a tervellenőr kiválasztására 
vonatkozó közbeszerzési eljárások tervezett 
időtartamával. 

3)  A megvalósíthatósági tanulmány 6.2.2.2. pontjában 
a projektben megvalósítandó építészeti program 
fejezetben megnevez további építési feladatokat is: A 
jelenlegi sürgősségi osztály működési területének 
átalakítása szakrendelőkké. Az A épület keleti végéhez 
csatlakozó régi SZTK kétszintes épületének átalakítása 
Tüdőszűrő és fizikoterápiás kezelő helyek befogadására. 
Ezekre sem tervi anyag, sem költségvetés nem készült. A 
Támogatási Szerződés megkötésének a feltétele, hogy 
pályázó készítse el az ezen építészeti programokhoz 
tartozó terveket, valamint nyilatkozzon, hogy milyen 
forrásból kívánja ezen fejlesztéseket megvalósítani. 

4)  A megvalósíthatósági tanulmány 6.2.1. pontja 
értelmében "A mikrobiológiai diagnosztika kialakítása a 
meglévő központi labor területén tartószerkezeti átépítést 
nem érint, a tervezett munkálatok nem építési engedély 
köteles tevékenységek". Viszont építési, épületgépészeti 
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és elektromos felújítással számol összesen 15 millió Ft 
értékben a költségvetés szöveges indoklása értelmében a 
pályázó. Ugyanakkor tervezés sem került rendelésre 
ezen tétel megvalósítására becsatolt árajánlat alapján, a 
tervezési költségbecslés sem terjed ki ezen tételre. A 
betervezett költség reális, azonban az igényelt összeg 
nem került tételesen alátámasztásra. A Támogatási 
Szerződés megkötésének a feltétele, hogy pályázó 
mutassa be, részletezze, hogy a költség milyen 
elemekből merül fel, milyen tevékenységekhez 
szükséges, a költségvetésben szereplő 15 000 000 Ft-ot 
milyen célra kívánja felhasználni. Továbbá, a pályázó 
készítsen a 306/2011. Korm.rendelet előírásainak 
megfelelő tervdokumentációt ezen tételre vonatkozóan is 
és nyújtsa be. 

5)  Az építkezés költségtervében továbbá 
nagyságrendben 1400 m² került feltüntetésre a 
radiológia, egynapos sebészet, nappali kórház 
átköltözésére, felújítására. Ezen tevékenységek a 
terveken nem szerepelnek, nem beazonosítható az 
érintett terület. A radiológia, az egynapos sebészet és a 
nappali kórház funkciója a megvalósíthatósági 
tanulmányban fel van tüntetve, de műszaki tartalomra és 
a költségre vonatkozó információ hiányában nem 
értékelhető. A Támogatási Szerződés megkötésének a 
feltétele, hogy a pályázó műszaki és pénzügyi 
szempontból támassza alá az építkezés költségtervében 
szereplő a radiológia, egynapos sebészet, nappali kórház 
átköltözésére, felújítására tervezett költséget, valamint 
nyilatkozzon, hogy a kiskunfélegyházi beruházásra 
tervezett költség magában foglalja-e a radiológia, 
egynapos sebészet, nappali kórház átköltözésére, 
felújítására az építkezés költségtervében szereplő 
költséget. 

6)  A 30806/2002-es rendelet értelmében a 
gyermekgyógyászati rendelőt elkülönítetten kell 
kialakítani a felnőtt betegellátástól. A Támogatási 
Szerződés megkötésének a feltétele, hogy pályázó a 
gyermekrendelő forgalmát különítse el a felnőtt beteg- 
forgalomtól, és nyújtsa be az erre vonatkozó terveket. 

7)  A Támogatási Szerződés megkötésének a feltétele, 
hogy a pályázó a szemészeti vizsgálókban a szemészeti 
vizsgáló egységet a helyiség hossztengelyével 
párhuzamosan helyezze el, tekintettel arra, hogy a 
szemészeti vizsgálatok alkalmával az éles látást is meg 
kell állapítani, ehhez vizus vetítőt vagy ábrát 
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alkalmaznak. A vetített kép, vagy az ábra a vizsgált 
személytől 5 m-es távolságban kell, hogy legyen, ami a 
helyiségben keresztbe elhelyezett szemészeti vizsgáló 
egység esetében nem biztosított. Kérjük ennek 
biztosítását, és a vonatkozó tervek benyújtását. 

8)  A Támogatási Szerződés megkötésének a feltétele, 
hogy a pályázó az urológiai vizsgálóban a vizsgáló ágy 
helyett urológiai vizsgáló ágyat tervezzen, tekintettel 
arra, hogy az urológiai vizsgálatoknál a test alsó része 
szabadon van, a vizsgálandó terület és környezete 
könnyen hozzáférhető kell, hogy legyen. Ezt a feltételt 
csak az urológiai vagy nőgyógyászati vizsgáló ágy 
biztosítja, a sík felületű vizsgáló ágy erre nem alkalmas. 
Pályázó ennek megfelelően módosítsa az eszközlistát. 

9)  A Támogatási Szerződés megkötésének a feltétele, 
hogy a pályázó a tüdőgondozóban röntgenvizsgáló 
helyiség kialakítását optimalizálja, módosítsa ennek 
megfelelően a dokumentumokat. A röntgen 
munkahelyek alapterületét az MSZ 824:1999 sz 
szabvány szabályozza. Az átvilágító/felvételi helyiség 
min. alapterülete 25 m², 4 m-es kisebbik oldalfal 
mérettel. A terveken ez a helyiség 40,11 m², 6 m-es 
oldalmérettel. A felvételi helyiség min. alapterület 18 
m², 3,8 m kisebbik oldalfal mérettel. A terveken a 
felvételi helyiség 38,18 m², 5,88 m-es oldalfal mérettel. 

10)  A Támogatási Szerződés megkötésének a feltétele, 
hogy a pályázó a megosztott vérvételi helyiségekben 
biztosítsa a kötelező fektetési lehetőséget. A vérvételi 
helyiségben a 60/2003 (X.20.) ESZCSM rendelet Labor 
diagnosztikára vonatkozó (szakmakód 5000) 
minimumkövetelmények határozzák meg a tárgyi 
feltételek között a dönthető vérvételi szék vagy ágy 
szükségességét, amely jelenleg nincsen betervezve. 
Pályázó nyilatkozzon róla, hogy fenti eszköz a 
rendelkezésére áll/milyen forrásból fog a rendelkezésére 
állni. 

11)  A Támogatási Szerződés megkötésének a feltétele, 
hogy a pályázó a szakrendelőkben az orvos beteg 
négyszemközti beszélgetési lehetőségét biztosítsa, és 
ennek megfelelően módosítsa a terveket. 

12)  A Támogatási Szerződés megkötésének a feltétele 
alaprajzi kialakítás készítése a nem engedély köteles 
módosításokról is, és ennek benyújtása. 

13)  A Támogatási Szerződés megkötésének a feltétele, 
hogy a beöntő és a fektető funkció ne egy helyiségben 
kerüljön elhelyezésre. A vetkőző fülke és a beöntő 
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helyiség között közvetlen kapcsolat szükséges. Az 
észrevétel mentén pályázó módosítsa a terveket. 

14)  A Támogatási Szerződés megkötésének a feltétele, 
hogy a sürgősségi osztály a minimum rendelet szerint 
kerüljön kialakításra. Vizsgálja felül pályázó a terveket, 
és a minimum rendeletnek megfelelően alakítsa ki. 

15)  A Támogatási Szerződés megkötésének a feltétele 
az uroflow helyiség kialakítása. A helyiségnek ajtós 
kapcsolata kell, hogy legyen az urológiai vizsgálóval. Az 
észrevétel mentén pályázó módosítsa a terveket. 

16)  A Támogatási Szerződés megkötésének a feltétele, 
hogy a költségvetés az alábbi észrevételek mentén 
kerüljön módosításra: 

A szakmai vezető költsége nem pályázati útmutatóban 
előírt helyen került tervezésre. Költségeit szükséges a 
“II. Projektmenedzsment” költségnemre átcsoportosítani 
a “III. Projekt szakmai megvalósítása” költségei sorról. 

A tervellenőr, az informatikai szakértés és a műszaki 
ellenőr díját a Mérnöki, szakértői díjaknál szükséges 
betervezni. 

Az engedélyes tervdokumentáció és az előzetes 
létesítményfejlesztési koncepció szerződése szerinti 
összegei kerüljenek átvezetésre a költségvetésben. 
Pályázó nyilatkozzon a két tétel helyesbítéséből 
származó 6350 Ft plusz költség elszámolásáról. 

17)  Az árajánlattal alá nem támasztott munkadíjak és 
informatikai integrációs szolgáltatás vonatkozásában 
pályázó gondoskodjon alátámasztottságukról. 

18)  A megvalósíthatósági tanulmány 6.2. fejezetében 
részletezett építészeti tevékenységeknek a terveken nem 
szereplő részeit mutassa be a pályázó (Kalocsa 
felszabaduló területei, Kiskunfélegyháza további 
emeletei, Kecskemét átalakítási területei), és nyújtsa be. 

19)  A Támogatási Szerződés megkötésének a feltétele, 
hogy pályázó készítsen összehasonlító listát a 
működéshez szükséges eszközökről (feltüntetve a 
jelenlegi és a projekt megvalósítást követő állapotot). 

20)  A még ki nem választott projektmenedzsment 
tagokkal szembeni elvárások nem kerültek 
meghatározásra a megvalósíthatósági tanulmányban. A 
Támogatási Szerződés megkötésének a feltétele, hogy a 
pályázó mutassa be ezeket. 
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9. TIOP-2.2.6-
12/1B-2013-0001 

Struktúraváltás a Szatmár-
Beregi Kórházak telephelyein 

Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei 

Kórházak és Egyetemi 
Oktatókórház 

2,00 

A projekt célja megfelelő 
infrastrukturális feltételek 

megteremtésével - az elavult 
épületek elbontásával, új építéssel, 
felújítással, eszközbeszerzéssel - 

korszerű, a kompetenciáknak 
megfelelő intézmény kialakítása, 

melynek alapját az egyes 
telephelyek közötti szervezeti és 
funkcionális integráció adja. A 
fejlesztés eredményeképpen a 
kijelölt intézményi feladatok a 

telephelyi struktúrában letisztulva 
jelennek meg, a hatékony 

működést akadályozó párhuzamos 
szolgáltatások felszámolásra 

kerülnek. 

1)  A pályázat tervezett határidőre történő 
megvalósításának magas kockázatát jelenti a 
közbeszerzési eljárások megvalósítására tervezett idő 
rövidsége, mely kevés az eljárások lebonyolításához. 
Ennek a kockázatnak a feltárása, kezelésére vonatkozó 
intézkedési terv nem része a kockázatkezelési tervnek, 
melyet pótolni szükséges. 

2)  A Gantt diagrammban szükséges a 
közbeszerzésekre betervezett időtartamot 
meghosszabbítani, tekintettel arra, hogy két hét alatt nem 
tud egy közbeszerzési eljárás megvalósulni a Kbt. 
szabályait figyelembe véve, illetve a dokumetumok 
előzetes ellenőrzése (Esza, KFF) nem fejeződik be két 
hét alatt. A fentiek miatt az ütemezést újra kell gondolni, 
és amennyiben emiatt szükséges, a projekt befejezésének 
időpontját is módosítani kell. 

3)  Pénzügyi és műszaki vezető önéletrajzának 
benyújtása szükséges újra, melyek tartalmazzák a 
korábbi uniós projekt tapasztalatot, és összhangban 
vannak a pályázati útmutató C. pontjában előírt 
feltételekkel. 

4)  Nem egyezik a megkötött szerződésben és a 
pályázat költségvetésének szöveges indoklásában 
feltüntetett összeg. Az építési-engedélyezési terv 
elkészítésére benyújtott szerződés összege bruttó 31.496 
ezer Ft, a költségvetés szöveges részében viszont 30 
millió Ft szerepel. Pályázó nyújtson be nyilatkozatot 
róla, amennyiben az 1.496 ezer Ft különbözetet jelen 
pályázati forráson kívüli összegből kívánja fedezni. 
Amennyiben jelen pályázat terhére kívánja fedezni, a 
tartalék sorról csoportosítsa át a különbözetet az 
előkészítés - építési-engedélyezési tervre. 

5)  Az MT 6.1 pontja részletezi a projekt pénzügyi 
fenntarthatóságát. A pályázó részletesen bemutatja a 
projekt egyes elemeinek megvalósulásával realizálható 
megtakarításokat. A beruházás megtérülésére nem tér ki, 
nettó jelenértéket, belső megtérülési rátát nem számol, 
illetve kapacitáskihasználtság és teljesítménymutatókat 
nem használ, melyek a projekt fenntarthatóságát 
támasztják alá. Kérjük ezen adatokkal történő 
kiegészítését az MT 6.1 pontjának. 

6)  A pályázatban nincs adat a tartószerkezeti 
rendszerről, a tervek sem jelölik. A támogatási szerződés 
megkötésének a feltétele, hogy pályázó mutassa be a 
fentieket. 

7)  Nem egyértelmű az E-02 tervlapon az endoszkópos 
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vizsgáló mellett kialakított két 15 m²-es női, illetve férfi 
WC megnevezésű helyiség valós funkciója, szükséges 
ennek tisztázása. 

8)  Megtévesztő az építész tervlapokon a 100 ágyas 
belgyógyászati hotel tömb és a 65 ágyas neurológiai 
tömb azonos megnevezése (65 ágyas belgyógyászati 
pavilon). 

9)  A Támogatási Szerződés megkötéséhez szükséges 
benyújtani a hatósághoz beadott építési engedélyezési 
terveket, mert a pályázat részeként mellékelt tervek 
hiányosak, nem érik el egy engedélyezési 
tervdokumentáció szintjét. 

10)  A jelenlegi gép-műszer lista nem került 
benyújtásra, szükséges ennek pótlása. 

10. TIOP-2.2.6-
12/1B-2013-0023 

A Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Kórház és Egyetemi 
Oktató Kórház és a Miskolci 
Semmelweis Kórház szakmai 
harmonizációja (funkcionális 
integrációja) a struktúraváltás 

jegyében 

Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei 

Kórház és Egyetemi 
Oktató Kórház 

3,00 

A projekt célja a (funkcionális) 
integráció megvalósítása a 

Miskolci Semmelweis Kórház és a 
BAZ Megyei Kórház között, 
melynek keretében a szakmai 

folyamatok racionalizálása valósul 
meg. A szakmai működés 

átalakítására épülő 
infrastrukturális beruházás 

lehetővé teszi, hogy ne csak a 
nyújtott szolgáltatások színvonala 

legyen magas, hanem az azt 
kiszolgáló környezet minősége is. 
A kórházak közötti feladatátadás 

teljes profiltisztításként is 
felfogható. 

1)  A Gantt diagramban feltüntetett tevékenységek 
lefedik a feladat végrehajtását, de tartalmaz nem 
értelmezhető információkat: 

Új építés - nincs hozzárendelve időtartam. 
Az “Átalakítás, felújítás” sor után következik a 

“helyreállítás, burkolás”. 
A Gantt diagrammban sehol sem jelenik meg, hogy két 

helyszínen, két beruházás zajlik. 
Az építés kivitelezés közbeszerzésére a dokumentáció 

előkészítésével együtt tervezett három hónap kevés. 
Tervellenőrzéssel nem számol és a tervezői művezetést 

sem szerepelteti. 
Szükséges a fentiek miatt a Gantt diagrammot 

átdolgozni. 
2)  A szöveges leírás és a Gantt diagramm között 

ellentmondás van a BAZ Megyei Kórház engedélyes 
tervdokumentációjának elkészítésében. A Pályázó 
hiánypótlás során benyújtott nyilatkozata alapján az 
engedélyes tervdokumentáció elkészítésére a pályázat 
megvalósítási időszakában kerül sor. A Gantt diagramm 
az engedélyes tervdokumentáció készítését 2013. 06. 30-
i zárással tervezi, a projekt tervezett kezdése pedig 2013. 
07. 01. Az engedélyes tervdokumentáció elkészítésének 
ideje (annak esetleges csúszása) alapvető hatással bír az 
építési beruházás megvalósításának további ütemezésére, 
így szükséges ennek a lépésnek külön felvezetése a 
Gantt diagrammban. Miután a két konzorciális partner 
esetében a feladatok megvalósítási üteme az építkezés 
vonatkozásában kezdésnél szétválik, szükséges külön 
megjeleníteni a két intézmény esetében az egyes 
tevékenységeket, mindaddig, míg eltér az ütemezésük. 
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3)  A BAZ Megyei Kórházban történő, Onkológiai 
hoteltömb kialakítására vonatkozóan terveket nem 
mellékelt a pályázó, kizárólag a megvalósíthatósági 
tanulmányban leírt, szöveges részre lehet támaszkodni, 
ami alapján nem megítélhető a fejlesztés szükségessége. 
A fentiek miatt pályázó nyújtsa be a fejlesztésre 
vonatkozó terveket. 

4)  A projektmenedzsment szervezet esetében a 
pályázati útmutató C3/2 pontjában szereplő előírás 
alapján "a projektben 1 fő projektmenedzser és 1 fő 
pénzügyi vezető alkalmazás lehetséges".  A jelenlegi 
projekt keretében 2 fő projektmenedzser kerül 
alkalmazásra, melyből csak 1 fő költsége számolható el a 
támogatás terhére. Tekintettel arra, hogy a projektméret 
és a konzorciális forma indokolja 2 operatív csapat 
létrehozását, a kisebb projektméretet megvalósító 
konzorciális tag esetében projektasszisztens 
alkalmazására kerüljön sor a másik projektmenedzser 
helyett a projektben, mely változás betartásáról 
nyilatkozzon a pályázó. 

5)  A kockázatkezelési terv részletes, a feltárt 
kockázatok köre megfelelő, a kockázat kezelésére 
tervezett intézkedések figyelembe veszik az intézményi 
kompetenciákat, azok alapján reálisak. A kockázatok 
közé javasolt beemelni, hogy a BAZ Megyei Kórház 
esetében csak a megvalósítási időszakban indul el az 
építészeti tervezési eljárás, ami mind a határidők, mind a 
költségkeretek tartása szempontjából kockázatot jelent. 

6)  A pályázó intézmények előzetes infrastruktúra 
fejlesztési projektjei szövegesen ismertetésre kerülnek a 
4.1.3 pontban, azonban ennek részletessége nem 
elégséges ahhoz, hogy a pontos lehatárolások 
megítélhetőek legyenek. A fejlesztési tervekre tekintettel 
a lehatárolási probléma alapvetően az onkológiai tömb 
kialakításához kapcsolódva merülhet fel a TIOP 2.2.5 
projekttel összefüggésben. 

7)  A tervezett technikai eszközök nincsenek 
részletesen specifikálva, szükséges ezt pótolni, és a 
részletes eszközlistát (típus meghatározás nélkül 
feltüntetve benne az eszközöket) benyújtani. 

8)  A C5 pontban felsorolt programok közül a 
Semmelweis tervhez való illeszkedés került bemutatásra. 
A BMK-nak több párhuzamosan megvalósuló projektje 
is van: TIOP-2.2.7, TIOP-2.2.2/C, TIOP-2.2.5. Ezen 
projektekhez való illeszkedését, lehatárolását a 
fejlesztésnek nem mutatta be a pályázó. 
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9)  A Kiviteli terv a “IV. Projekt megvalósításához 
igénybe vett költségek/Tervek, tanulmányok 
fejlesztések, kivitelezések költsége” soron került 
feltüntetésre a konzorcium mindkét költségvetésében, 
melyet szükséges a “VI. Beruházások/123 Épületek, 
épületrészek, tulajdoni hányadok” sorra áthelyezni. 

10)  Az Engedélyes terv a “IV. Projekt 
megvalósításához igénybe vett költségek/Tervek, 
tanulmányok fejlesztésének, kivitelezésének költsége” 
soron került feltüntetésre, melyet szükéges a “VI. 
Beruházások/123 Épületek, épületrészek, tulajdoni 
hányadok” sorra áthelyezni. 

11)  Konzorcium vezetője költségvetésében passzív 
informatikai hálózat kiépítése és az optikai kábelezés 
kiépítése a “IV. Projekt megvalósításához igénybe vett 
költségek/Tervek, tanulmányok fejlesztésének, 
kivitelezésének költsége” soron került feltüntetésre, 
melyet szükséges a “VI. Beruházás/141. Üzemi (üzleti) 
gépek, berendezések, felszerelések” sorra áthelyezni. 

12)  Az Onkológiai hotelszárny komplett 
engedélyezési tervei és a hozzá tartozó szakági 
munkarészei (építészet, statika, orvostechnológia, 
gépészet, stb) nem kerültek benyújtásra a pályázathoz, 
szükséges ennek pótlása. 

13)  A kockázatkezelési terv nem tér ki a központi 
sterilben lévő elhasználódott, nem üzembiztos gépek 
működésének kiesése okozta szakmai kockázatra. A 
műtéti eljárások koncentrálása miatt fokozott ennek a 
kockázatnak a hatása. Egyes kockázatkezelési 
intézkedések relevanciája megkérdőjelezhető (pl. 
közbeszerzési eljárások elhúzódására a határidők pontos 
betartása vélhetően nem jelent megoldást, hiszen ennek 
meghiúsulása vezet a kockázatban megjelölt 
eseményhez). 

14)  A BAZ Megyei Kórház sterilizálási igényeit 
kielégítő sterilizáló központ részleges gép-műszer 
fejlesztése: A jelenlegi központi sterilizáló az 1976-ban 
átadott Gyermekegészségügyi Központ alagsorában, 
ideiglenes működési engedéllyel működik 275 m2-en. Ez 
az alapterület nem teszi lehetővé sem a tiszta-szennyes 
útvonal betartását, sem a funkciók előírásnak megfelelő 
elkülönítését. A szűkös viszonyokra tekintettel a 
kórházban nem tud megvalósulni a centralizált 
eszközfertőtlenítés maradéktalanul, így vannak még 
olyan műtétes osztályok, ahol a műtősnők kézi erővel, 
nem validálható módon végzik az eszközök 
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fertőtlenítését. Építészetileg nem felel meg a 
minimumfeltételeknek: nincs zsilipelő-öltöző, 
sterilanyag raktár, egyszer használatos sterilanyag raktár, 
vegyszer-raktár, iroda/adminisztrációs helyiség, 
ügyeletes szoba, konténermosó és konténertároló és 
megfelelő számú takarítószer- és eszköztároló. A 
megoldást építészetileg az jelentené, ha a központi steril 
jelenlegi helyén kibővített, mintegy 600 m2 területen 
felújításra kerülne. A Támogatási Szerződés 
megkötésének feltétele a minimumfeltételeknek és a 
klinikai szakmai gyakorlatnak megfelelő központi 
sterilizáló kialakítása, mely nem ideiglenes működési 
engedéllyel működik. Amennyiben ez nem lehetséges, 
szükséges a pontos, teljes intézményre kidolgozott 
sterilizálási technológia bemutatása a higiénés feltételek 
megfelelőségének ÁNTSZ általi jóváhagyásával. 

15)  Az onkológiai hoteltömb kialakításának esetében a 
tervezett műszerlistában bemutatott eszközök kevesek 
egy 123 ágyas osztály esetében, de nem ismerteti 
pályázó a jelenlegi rendelkezésre álló eszközöket. A 
Támogatási Szerződés megkötésének feltétele a meglévő 
gép-műszer park bemutatásával a minimumfeltételeknek 
való megfelelőség igazolása. 

16)  A fekvőbeteg osztályok esetében az ágyak száma 
nem azonos a technológiai leírásban és az összesített 
műszerlistában. Továbbá a képalkotó diagnosztika nem 
szerepel az összesített műszerlistában, kérjük ennek 
indokát. A szerződéskötés feltétele a technológiai leírás 
és a műszerlista összhangba hozása. 

17)  A szerződéskötés feltétele, hogy pályázó támassza 
alá az ambulanciára tervezett citológiai infúziós kezelő 
szükségességét orvosszakmailag, tekintettel arra, hogy a 
BAZ Megyei Kórház onkológiai hoteltömb kialakítását 
tervezi. 
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11. TIOP-2.2.6-
12/1B-2013-0015 

A Csongrád Megyei 
Egészségügyi Ellátó Központ 

Hódmezővásárhely-Makó 
integrációját támogató 

struktúraváltás 

Csongrád Megyei 
Egészségügyi Ellátó 

központ 
Hódmezővásárhely-

Makó 

2,69 

A projekt a CSMEK 
Hódmezővásárhely - Makó 
intézményének integrációt 

támogató fejlesztésre irányul, 
amelynek során megvalósulhat a 

két tagkórház struktúrájának 
átalakítása, a funkciók ésszerű 

megosztása, költséghatékonyabb 
gazdálkodás megvalósítása, és az 
ellátás esélyegyenlőség melletti 
magas színvonalú biztosítása. A 

projekt révén 3113,98 m²-rel 
bővül az "A" jelű épület, 5099,13 

m² alapterületű épület 
korszerűsítése/felújítása valósul 
meg, valamint megszüntetésre 

kerül 1855 m² alapterületű 
pavilon. 

1)  A megvalósíthatósági tanulmányban a szakmai és a 
pénzügyi vezető saját alkalmazottként szerepel, a 
költségvetésben nincs részükre munkabér elszámolva, 
viszont betervezésre került több, mint 15,5 millió forint 
külső szakemberek megbízására. Nem értelmezhető, 
hogy miért nincsen mindegyik projektmenedzsment 
személy - akiknek az önéletrajza becsatolásra került a 
pályázathoz - bérköltsége betervezve a költségvetésbe, 
és miért külső szolgáltatói díjjal tervez a pályázó. 
Szükséges ennek tisztázása, hogy külső/belső/vegyes 
projektmenedzsmenttel kívánja a pályázó a projektet 
végrehajtani, illetve ennek megfelelően a költségvetés 
vonatkozó részeit (bér és külső szolgáltató díja) 
összhangba hozni. 

2)  A Gantt diagrammot az alábbi észrevételek mentén 
szükséges módosítani: a közbeszerzések összevontan, 
egy tételként kerültek feltüntetésre. A projekt cselekvési 
és ütemtervében nincs szétbontva a két telephelyre 
vonatkozó ütemezés, így nehezen ítélhető meg, hogy a 
tevékenységek megfelelően épülnek-e egymásra, és a 
tervezett időtartamok elegendőek-e. A kiviteli terv 
készítését a kivitelezéssel egy közbeszerzésben kívánja 
beszerezni a pályázó. Tekintettel arra, hogy a jelenleg 
rendelkezésre álló építési engedélyezési dokumentáció 
nem felel meg az építési beruházások közbeszerzésének 
részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII. 23.) Korm. 
rendelet előírásainak, a közbeszerzési kiírást megelőzően 
el kell készíttetni a tervet. Számolni szükséges az 
elkészült épületek átadás-átvételével is, mint 
tevékenység és mint idő is. 

3)  A horizontális szempontok figyelembevételére 
vonatkozó vállalások tisztázása szükséges, mivel a 
projekt adatlap és a megvalósíthatósági tanulmány eltérő 
információt tartalmaz. Pályázó biztosítsa fenti észrevétel 
alapján a két dokumentum közötti összhangot. 

4)  Az építészeti tervek módosítása az alábbi 
észrevételek mentén: 

Túl, illetve alulméretezett helyiség: ultrahang 32 m², 
mellette a mammográfia csak 16 m². Szükséges ennek 
optimalizálása. 

Új épület alagsorában kialakított patológia nem felel 
meg a 60/2003 (X.20.) ESZCSM rendeletben 
meghatározott minimumkövetelményeknek (nincs 
boncmesteri szoba vizesblokkal és átöltöző kézmosóval, 
zuhanyozóval). 

A személyzeti részleg belső közlekedőjébe egy orvosi 
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szobán keresztül lehet bejutni, a megtekintőt a műtő 
előteréhez szükséges rendelni. 

Az intézeti gyógyszertár kialakításánál a tervező nem 
vette figyelembe a 41/2007 (IX.19.) EüM rendelet 25. §-
ban meghatározott követelményeket: a személyzet 
részére nincs szociális helyiség (öltöző vizesblokkal), a 
gyári készítmények részére nincs raktár kialakítva, a 
raktárak alapterülete nem felel meg a rendeletben 
meghatározott 15 m²-es minimális méretnek. 

Földszinti szakrendelők: nem minden szakrendelő 
esetében valósul meg az orvos-beteg négyszemközti 
beszélgetésének a lehetősége, a gyermek szakrendelés 
nincs elkülönítve a felnőtt betegforgalomtól, a dietetikus 
rendelőt két másik rendelőn keresztül lehet 
megközelíteni. 

Emeleti szinten a vérvétel és a vizelet leadás nincs 
elkülönítve, a szakrendelők szintjén nincs biztosítva az 
orvos-beteg négyszemközti beszélgetésének a 
lehetősége. Egyéb észrevétel: a Fül-orr-gége III. rendelő 
ne a bőr- és nemibeteg váró felé nyíljon. 

„A” jelű épület földszint: a CT vizsgáló egység 
kialakítása nem felel meg az MSZ 824:1999 
szabványban meghatározott követelményeknek, nincs 
előkészítő kialakítva. Egyéb észrevétel: Az 1.5.17 UH 
vizsgáló 31,72 m²-es alapterülete messze túlhaladja a 
szükséges és elégséges méretet. 

I.emelet: a szülészeten nincs vajúdó szoba 
vizesblokkal, a nőgyógyászati műtőhöz nem csatlakozik 
megfelelő méretű előkészítő. A szülészet helyiségei 
esetenként erősen alulméretezettek: 9,45m²-es vizsgáló, 
amibe 4 ajtó nyílik befelé. Szükséges nagyobb helyiséget 
biztosítani, mely ténylegesen használható fenti funkció 
betöltésére. 

Az orvos-szakmai program leírása szerint az intenzív 
ellátás multidiszciplináris, frissen műtött betegek is 
kerülnek az osztályra, ezért a zsilipelést kötelezően meg 
kell oldani úgy a személyzet, mint a látogatók részére. 

II.emelet: a műtőblokkban a szeptikus és aszeptikus 
részen a bemosakodó, az előkészítő és a steril folyosó 
egy légtérben van. A 60/2003 (X.20) ESZCSM rendelet 
követelményei szerint a bemosakodó és az előkészítő a 
zöld zónából kell, hogy nyíljon, és közvetlenül kell, 
hogy kapcsolódjon a műtőhöz. A tervezett kialakítással a 
helyiségek az MSZ 03-190-87 sz. szabvány szerinti 
légtechnikai követelményei (óránkénti légcsere szám, 
nyomásviszonyok) sincsenek biztosítva. A szeptikus 
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részen nincs beteg-előkészítő helyiség. A szeptikus és az 
aszeptikus részen hiányzik a megfelelő ágyszámú ébredő 
kialakítása. Az amúgy is szűkös alapterületen az eddigi 
három helyett négy műtőt alakít ki a pályázó. A 
szeptikus műtőnél a műtőlap tárolás, tisztítás nincs 
megoldva. A 32 m²-es műtők alulméretezettek. Viszont 
150 m² közlekedőt (~23,6%) tervez a pályázó. Ez a 
műtőblokk funkcionálisan nem felel meg a XXI. századi 
követelményeknek. 

5)  A kapacitáskihasználtságra vonatkozó releváns 
adatokkal nem szolgál a pályázó: mind az ágyak, mind a 
gépek esetében a kapacitáskihasználtsági adatokat 
szükséges teljeskörűen bemutatni, ismertetni. 

6)  A kiviteli terv költsége a “IV. Projekt 
megvalósításához igénybe vett költségek/Tervek, 
tanulmányok fejlesztésének, kivitelezésének költsége” 
soron került betervezésre a költségvetésbe, szöveges 
indoklásban, melynek áthelyezése szükséges a “VI. 
Beruházások/123 Épületek, épületrészek, tulajdoni 
hányadok” sorra. 

7)  A pályázat nem ad információt az informatikai 
fejlesztés esetében arról, hogy a betegtájékoztatás 
fejlesztése megvalósul-e, és amennyiben igen, hogyan az 
informatikai fejlesztés során. 

 

12. TIOP-2.2.6-
12/1B-2013-0025 Nagyatádi kórház fejlesztése 

NagyatádMed 
Egészségügyi 

Szolgáltató Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű 

Társaság 

1,10 

A kórház főbb fejlesztési céljai: 
sebészeti műtők felújítása, 

egynapos sebészet feltételeinek 
biztosítása, intenzív ellátás 

eszközbeszerzése és 
korszerűsítése, akadálymentes 

főbejárat és központi betegfogadó 
kialakítása, tűzbiztos menekítési 

útvonal kialakítása, betegutak 
szétválasztása a képalkotó 

diagnosztika és az endoszkópiai 
laborok elhelyezésének 

fejlesztésével, eszközparkjuk 
megújításával, valamint energia 

racionalizálás a 
konyhatechnológia részbeni 

megújításával. 

1)  A projektmenedzser esetében a pályázati útmutató 
C1.3.  pontjában előírt 3 év menedzsment tapasztalat 
nem bemutatott. Kérjük, hogy a pályázó egyértelműen 
támassza alá, hogy a projektmenedzser megfelel az előírt 
feltételnek. Amennyiben a megnevezett személy szakmai 
tapasztalata nincs összhangban az útmutató feltételeivel, 
szükséges más személyt kinevezni a menedzsment 
feladat elvégzésére, és az önéletrajzát benyújtani. 

2)  A Gantt diagram elnagyolt, tevékenységeket kihagy 
(kiviteli terv készítése, kivitelező kiválasztására 
vonatkozó közbeszerzési eljárás), nem értelmezhető 
tevékenységet szerepeltet (engedélyeztetés az épités 2/3-
ánál). A Támogatási Szerződés megkötésének a felétele, 
hogy a Gantt diagramm kerüljön ezen észrevételek 
mentén módosításra. 

3)  Nem megállapítható a pályázati anyagból, hogy az 
informatikai fejlesztések megfelelő módon szolgálják-e a 
betegtájékoztatás és a betegbiztonság fejlesztését, 
ugyanis erről a megvalósíthatósági tanulmány és a 
projekt adatlap nem szól. Pályázó mutassa be. 
Amennyiben nem releváns, nyilatkozzon róla. 
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4)  A folyamatban lévő DDOP 3.1.3/C-11-2011 
projekthez való illeszkedésről a megvalósíthatósági 
tanulmány nem tesz említést, a fejlesztések lehatárolását 
nem ismerteti. A Támogatási Szerződés megkötésének a 
feltétele, hogy a pályázó mutassa be a folyamatban lévő 
DDOP 3.1.3/C-11-2011 projekthez való illeszkedést. 

5)  A megvalósíthatósági tanulmány 70. oldalán 
pályázó leírja, hogy az elemzése során folyóáras 
értékekkel dolgozik, "pénzbevételeket és pénzkiadásokat 
azonos mértékben érinti az infláció", ami 3%. Ennek 
ellenére a pénzáram számításánál a saját bevétel 2%-al, 
az egyéb bevétel 5%-al nő 2020-ig, ezt követően 3%-al. 
Az eltérés okára szöveges magyarázatot nem ad. 

6)  Pályázó jelenértéket is számol, azonban nehezen 
értelmezhető, illetve hibás a számítás (pl. a projekt 
társadalmi hasznosságának számszerűsítésekor évente 
30%-al növeli a közgazdasági bevételt), ezért a 
megtérülés számítás nem értékelhető. Jelenérték 
számítást nyújtsa be a pályázó újra, annak tartalmát, 
felépítésének logikáját részletes ismertesse szövegesen 
is. 

7)  A projekt finanszírozási terve összhangban van a 
költségvetési és a projekt dokumentumaival, kivéve a 
megvalósíthatósági tanulmány 71. oldalán projekt bruttó 
költsége 1 190 000 000 Ft, helyesen 1,1 Mrd Ft. Kérjük, 
ennek javítását. Az utófinanszírozott tételeknél a 
likviditási kockázatot előlegigényléssel, több kifizetés 
igénylés benyújtásával, illetve  előfinanszírozással 
tervezi csökkenteni. A "kifizetési igény beadva" sor 
összesen összege hibás (1 120 M Ft). A Támogatási 
Szerződés megkötésének a feltétele, hogy a pályázó fenti 
észrevételek mentén javítsa a megvalósíthatósági 
tanulmány vonatkozó fejezeteit. 

8)  Gantt diagrammot szükséges az alábbi észrevételek 
mentén módosítania: 

A kiviteli terv készítésének, a tervellenőrzésnek 
időtartama kerüljön feltüntetésre. A kiviteli tervkészítő 
kiválasztása előzze meg a kiviteli terv elkészítésének 
kezdő időpontját. 

A kivitelező kiválasztására vonatkozó közbeszerzési 
eljárás kerüljön feltüntetésre. 

A kivitelezési folyamat kerüljön a főbb ütemekre 
szétbontásra. 

Feltüntetésre került az engedélyezési folyamat, de nem 
tudni, hogy az mire vonatkozik pontosan, illetve tévesen 
lett megjelölve, mert a kivitelezés végén szükséges 
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feltüntetni 
9) A környezeti fenntarthatóság esetében nincs a 
kötelezően teljesítendő elemen felüli vállalás a projekt 
adatlap szerint, viszont a megvalósíthatósági 
tanulmány 3.1.3 pontja mégis tartalmaz 
fenntarthatóságra vonatkozó elemeket. Pályázó hozza 
összhangba a két dokumentum tartalmát, az útmutató 
előírásainak megfelelően. A pályázó az 
esélyegyenlőségi szempontok figyelembevételéről a 
projekt adatlap 7. pontjában, valamint a 
megvalósíthatósági tanulmány 65-66. oldalán 
nyilatkozik. A projekt adatlap alapján az 
esélyegyenlőség területén a kötelezőn túl a pályázó 
további két szempontot tervez figyelembe venni a 
fejlesztés során: Esélyegyenlőségi munkatárs, felelős 
alkalmazása; Figyelembe veszi és érvényesíti a 
közlekedési kapcsolatok, a térhasználat és a 
létesítmények tervezésekor a nők és férfiak igényeit, az 
idősek, fogyatékosok és gyermekek igényeit. A 
megvalósíthatósági tanulmány 65-66. oldalán azonban 
nem ezeket a szempontokat említi a pályázó. 
10) A hiánypótlás során benyújtott projekt adatlap 5.6. 
pontjában számszerűen megadott indikátorok esetében 
nem azonos értékek vannak feltüntetve a 
megvalósíthatósági tanulmány 2.4. pontjában 
leírtakkal. Pályázó leírja százalékosan is az indikátor 
értékek alakulását, ami összhangban van az 
útmutatóval. A számszerűsített értékeket szükséges 
egységesíteni a fenti dokumentumok között, az 
útmutatóval összhangbanmegadni. 
11) Szükséges a benyújtott tervek javítása az alábbi 
észrevételek mentén: 
Az E02 építész alaprajzon, mely az „A” épület 1. 

emeletét tartalmazza, a radiológiai helyiségek egyes falai 
10 cm vastagságúra vannak jelölve, ami sugárvédelmi 
szempontból nem elegendő. A sugárvédelmi szakértő 
által készített sugárbiztonsági tervben szereplő értékeket 
be kell tartani. 

Ugyanezen a rajzon a két radiológiai helyiség 
megnevezése helytelenül szerepel (átvilágító helyiség - 
helyesen felvételi helyiség). Ez formai hiba, de  
lényeges, mivel a minimum rendelet 1db átvilágítót ír 
elő. A sugárvédelmi engedélyezéshez is szükséges 
kijavítani. 

Az orvostechnológiai terv 67. oldalán hibásan szerepel 
a radiológiai helyiség légtechnikai előírása: ez helyesen 
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6-10x-es szeres légcsere (MSZ 03-190 szerint). 
12) Az egyik műtőn az előírtnél kisebb ajtó van, 
pályázó módosítsa a terveket, és nyújtsa be, melyek a 
műtőajtó méretének nagyításával. 

13. TIOP-2.2.6-
12/1B-2013-0018 

Struktúraváltás a 100 éves 
tapolcai Deák Jenő 

Kórházban 
Deák Jenő Kórház 1,27 

A tapolcai Deák Jenő Kórház fő 
fejlesztési iránya a funkcióváltás.  
A projekttel megvalósuló célok: 

új, központi épület építése 
(tömbösítés), a krónikus 

belgyógyászat épületének 
alagsorában a nappali 
belgyógyászati ellátás 

működtetése, a radiológiai 
osztályon a diagnosztika 

korszerűsítése, digitalizálás 
(röntgen felvételező és átvilágító, 

PACS rendszer), valamint az 
Országos Mentőszolgálat tapolcai 
állomásának a kórház területére 

való beköltöztetése. 

1)  Gantt diagrammban a pályázó összevontan kezeli a 
tevékenységeket, melyeket szükséges alábontani 
(például: a közbeszerzések összevontan csak egy 
tételként szerepelnek), így nem állapítható meg, hogy 
hány darab közbeszerzési eljárást, milyen ütemezéssel 
kíván lebonyolítani. Külön- külön szükséges feltüntetni a 
projekt megvalósításához szükséges közbeszerzési 
eljárások időigényét. A tervellenőrzés nem került 
feltüntetésre. Félreértelmezhető a 24. sor tartalma: 
Számlák kifizetése -2015. február. A Támogatási 
Szerződés megkötésének a feltétele, hogy pályázó 
módosítsa a Gantt diagrammot fenti észrevételek 
mentén. 

2)  Az épület megközelítése nem egyértelmű. A 
helyszínrajzon a kórházi bejáratot az új épület keleti 
oldalára, az F és az A épület közé jelöli, ugyanakkor az 
új épület bejárata és előcsarnoka a nyugati, a személyzeti 
és gazdasági bejárat felőli oldalon van. A Támogatási 
Szerződés megkötésének a feltétele, hogy a helyszínrajz 
kerüljön ezen észrevétel mentén módosításra. 

3)  A Támogatási Szerződés megkötésének a feltétele, 
hogy a kislabor és a központi sterilizáló kerüljön úgy 
átalakításra, hogy az megfeleljen a 60/2003 (X.20.) 
ESZCSM rendelt vonatkozó előírásának és a módosított 
terveket nyújtsa be a pályázó. 

Kislabor vonatkozásában a hivatkozott rendelet az 
alábbi helyiségek (tárgyi feltételek) meglétét határozza 
meg, mint minimum követelmény: vérvételi hely, 
betegfelvételi iroda, beteg váró, beteg WC, vérvételi 
szék 2 db, dönthető vérvételi szék/ágy, analitikai terület, 
elkülönítetten: személyzeti WC, személyzeti öltöző, 
személyzeti tartózkodó. A terveken a személyzet részére 
elkülönítetten nincs kialakítva tartózkodó, öltöző és WC. 
Egyes helyiségek hiánya, illetve egyes helyiségek 
méretbeli nem megfelelősége okán a tervezett központi 
sterilizáló nem felel meg a minimumfeltételeknek. 

 
A központi sterilizáló (fekvőbeteg-szakellátás 
gyógyintézeti steril anyagellátás kategória) 
vonatkozásában a követelmények: 
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 rendelet 
szerinti 

tervezett  

Szakmai helyiségek: 
szennyes oldali 
anyagátvevő 

6 m²       nincs  pótolni 
szükséges 

tisztító-
mosogató/fertőtlenítő 

12 m² 15,36 m²  megfelelő 

zsilipelő-öltöző x van megfelelő 

csomagoló 20 m² 24,32 m² megfelelő 

sterilizáló 20 m² 12,62 m² nem felel 
meg 

steril anyagraktár 30 m² 6,23 m² nem felel 
meg 

steril anyag kiadó 10 m² 5,84 m² nem felel 
meg 

Ügyviteli helyiségek: 
vezetőasszisztensi 
szoba 

x nincs pótolni 
szükséges 

Iroda/adminisztrációs 
helyiség  

összevonható az előzővel 

Kiegészítő helyiségek: 
szociális helyiségek 
(öltöző, zuhanyozó, 
WC) nemenként 

1-1 

 

1 db WC 
van 

hiányzókat 
pótolni 
szükséges 

 
étkező x van megfelelő 
takarítószer- és 
eszköztároló külön-
külön a szennyes és 
tiszta oldalon 

1 db van a szennyes oldalon, tiszta 
oldalon pótolni szükséges 

hulladéktároló x nincs pótolni 
szükséges 

konténermosó x van  

konténertároló x van  

4) A Támogatási Szerződés megkötésének a feltétele, 
hogy a kiviteli terv költsége kerüljön átcsoportosításra a 
VI. Beruházások/123 Épületek, épületrészek, tulajdoni 
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hányadok költségvetési sorra, a jelenlegi IV. Projekt 
megvalósításához igénybe vett költségek/Tervek, 
tanulmányok fejlesztésének, kivitelezésének költsége 
sorról. 

5) A Támogatási Szerződés megkötésének a feltétele, 
hogy a pályázó készítsen orvostechnológiai tervet az új 
épület és a nappali kóház kialakítására vonatkozóan, és 
nyújtsa be. 

14. TIOP-2.2.6-
12/1B-2013-0021 

Funkcionális integrációt 
támogató fejlesztés a Békés 

Megyei Pándy Kálmán 
Kórház és a Dr. Réthy Pál 

Kórház Rendelőintézet 
együttműködésében 

Békés Megyei Pándy 
Kálmán Kórház 1,63 

A projekt során két önálló 
költségvetési szerv funkcionális 

integrációja valósul meg. 
Fejlesztés elemei: telemedicinális 

képalkotó diagnosztikai 
eszközfejlesztés (MRI, UH, 

endoscopia, digitális 
mammographia, PACS), a 

tagkórházak közötti informatikai 
kommunikáció megteremtése, 

medikai és telemedicinális 
rendszerek (teleradiológia, 

telepathológia) összeköttetésének 
biztosítása, valamint az 

orvosszakmai eszközrendszer 
korszerűsítése, harmonizálása. 

1)  A fejlesztés által létrejövő szakmai infrastruktúra 
hatékony kihasználásának biztosítékait a pályázó nem 
mutatja be részletesen a Megvalósíthatósági 
Tanulmányban, kérjük ennek pótlását. 

2)  A pályázó a konzorciális partnerek meglévő (a 
fejlesztést fenntartani tudó) szakmai humán erőforrásáról 
nem nyilatkozik érdemben a pályázatban. Kérjük ennek 
ismertetését. 

3)  A pályázó a megvalósíthatósági tanulmány 6.4.3. 
pontjában (a 130. oldalon) nyilatkozik arról, hogy "a 
diagnosztikai integráció és a kapcsolódó informatikai 
fejlesztések kifejezetten a betegbiztonságot javítják". A 
betegtájékoztatásra, betegbiztonságra vonatkozó egyéb 
információt a megvalósíthatósági tanulmány nem 
tartalmaz, kérjük ennek kifejtését, tartalmának 
ismertetését. 

4)  Pályázó a projekt szakmai vezetőjének költségét a 
III. Projekt szakmai megvalósítása költségoszlopban 
tervezte, melyet a II. Projektmenedzsment 
költségoszlopban kell tervezni, a költségvetésben 
szükséges az átsorolás. 

5)  Hiányzik a projekt társadalmi hasznosságának 
számszerűsítése, a költség-haszon elemzés, a 
megtérülésre vonatkozó vizsgálat, melyet szükséges 
elkészíteni és benyújtani. 

6)  Pályázó mutassa be, hogyan fogja hatékonyan 
kihasználni a pályázat eredményeként kialakuló 
infrastruktúrát. 
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15. TIOP-2.2.6-
12/1B-2013-0020 

Struktúraváltást támogató 
fejlesztés a Gróf Esterházy 

Kórházban 

Gróf Esterházy 
Kórház és 

Rendelőintézeti 
Szakrendelő 

1,49 

A projekt célja a GEKSZ 
struktúra-átalakításához 

kapcsolódó infrastruktúra 
fejlesztés és eszközbeszerzés 

megvalósítása. Az 1,49 Mrd Ft 
költségű projekt keretében 

megtörténik 2 épület bontása, 
mely helyett egy kétemeletes 690 

m² alapterületű épület kerül 
kialakításra. Sor kerül a meglévő 
kubatúra felújítására 970 m²-en, 
ill. az elavult eszközök cseréjére, 

informatika fejlesztésére. A 
projekt eredménye: magasabb 

színvonalú ellátás, 
egészségnyereség, betegutak és 

ellátási idő rövidülése, 
hatékonyabb, fenntartható 

működés. 

1)  Pályázó nyújtson be nyilatkozatot arra 
vonatkozóan, hogy a műszaki vezető költségét milyen 
forrásból kívánja biztosítani, tekintettel arra, hogy nem 
került a költségvetésbe betervezésre. Amennyiben a 
műszaki vezető költsége jelen projekt keretében kerül 
elszámolásra, szükséges a költségvetés szöveges 
indoklásának a módosítása. 

2)  Pályázó a költségvetés szöveges indoklásában 
mutassa be részletesen a nyilvánosság költségelemeit 
(nyitó-, zárórendezvény és közmeghallgatás, valamint a 
nyomtott tájékoztató anyagok), és ismertesse 
indokoltságukat. 

3)  A sebészeti osztály átköltöztetésével a központi 
sterilizáló területi kialakítása sérült, jelen állapotában 
nem felel meg a többször módosított 60/2003 (X.20.) 
ESZCSM rendeletben meghatározott törvényi 
minimumfeltételeknek. A sebészet átköltöztetésével 
megszűntek az ügyviteli helyiségek: vezető asszisztensi 
szoba, iroda/adminisztráció, és a kiegészítő helyiségek: 
személyzeti tartózkodó, személyzeti öltöző, WC, 
zuhanyozó. A 60/2003 (X.20.) ESZCSM rendelet 1. 
mellékletének 10. pontja mint minimumfeltétel határozza 
meg a felsorolt helyiségek szükségességét.  A 
Támogatási Szerződés megkötésének a feltétele, hogy a 
központi sterilizáló ezen feltételek figyelembe vételével 
kerüljön kialakításra, és az ennek megfelelően 
módosított terveket nyújtsa be a pályázó. 

4)  A leletező mérete (4,25 m2) nem felel meg az MSZ 
824-1999 szabványban meghatározott 8 m2-es legkisebb 
alapterületnek. A Támogatási Szerződés megkötésének a 
feltétele, hogy a leletező az MSZ 824-1999 szabványban 
meghatározott 8 m2-es legkisebb alapterületnek 
megfelelően kerüljön kialakításra, és az ennek 
megfelelően módosított terveket nyújtsa be a pályázó. 

5)  A Támogatási Szerződés megkötésének a feltétele, 
hogy a pályázó a Gantt diagrammban tüntesse fel a 
költségvetésben is szereplő fejlesztési tervek 
elkészítését. 

6)  A Támogatási Szerződés megkötésének a feltétele, 
hogy a kiviteli terv költsége kerüljön átcsoportosításra a 
VI. Beruházások/123 Épületek, épületrészek, tulajdoni 
hányadok költségvetési sorra, a jelenlegi IV. Projekt 
megvalósításához igénybe vett költségek/Tervek, 
tanulmányok fejlesztésének, kivitelezésének költsége 
sorról. 

7)  Projekt részletes költségvetési tábla a kiírás számát 
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nem tartalmazza, a Támogatási Szerződés megkötésének 
a feltétele, hogy a kiírás száma is kerüljön feltüntetésre a 
részletes költségvetési táblában. 

8)  A likviditási táblában kérjük feltüntetni a szállítói 
finanszírozás tervezett ütemezését, és ennek megfelelően 
benyújtani. 

16. TIOP-2.2.6-
12/1B-2013-0007 

Csornai Margit Kórház új 
központi járóbeteg 

rendelőintézet építése 

Csornai Margit 
Kórház 1,30 

A projekt keretében egy új, 
többszintes rendelőintézet kerül 

megépítésre, melyben - a 
tömbösítést is figyelembe véve - 

helyet kapnak a kórház 
szakrendelései, kialakításra kerül 

a labort és a radiológiai 
egységeket tömörítő központi 

diagnosztika, illetve a sürgősségi 
fogadóhely. A projektben történik 

meg az érintett területek 
eszközparkjának megújítása, az 

épület bútorzatának beszerzése, és 
informatikai hálózatának 

kialakítása. 

1)  A megvalósíthatósági tanulmány 4.2. fejezete 
nagyon szűkszavúan ismerteti a projekt végrehajtásának 
a szervezetét, a feladatok listaszerű felsorolására 
szorítkozik. A projekt résztvevőit (név és /vagy pozíció 
szerint), feladataikat, hatáskörüket és felelősségüket, az 
alá-fölérendeltségi viszonyokat, az információáramlás 
útját és módját, a döntéshozatal módját, a jelentési 
kötelezettségeket és a pénzügyi kötelezettségvállalás 
rendjét) részletesen ismertesse a pályázó. 

2)  A pályázati útmutató C5. pontjában ismeretetett 
programokhoz való illeszkedést bemutatta a pályázó, de 
az egyéb - NYDROP, TÁMOP -, párhuzamosan futó 
projektek konkrét lehatárolására, illeszkedésére nem tér 
ki. Kérjük ennek ismertetését. 

3)  A pályázathoz nem került csatolásra a szakmai 
program orvostechnológiai része, kérjük ennek 
benyújtását. 

4)  Az 1906 m2-es új épület megépítésével nem kíván 
pavilont megszüntetni a pályázó. A felszabaduló 
területek hasznosításáról érintőlegesen ír a pályázat 
(egészségfejlesztési iroda volt radiológia területén 
történő elhelyezése, a raktár és műszaki ellátó 
helyiségeinek koncentrálása). Nem tartalmaz a pályázat 
arra vonatkozó információt, hogy így a gazdasági 
hatékonyság megvalósul-e. A pénzügyi tervben 
(MT.3.1.4 fejezet) előfeltételezésekkel él a pályázó. 
Mutassa be a pályázó számszerűen és szövegesen, hogy 
milyen költségek csökkennek, és milyen többletköltséget 
jelent az új épület működtetése, kitérve a fennmaradó 
épületek üzemeltetési költségeire is, illetve mutassa be 
részletesen a felszabaduló területek hasznosítására 
vonatkozó terveket. Kérjük, nyilatkozzon, hogy a 
tervezett beruházás hatására megvalósul-e a 
költséghatékony gazdálkodás feltétele. 
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5)  Kérjük, mutassa be részletesen a tervezett 
informatikai beruházás tételes elemeit. 

6)  Kérjük, részletezze a nyilvánosság kapcsán 
elvégzendő feladatok árazását, hogy a piaci ár 
megállapítható legyen. 

7)  A megvalósíthatósági tanulmány leírja, hogy "A 
projektben megvalósuló fejlesztések érintik még az „A” 
az „E” és a „D” épületeket is, itt kisebb – a 
funkcióváltást segítő – belső átalakítások történnek". Az 
E és a D épület funkcióváltásáról a tervek adnak némi 
tájékoztatást, a kórház számára fölösleges területtel 
rendelkeznek, amit bérbe adható területként tüntetnek fel 
a rajzon. A pályázati útmutató D8.2. pontja értelmében, 
amennyiben egy projekt jövedelemtermelő, a 
jövedelemről a pályázó köteles beszámolni, és melynek 
összege levonásra kerül a benyújtott kifizetési kérelmek 
összegéből a projekt időtartama alatt, illetve az 5 éves 
fenntartási időszak alatt keletkező jövedelmet pályázó 
köteles visszafizetni a Támogatónak. Pályázó 
nyilatkozzon ennek tudomásul vételéről, illetve arról, 
hogy bérbeadás esetén a fentieknek megfelelően fog 
eljárni. 

8)  A mellékelt rajzok műszaki információt nem 
tartalmaznak a környezettudatos tervezés, az energia 
racionalizálás vagy a gazdaságos üzemeltetés 
témakörében, kérjük ennek ismertetését. 

9)  A fejlesztéssel érintett épület/ek szomszédos 
épületeinek funkcionális elrendezése nem ismert a 
pályázat alapján, szükséges ennek bemutatása. 

10)  Az építési költségek esetében nem végzett 
kalkulációt a pályázó, a Kórház, mint műszaki 
létesítmény II-ben megadott maximális árakkal 
felszorozta az alapterületet. A felújítások árait nem 
támasztja alá, kizárólag becsléssel. Kérjük ennek 
pótlását. 

11)  Pályázó nyújtsa be a terveket alátámasztó szakági 
munkarészeket és műleírásokat. 

12)  Az ütemterv szűkszavúan kidolgozott, nagyon 
elhúzódik az idő a kivitelezői közbeszerzés, kivitelező 
kiválasztása és az építkezés megkezdése között. Nem 
szerepelteti a tervezői művezetést és a fejlesztési tervek 
elkészítését. Kérjük a Gantt diagramm módosítását a 
fenti észrevételek mentén. 

13)  Pályázat nem tér ki annak bemutatására, hogy a 
tervezett informatikai fejlesztés hogyan szolgálja a 
betegbiztonság és tájékoztatás javítását. Kérjük ennek 
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ismertetését. 
14)  Az új szakrendelő informatikájára a pályázó 25 

mFt-ot tervez elkölteni a megvalósíthatósági tanulmány 
értelmében. Részletes listát a beszerzendő informatikai 
eszközökről nem csatolt a pályázó, erre vonatkozóan egy 
árajánlat áll rendelkezésre, amelyben 18 munkaállomás 
(PC, monitor, nyomtató) szerepel, összesen 8.182 mFt 
értékben. Nem ismerhető meg a pályázatból, hogy az 
eddig használt eszközök lecserélését mi indokolja, illetve 
az sem, hogy pontosan mit tartalmaz a 25 mFt és a 8.182 
mFt közötti költségvetési különbség. Kérjük ennek 
ismertetését. 

17. TIOP-2.2.6-
12/1B-2013-0019 A Mohácsi Kórház felújítása Mohácsi Kórház 1,10 

A projekt során megtörténik a 
Mohácsi Kórház "B" épületének 

teljes és az "A2" épületének 
részleges felújítása, beszerzésre 

kerülnek irodai és medikai 
mobíliák, bútorok, gépi műszerek, 

és megtörténik a kórház 
informatikai fejlesztése. 

A projekt eredményeképpen egy 
gazdaságosabban működtethető 
kórházban, a mai igényeknek 
megfelelő betegellátást tud 

nyújtani az intézmény az ellátási 
terület lakosságának számára. 

1)  A Támogatási Szerződés megkötésének a feltétele, 
hogy a pályázó a terveken mutassa be helyszínrajzilag, 
és egy vezérszinten is a C és D épület összekötésének 
lehetőségét, azaz hogyan valósulhat meg a későbbiekben 
a teljes tömbösítés. Pályázó nyújtsa be az engedélyezési 
műszaki leírást. 

2)  Gantt diagram elnagyolt, a hasonló 
tevékenységeket összevonja (pl. a közbeszerzések 
összevontan csak egy tételként szerepelnek, és az MT is 
ezt veszi át, így nem tudható, hogy a Pályázó tisztában 
van-e azzal, hogy hány, és milyen közbeszerzést, milyen 
ütemezéssel kell lebonyolítson).  A projekt cselekvési és 
ütemtervében nincs szétbontva a két épületre vonatkozó 
ütemezés, így nem ítélhető meg, hogy a tevékenységek 
megfelelően épülnek-e egymásra, és a tervezett 
időtartamok elegendőek-e. A tevékenységek 
megfogalmazása az alábbi esetekben nem 
beazonosítható: 24. sor Számlák kifizetése, 19. sor Új 
épület építése, belső épület-átalakítás, korszerűsítés, 
bővítés, épület felújítás. A Támogatási Szerződés 
megkötésének a feltétele, hogy a pályázó a Gantt 
diagrammot ezen észrevételek mentén módosítsa. 

3)  A környezeti fenntarthatósági szempontokról a 
pályázó a projekt adatlap 8. pontján túl a 
megvalósíthatósági tanulmány 62-63. oldalán 
nyilatkozik. A szövegezés eltér a két dokumentum 
esetében. "Ezenfelül további két fenntarthatósági 
vállalást teszünk a következő táblázatban bemutatottak 
szerint” (MT 62. oldal). Azonban a táblázatban csupán a 
következő szempont található: Önkéntes gondnokság: 
működési területen a kulturált, tiszta környezet 
fenntartásának segítése. A Támogatási Szerződés 
megkötésének a feltétele, hogy a pályázó hozza 
összhangba a megvalósíthatósági tanulmány és a projekt 
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adatlap környezeti fenntarthatóságra vonatkozó pontjait. 
A Támogatási Szerződés megkötésének a feltétele, hogy 
a Gantt diagrammban a két épületre vonatkozó építési 
folyamat kerüljön részletesen alábontásra, a 
közbeszerzési folyamatok kerüljenek feltüntetésre, 
tervellenőri tevékenység feltüntetésével. 

4)  A Támogatási Szerződés megkötésének a feltétele, 
hogy a Pályázó a kiviteli terv költségét csoportosítsa át a 
VI. Beruházások/123 Épületek, épületrészek, tulajdoni 
hányadok elnevezésű költségvetési sorra a jelenlegi IV. 
Projekt megvalósításához igénybe vett költségek/Tervek, 
tanulmányok fejlesztésének, kivitelezésének költsége 
sorról. 

5)  A Támogatási Szerződés megkötésének a feltétele, 
hogy a pályázó dolgozza át a likviditási tervet, melyben 
az előleg igénybevételével, illetve a fordított áfa 
előleggel is számoljon. 

18. TIOP-2.2.6-
12/1B-2013-0002 

Csongrád Megyei Dr. Bugyi 
István Kórház 

struktúraváltása a hatékony 
járó - fekvőbeteg ellátás 

fejlesztésével 

Csongrád Megyei Dr. 
Bugyi István Kórház 2,47 

A Csongrád Megyei Dr. Bugyi 
István Kórház struktúraváltására 

kerül sor a hatékony járó-
fekvőbeteg ellátás fejlesztésével, 
melyen belül 5116 m2 új épület 

építése, eszközbeszerzés, 
betegirányítás fejlesztése valósul 

meg közbeszerzési eljárás 
lefolytatásával, 

projektmenedzsment, 
nyilvánosság, könyvvizsgálat 

biztosításával. A cél a maradandó 
egészségkárosodások és a 
megelőzhető halálesetek 

számának csökkentése, az 
egészséges életévek növelése, az 

egészséggel összefüggő 
életminőség javulása. 

1)  A költségvetési tételek szöveges indoklásai nem 
adnak sok infomációt az egyes költségelemek 
tartalmáról. A mennyiségi egységek megválasztása 
jellemzően az 1 darab (például: beruházási tételek, 
nyilvánosság, számlavezetési díj, közbeszerzés), mely 
nem releváns az adott tevékenység végzésének tartalmi 
bemutatásához, gyakorlatilag a költségsoroknál csak egy 
projektösszesen összeg látható, résztételek szintjén nem 
bemutatott, alátámasztott, részletezett az indoklás. 

2)  A közbeszerzési szolgáltatások szöveges indoklása 
során csak 1 eljárás lebonyolítását tervezi pályázó, mely 
a projekt jellegére és a tervezett költségvetési tételekre 
tekintettel nem érthető (szolgáltatások beszerzése, 
kivitelezés, gép-műszer beszerzés). Nem kerül 
bemutatásra, hogy a többi közbeszerzési kötelem alá eső 
beszerzés megvalósítása hogyan fog történni. 
Nyilatkozzon arról a pályázó, hogy melyik közbeszerzési 
eljárás költségét kívánja elszámolni a projekt terhére, 
illetve arra vonatkozóan, hogy a többi közbeszerzési 
eljárás költségét milyen forrás terhére fogja biztosítani, 
és ezen forrás rendelkezésre áll. Ezenkívül szükséges a 
költségvetési táblát alátámasztó szöveges indoklás 
módosítása fenti észrevételek mentén, 

3)  A Gantt diagramm részletezettsége elnagyolt, így 
nem látható, hogy a nagyobb időintervallumokon belül 
hogyan tervezett az egyes részfeladatok megvalósítása, 
az egyes lépések egymásra épülése, kapcsolódása nem 
ismerhető meg. Pontosításra szorul a kiviteli tervek - 
tervellenőrzés folyamata, ezek egymást követik, más az 
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időráfordítás mértéke. Nem bemutatott a műszaki 
ellenőrzés, tervezői művezetés ideje sem. Szükséges 
részletes, az egyes tevékenységek, résztevékenységek 
egyértelmű bemutatásával kiegészített Gantt diagramm 
benyújtása. 

4)  A kiviteli terv költségének átcsoportosítása 
szükséges a VI. Beruházások/123 Épületek, 
épületrészek, tulajdoni hányadok sorra, mivel tévesen a 
IV. Projekt megvalósításához igénybe vett 
költségek/Tervek, tanulmányok fejlesztésének, 
kivitelezésének költsége soron került tervezésre. 

5)  A pályázati útmutató C.5. pontjával való 
kapcsolódást a megvalósíthatósági tanulmány 1.2.3 és 
1.2.4 pontja mutatja be. Pontos kapcsolódási pontokat 
nem jelöl meg a konkrét illeszkedési területeken. 
Általánosságban ír a pályázat az egyes kapcsolódási 
pontokról. Az útmutató C.5. pontja kéri, hogy költségek 
vonatkozásában és a tevékenységi szinten történjen meg 
a kapcsolódás, lehatárolás bemutatása. Kérjük ennek 
benyújtását. 

6)  A Támogatási Szerződés megkötésének a feltétele 
lenti észrevételek mentén javítani a finanszírozási tervet: 

7)  A projektfinanszírozási terv (MT 21. melléklet) 
nem tartalmaz minden, a projektben felmerülő költséget 
és hozzá kapcsolódó bevételt, részletes likviditási tábla 
nem került csatolásra. Nincsenek feltüntetve benne a 
mértékegységek, illetve a táblázatból nem derül ki, hogy 
szállítói finanszírozással kíván élni a pályázó. A 
pénzügyi ütemezés fülön összesen sorok összege nem 
egyezik meg a tervezett költségvetési tábla összesen 
költségsorában feltüntett összeggel. A fejlesztési cash 
flow-ban  2014., 2015. évre tervezett költségek nem 
egyeztethetőek össze a tervezett költségvetési tábla 
összesen sorával. A beruházással kapcsolatos bevételek 
és a tervezett költségvetési tábla összesen sora jelentős 
eltérést mutat, nem egyezik meg. A fejlesztés hatására 
változó bevételnövekedés tartalma, indoklása nem 
látható. A pályázatban feltüntetett tevékenységek alapján 
nem történik olyan fejlesztés a projektben, melynek 
hatására az intézmény OEP bevételeiben növekedés 
várható, a táblázat azonban ezzel a feltételezéssel 
készült, mely nem helytálló. 

8)  A választott épületszerkezetek minimálisan felelnek 
meg az energia-racionalizálás követelményrendszerének, 
emiatt a homlokzati hőszigetelésnél legalább 10 cm 
vastag hőszigetelés alkalmazása szükséges. Ennek 
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kiviteli tervek készítésénél való beépítéséről nyújtson be 
nyilatkozatot a pályázó. 

9)  A szerzői/felhasználói jogról lemondó nyilatkozat 
nem megfelelő, mert a kiviteli terv készítéséhez is 
szükséges a lemondó nyilatkozat, nem csak a kivitelező 
kiválasztásához. Módosítandó a fentieknek megfelelően 
a lemondó nyilatkozat. 

10)  A pályázat nem tartalmazza a jelenlegi 
műszerállomány konkrét típusokkal és beszerzési 
évekkel történő bemutatását, szükséges ennek pótlása. 

11)  Az eszközlistában szereplő készülékeken kívül a 
meglévő CT berendezés cseréje a listában nem szerepel, 
ugyanakkor a megvalósíthatósági tanulmány 6.2.1.7. 
pontjában igen. Ugyancsak kimaradt az eszközlistából a 
CT-hez is kapcsolódó PACS rendszer. Kérjük, 
nyilatkozzon arról a pályázó, hogy a megvalósíthatósági 
tanulmányban feltüntetett CT, illetve PACS rendszer 
fejlesztése, beszerzése része-e jelen pályázatnak. 
Amennyiben igen, kérjük, nyilatkozzon róla. Ebben az 
esetben vezesse át a pályázat minden dokumentumán 
egységesen (költségvetés, eszközlista). Illetve 
nyilatkozzon arról, hogy a műszerfejlesztésre a 
költségvetésben betervezett összegbe beleértendők-e, 
vagy pedig a tartalék terhére biztosítja azok költségét. 

19. TIOP-2.2.6-
12/1B-2013-0028 

Sürgősségi ellátás fejlesztése 
a Szent Borbála Kórházban 

Szent Borbála Kórház 
Tatabánya 1,18 

A projekt keretében sürgősségi 
betegellátó osztály kerül 

kialakításra. 
A projekt fontosabb részei: SOII. 

kialakítása egy jelenleg 
kihasználatlanul álló 

épületrészben, helikopter leszálló 
kialakítása, a kialakításra kerülő 
SBO felszerelése eszközökkel, 

mobiliákkal, a sürgősségi osztály 
informatikai működésének 

biztosítása. 

1)  Az építési költség nem tartalmaz semmilyen külső 
munkát (út, közmű, kert stb.), és a helikopterleszálló 
létesítésének költsége hiányzik a költségvetésből. 
Pályázó nyilatkozzon arról, hogy miért nem tervezte be a 
pályázat költségvetésébe fenti tételeket, illetve hogy 
milyen forrás terhére fogja biztosítani a fenti költségeket 
(saját forrás, jelen pályázat tartaléksora terhére, egyéb 
forrás terhére). 

2)  Pénzügyi vezetőre vonatkozóan pályázó nem 
csatolt önéletrajzot, szükséges ennek pótlása, 
amennyiben belső erőforrásból kívánja pályázó a 
projektmenedzsmentet biztosítani. Amennyiben külső 
szolgáltató által kívánja ellátni ezt a feladatot, a 
kiválasztási szempontrendszer bemutatása szükséges. 

3)  A megvalósíthatósági tanulmány 2.1 pontjában 
meghatározott operatív célok egy 16 ágyas sürgősségi 
betegellátó osztály létrehozását jelölik meg az egyik fő 
célnak. A tervezett SBO kapacitásával kapcsolatosan 
nem egyértelműek a leírtak a pályázati 
dokumentációban. A pályázati dokumentumok között két 
kapacitás befogadási kérelem szerepel. Az első 2013. 
márciusi dátumú, melyben 10 ágyra kér pályázó többlet 



M
A
G
Y
A
R
	K

Ö
Z
L
Ö
N
Y
	•	2013.	évi	160.	szám

	
68117

kapacitásbefogadást. A második kérelem - 2013. áprilisi 
dátumú - már 16 ágy befogadásáról szól. A módosítás 
indokára vonatkozóan információt a dokumentációban 
nem lehet fellelni. Hiánypótlás keretében becsatolásra 
került az illetékes miniszter többletkapacitás befogadást 
támogató levele, melyben ismételten 10 ágy 
többletkapacitás szerepel. Ez alapján vélelemezhető, 
hogy a többletkapacitás befogadására vonatkozó döntés 
is a 10 ágyas SBO befogadását fogja tartalmazni. Ennek 
következtében a pályázat egyik legfőbb célkitűzése 
sérül, nem lesz módja pályázónak a pályázatban szereplő 
16 ágyas SBO létrehozására. Ugyanakkor a miniszteri 
támogató levélben szereplő 10 ágyas kapacitás elegendő 
a jogszabályi előírások alapján II. szintű SBO 
létrehozásához (a minimum elvárás a 8+2 ágyas fektető-
megfigyelő biztosítása). A fenntartói nyilatkozat nem 
terjed ki az újonnan létesülő SBO kapacitására. Pályázó 
tisztázza a kapacitásokra vonatkozó, pályázatban 
ellentmondásosan feltüntetett adatokat, információkat, és 
mutassa be 10 ágy többletkapacitásra vonatkozóan a 
fejlesztést, illetve annak fenntarthatóságát. 

4)  A működési hatékonyság szakmai szempontból 
javul, pénzügyi értelemben nem látható egyértelműen, 
hogy a pályázó gazdálkodását hogyan fogja befolyásolni 
a fejlesztés. A vonatkozó részek táblázataiban 
(megvalósíthatósági tanulmány 3.1.4) és szöveges 
részeiben egymásnak ellentmondó adatok kerültek 
megadásra. A fejlesztés hatására számított többlet OEP 
bevétel mértéke hol 150 m Ft, hol 302 m Ft értékkel 
szerepel. A fekvőbeteg ellátás keretében tervezett 150 m 
Ft számítási módja nem ismert. A többletkapacitás 
befogadásban szereplő 400 súlyszám/év érték alapján 
jelenértéken ez 60 m Ft. A megvalósíthatósági 
tanulmány 480 súlyszám/év szerepel, amely érték nem 
tudni honnan származik. Pályázó tisztázza fenti 
ellentmondásokat, illetve a háttérszámításokat 
részletesen mutassa be. 

5)  A pályázati útmutató C5 pontjában szereplő 
programok közül a pályázó esetében a TIOP-2.2.2/C, 
TIOP-2.2.4, valamint a KEOP-5.3.0 pályázati 
konstrukciók relevánsak. A megvalósíthatósági 
tanulmány illeszkedés fejezetében nem kerül 
bemutatásra az ezekhez a pályázati támogatásokhoz való 
szakmai és műszaki kapcsolódás, valamint pénzügyi és 
műszaki lehatárolás. A jelenlegi fejlesztés ugyanabban 
az épületben kerül megvalósításra, mint a KEOP-os, 
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illetve a TIOP-2.2.4-es pályázat. A TIOP-2.2.2/C pályzat 
esetében erre vonatkozóan nincs információ. A 
megvalósíthatósági tanulmány 4.1 pontjában leírásra 
kerülnek az egyes pályázatok  rövid összefoglalásai, de 
ez nem elégséges a szakmai, műszaki és pénzügyi 
kapcsolódások, érintkezési felületek és határvonalak 
megállapítására. A Támogatási Szerződés megkötésének 
a feltétele, hogy a pályázó mutassa be a TIOP-2.2.2/C, 
TIOP-2.2.4 és a KEOP-5.3.0. kódszámú konstrukció 
keretében elnyert pályázati támogatásokhoz való 
szakmai és műszaki kapcsolódást, valamint pénzügyi és 
műszaki lehatárolást. 

6)  Az orvostechnológia szakértési feladat esetében a 
költségvetés szöveges indoklása alapján a kiviteli tervek 
orvostechnológiai oldalról való szakértői támogatását 
tartalmazza az összeg, míg a benyújtott árajánlat az 
eszközbeszerzés orvostechnológiai bonyolítására 
vonatkozik. Szakmailag mindkét feladat releváns lehet a 
pályázatban, szükséges annak pontosítása, hogy milyen 
célra kerül a szakértői szolgáltatás igénybevételre. 
Nyilatkozzon a pályázó arról, hogy melyik 
tevékenységre tervezett be költséget a költségvetésbe, és 
ennek megfelelően módosítsa, egyértelműsítse a 
költségvetés szöveges indoklását. 

7)  A műszaki vezető és szakmai vezető a pályázati 
útmutató C3 pontja alapján a projektmenedzsment része, 
költségeit annak keretében (II. Projektmenedzsment 
költségsor) szükséges tervezni, ezért szükséges 
áthelyezni ezen költséget III. Projekt szakmai 
megvalósítása költségsorról. 

8)  Költségvetés szöveges indoklása III. Projekt 
szakmai megvalósítása költségei között tünteti fel a 
szakmai vezetőt és a műszaki vezetőt. A pályázati 
útmutató előírásai alapján ezek a költségek a II. 
Projektmendzsment költségek között számolhatóak el, 
szükséges átcsoportosítani. 

9)  A költségvetés szöveges indoklása szöveges 
részében szereplő összeg az Orvosi gép-műszer 
beszerzés költségvetési sorában (385 568 190 Ft) nem 
egyezik meg a táblázatban rögzített (383 422 652 Ft) 
összeggel. A csatolt árajánlat alapján a szöveges 
indoklás javítandó. 

10)  A kockázatelemzésből hiányzik a TIOP-2.2.4 
projekt megvalósulásához való kapcsolódás miatti 
kockázat. A megvalósíthatósági tanulmány alapján a 
sürgősségi osztály kialakításához szükséges, hogy a 
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TIOP-2.2.4 keretében megvalósuló fejlesztést követően 
felszabaduljanak területek, melyek bevonhatóvá válnak a 
jelenlegi projektbe, hogy az előírt építészeti 
minimumfeltételek teljesíthetőek legyenek. Amennyiben 
a fejlesztés további késedelmet szenved, akkor nem lehet 
időben átadni a munkaterületet az építőnek, így ez a 
projekt sem tud határidőre elkészülni. A Támogatási 
Szerződés megkötésének a feltétele, hogy a 
kockázatkezelési terv kerüljön ezen észrevétel mentén 
módosításra. 

11)  A minimumkövetelményeket összefoglaló 
rendelet a II.-es progresszivitási szintű sürgősségi 
betegellátó osztály minimumfeltételei között 3 darab 
egyéb betegellátó hely kialakítását is megfogalmazza. A 
pályázati anyag ezeket nem tartalmazza. A betegellátó 
helyiségek nem a funkcionális blokkok (trauma, 
általános) szerint kerültek csoportosításra. A Támogatási 
Szerződés megkötésének a feltétele a 
minimumfeltételeknek megfelelő helyiségszám és 
helyiségtípus áttervezéssel történő biztosítása, törekedve 
a funkcionális kapcsolatok javítására. 

12)  Pályázó által megadott eszközspecifikációk nem 
részletesek, nem lehet az eszközök paramétereit 
beazonosítani sok esetben csak az árajánlat alapján, ezért 
szükséges egy részletes, minden gép-műszerre kiterjedő, 
specifikációkat tartalmazó eszközlista elkészítése, amely 
nem tartalmaz típus megjelölést. 

13)  A pályázó külső menedzsment szolgáltatóval is 
tervez a belső menedzsment személyek mellett, melynek 
indokoltsága nem egyértelmű a pályázatban leírtak 
alapján. Szükséges ezt alátámasztani, megindokolni, és a 
feladatokat és felelősségi köröket egyértelműen 
lehatárolni, mivel a megvalósíthatósági tanulmány 
vonatkozó fejezete (4.2) alapján nem egyértelműek a 
lehatárolódások. Szükséges ennek ismertetése. 
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20. TIOP-2.2.6-
12/1B-2013-0031 

A Somogy Megyei Kaposi 
Mór Oktató Kórház ka- 

posvári és marcali 
telephelyének integrált 

infrastruktúra-fejlesztése, a 
hatékonyabb Somogy 
megyei egészségügyi 

ellátórendszer 
megvalósításának érdekében 

Somogy Megyei 
Kaposi Mór Oktató 

Kórház 
1,49 

A projektben a Kaposi Mór 
Oktató Kórház kaposvári és 

marcali telephelyének szervezeti 
integrációját támogató 

fejlesztésekre kerül sor: a 
központi telephely műtéti blokkja 
kerül felújításra (infrastruktúra és 

műszer), a marcali telephelyen 
egy I. szintű sürgősségi osztály 
létrehozása és a központi műtő 
eszközfejlesztése történik meg. 

Egy központi konyha kerül 
kialakításra Kaposváron, illetve 

egy melegítőkonyha Marcaliban. 

1)  A Támogatási Szerződés megkötésének feltétele, 
hogy a pályázó a jelenleg folyó TIOP-2.2.7/07/2F 
fejlesztéshez való illeszkedést és lehatárolást, a 6. és a 8. 
épületeknél tételesen mutassa be. 

2)  A Támogatási Szerződés megkötésének a feltétele, 
hogy a pályázó a felújításra kerülő konyha teljes kiviteli 
tervdokumentációját nyújtsa be. 

3)  A Támogatási Szerződés megkötésének a feltétele, 
hogy a pályázó nyújtson be nyilatkozatot arra 
vonatkozóan, hogy a  projektmenedzsment ezen tagjai a 
fejlesztéssel érintett, vagy más egészségügyi intézmény 
működése során kötelezettségvállalást nem tehetnek, 
megfelelve így az útmutató elvárásainak. 

4)  A költségvetési táblázatban a pályázó megjelöli a 2. 
projektasszisztens bérköltséget. A 2. projektasszisztens 
bevonásának indokoltságát a pályázó nem részletezi a 
megvalósíthatósági tanulmányban, továbbá a 
megvalósíthatósági tanulmány 4.2. pontjában feladatait 
és a kiválasztási kritériumokat sem tünteti fel, a 
szervezeti ábrában és a projekt adatlap 4.4. pontjában 
sem került feltüntetésre. A Támogatási Szerződés 
megkötésének a feltétele, hogy a pályázó részletesen 
támassza alá a 2. projektasszisztens bevonását a 
projektmenedzsmentbe, valamint a megvalósíthatósági 
tanulmány és a projekt adatlap releváns pontjai 
kerüljenek kiegészítésre a 2. projektasszisztens feladat- 
és hatáskörével, kiválasztási kritériumaival. 

5)  A Támogatási Szerződés megkötésének feltétele, 
hogy a Gantt diagramm az alábbi szempontok 
figyelembe vételével kerüljön javításra: 

A kiviteli tervek elkészítésének, a tervellenőrzés és a 
tervezői művezetés időtartamát szükséges külön 
feltüntetni. 

A közbeszerzési szakértő időintervalluma végig 
tervezésre került, szükséges az egyes közbeszerzési 
eljárások időigényét külön-külön feltüntetni, különös 
tekintettel a kiviteli tervező kiválasztására vonatkozó 
közbeszerzési eljárás időigényére. 

A kivitelezés folyamata egy tétel, szükséges ezen 
időtartamot a főbb munkafázisokra bontani. 
Az átadás-átvétel időszakot is szükséges betervezni. 
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A Kormány 1680/2013. (IX. 30.) Korm. határozata
a Duna transznacionális együttműködési program közös intézményrendszerének felállításához szükséges 
feladatokról

A Kormány
 1. a  Duna transznacionális együttműködési program partnerországainak közös intézményrendszert érintő döntései 

magyarországi végrehajtása érdekében
a) a  közös irányító hatóságot és technikai titkárságot a  Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal önálló szervezeti 

egységeként,
b) az igazoló hatóságot a Magyar Államkincstáron belül,
c) az ellenőrző hatóságot az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság keretében
rendeli kialakítani,

 2. felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy tegye meg a  szükséges lépéseket a  Duna Program közös 
intézményrendszerének 1. pont szerinti felállítása érdekében.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1681/2013. (IX. 30.) Korm. határozata
a Társadalmi Megújulás Operatív Program 3.1.4-12/1-2 „Innovatív iskolák fejlesztése” című pályázati 
kiírásokra beérkezett pályázatok értékeléséről, a vonatkozó megoldási javaslatról és eljárásról szóló 
1483/2012. (XI. 7.) Korm. határozat módosításáról

A Kormány visszavonja a Társadalmi Megújulás Operatív Program 3.1.4-12/1-2 „Innovatív iskolák fejlesztése” című 
pályázati kiírásokra beérkezett pályázatok értékeléséről, a vonatkozó megoldási javaslatról és eljárásról szóló 
1483/2012. (XI. 7.) Korm. határozat 2. pontját.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1682/2013. (IX. 30.) Korm. határozata
a KEOP-2012-5.6.0 jelű („Központi költségvetési szervek energiahatékonysági beruházásai” című) pályázati 
konstrukcióra előzetes kérdőívet benyújtó, az Emberi Erőforrások Minisztériuma fenntartásában lévő 
intézmények pályázatairól

A Kormány egyetért a KEOP-2012-5.6.0 jelű, „Központi költségvetési szervek energiahatékonysági beruházásai” című 
pályázati felhívás vonatkozásában az  1.  mellékletben felsorolt pályázatok – az Emberi Erőforrások Minisztériuma 
fenntartásában lévő támogatást igénylők általi – elkészítésével és benyújtásával.

Felelős:  Miniszterelnökséget vezető államtitkár
Határidő:  azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1682/2013. (IX. 30.) Korm. határozathoz

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma fenntartásában lévő intézmények által benyújtott, az  előzetes kérdőív 
feltételeinek megfelelt projektjavaslatok:

A B C D

1. Intézmény neve Cím
Jelen projektben tervezett felújítások műszaki 

tartalma

Becsült 

költség  

[millió Ft]

2.
Pest Megyei Flór 
Ferenc Kórház

2143 Kistarcsa, 
Semmelweis tér 1.

Épületenergetikai fejlesztések, 
megújuló energiaforrás hasznosítására 
vonatkozó fejlesztések.

633

3. Semmelweis Egyetem
1125 Budapest, Kútvölgyi 
út 4.

„Budai Sürgősségi Centrum” hatékony 
energiagazdálkodásának keretében 
integratív beruházás megvalósítása.

770

4.
Budapesti Corvinus 
Egyetem

1118 Budapest, Villányi út 
29–43.

Budapesti Corvinus Egyetem 
Kertészettudományi Kara épületeinek 
fűtésrekonstrukciója és energetikai 
korszerűsítése.

251

5.
Eötvös Loránd 
Tudományegyetem

1052 Budapest, Ferenciek 
tere 6–10.

Fűtésrekonstrukció kazántelep 
cseréjével.

260

6.
Oktatáskutató és 
Fejlesztő Intézet

1089 Budapest, Könyves 
Kálmán körút 40.

Nyílászárók korszerűsítése, 
fűtéskorszerűsítés.

520

7. Néprajzi Múzeum
1055 Budapest, Kossuth 
Lajos tér 12.

Fűtéskorszerűsítés, kazáncsere, 
hőtechnikai felújítás, a padlásfödém 
szigetelése.

83

8.
Türr István Képző és 
Kutató Intézet

3325 Noszvaj, Dobó utca 
10.

A tervezett beruházás keretében 
a Türr István Képző és Kutató Intézet 
Miskolci Igazgatóságához tartozó 
noszvaji bentlakásos oktató tömb 
épületeinek hőszigetelése, nyílászárók 
cseréje és fűtés korszerűsítése, lapos 
tető szigetelésével, alternatív energia 
hasznosításával.

260

9.

Szépművészeti 
Múzeum

1146 Budapest, 
Városligeti körút 11. 
budapesti 29732/1 hrsz. 
(Szépművészeti Múzeum 
főépülete)

Fűtéskorszerűsítés, gőzkazán kiváltása, 
termosztatikus szelepek felszerelése, 
napelemek alkalmazása.

224
10.

1060 Budapest, Szondi 
utca 77. 
budapesti 28301 hrsz. 
(Szépművészeti Múzeum 
Könyvtára)

Fűtéskorszerűsítés (frekvenciaváltós 
szivattyú beépítése, légkezelők 
szabályozásának kialakítása, homlokzat 
szigetelés a gépkocsi áthajtóban), 
napelemek alkalmazása.

11.

1033 Budapest, Szentlélek 
tér 7. 
budapesti 18019 hrsz. 
(Szépművészeti Múzeum 
– Vasarely Múzeum, 
Zichy-kastély)

Fűtési rendszer rekonstrukciója.
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12.
Budapesti Gazdasági 
Főiskola

1149 Budapest, Buzogány 
utca 10–12.

Komplex épületenergetikai beruházás 
a Budapesti Gazdasági Főiskola 
Pénzügyi és Számviteli Karának 
Buzogány utcai épületegyüttesen.

297

13.

Mozgássérült 
Emberek 
Rehabilitációs 
Központja

1022 Budapest, Marcibányi 
tér 3.

Az „A”, „B”, és „C” épületekben utólagos 
hőszigetelés, kazáncsere, homlokzati 
nyílászárók cseréje, hővisszanyerő 
szellőzés létesítése, automatikus 
szabályozások kiépítése, hűtési 
rendszerek kiépítése, hőelosztó 
korszerűsítése, zöldtető kialakítása, 
napkollektor és napelem telepítése .

900

14.
Klebelsberg 
Intézményfenntartó 
Központ

1051 Budapest, Nádor utca 
32.

A projekt keretében mintegy 
50 oktatási intézmény 
energiahatékonysági felújítására 
nyílik lehetőség, elsősorban 
Közép-magyarországi régióban és 
főként a mindennapos testneveléshez 
szükséges épületek energetikai 
korszerűsítése céljából.

2669

15.
Emberi Erőforrás 
Támogatáskezelő

1054 Budapest, Alkotmány 
utca 25.

Energiahatékonysági felújítás. 230

16.
Heim Pál 
Gyermekkórház

1089 Budapest, Üllői út 86.

Teljes nyílászárócsere, homlokzat-
felújítás, -szigetelés, hővisszanyerős 
légkezelés, a fűtési rendszereket 
illetően strang- és radiátor-szabályozás.

543

17.
Nemzeti 
Sportközpontok

1023 Budapest, Árpád 
fejedelem útja 8. (Nemzeti 
Úszó és Vízilabda Olimpiai 
Központ – Császár-Komjádi 
uszoda)

Építészeti körben az uszodaépület 
nyílászáróinak cseréje; az iroda és 
az üzletek külső hőszigetelése és 
a nyílászárók cseréje. A gépészeti 
felújítás körében a fűtési rendszer 
korszerűsítése, az uszodatérben, 
az öltözőkben és az előterekben 
hővisszanyerős szellőztetés 
kialakítása, hőszivattyú telepítése, 
illetve a hulladékhő hasznosítása, 
napkollektorok telepítése és 
víztakarékos szerelvényekkel új 
vizesblokkok kialakítása. Elektromos 
felújítás.

360

18. Összesen 14 db projekt 8000
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A Kormány 1683/2013. (IX. 30.) Korm. határozata
a KÖZOP-3.1.1-07-2008-0014 azonosító számú („61. sz. főút Nagykanizsa elkerülő szakasz építése” című) 
kiemelt projekt támogatási összege növelésének jóváhagyásáról

A Kormány
 1. jóváhagyja a KÖZOP-3.1.1-07-2008-0014 azonosító számú, „61. sz. főút Nagykanizsa elkerülő szakasz építése” című 

projekt legfeljebb bruttó 1 942 758 916 forinttal történő növelését az 1. melléklet szerint,
 2. hozzájárul az 1. pont szerinti projekt támogatási szerződésének módosításához.

Felelős: Miniszterelnökséget vezető államtitkár
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1683/2013. (IX. 30.) Korm. határozathoz

Projekt azonosító száma Projekt megnevezése Támogatást igénylő neve
Eredeti támogatási összeg

(bruttó Ft)

Felmerült 

költségnövekmény 

összege

(bruttó Ft)

Projekt megnövelt 

támogatási összege

(bruttó Ft)

Projekt rövid bemutatása

KÖZOP- 
3.1.1-07-2008-0014

61. sz. főút 
Nagykanizsa 
elkerülő szakasz 
építése

Nemzeti 
Infrastruktúra 
Fejlesztő 
Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság

2 456 932 247 1 942 758 916 4 399 691 163

A beruházás keretében a 61. 
számú főút Nagykanizsa megyei 
jogú várost elkerülő szakasza 
valósul meg. Az új útszakasz 
II. rendű főútként 90 km/h 
tervezési sebességgel, síkvidéki 
út tervezési kategóriában 
(„A” jelű környezet) 12,0 m 
koronaszélességgel, 7,5 m 
burkolatszélességgel és 2x1 
forgalmi sáv keresztmetszettel 
kerül megépítésre 3 291 m 
hosszan. Az útszakaszon kettő 
forgalmi csomópont létesül, 
amelyből egy körfogalmi 
csomópont lesz, továbbá egy 
52 m nyílású vasúti felüljáró is 
megépítésre kerül. A beruházás 
részét képezi bekötőutak 
és mezőgazdasági szervizút 
létesítése, továbbá egyéb 
műtárgyak, úttartozékok építése, 
kialakítása.
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A Kormány 1684/2013. (IX. 30.) Korm. határozata
a DDOP-4.1.3/A-2008-0004 azonosító számú („Zsolnay Kulturális Negyed” című) projekt támogatásának 
növeléséről és a nagyprojekt támogatási kérelemnek az Európai Bizottsághoz történő benyújtásáról

A Kormány
 1. jóváhagyja az 1. melléklet szerint a DDOP-4.1.3/A-2008-0004 azonosító számú, a „Zsolnay Kulturális Negyed” című 

nagyprojekt elszámolható közkiadásának 482 633 588 Ft-tal történő megnövelését,
 2. hozzájárul, hogy a  Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága 

az 1. pontban meghatározott projekt támogatási szerződését az 1. mellékletnek megfelelően módosítsa,
 3. felhívja a Miniszterelnökséget vezető államtitkárt, hogy gondoskodjon arról, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 

az 1. pontban meghatározott nagyprojekt támogatási kérelmét az Európai Bizottság részére benyújtsa.
Felelős: Miniszterelnökséget vezető államtitkár
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1684/2013. (IX. 30.) Korm. határozathoz

Projekt 

azonosító 

száma

Támogatást igénylő 

neve

Projekt 

megnevezése
Projekt rövid bemutatása

Támogatási szerződésben jelenleg szereplő 

elszámolható közkiadás 

(Ft)

A költségnövekmény elfogadásával a támogatási 

szerződés módosításában szerepeltethető 

elszámolható közkiadás 

(Ft)

A költségnövekmény 

(Ft)

támogatás összege önerő összege támogatás összege önerő összege
támogatás 

része
önerő része

DDOP-4.1.3/A- 

2008-0004

Pécs  

Megyei Jogú Város 

Önkormányzata

Zsolnay  

Kulturális Negyed

Magyarország és Közép-Európa legnagyobb 

barnamezős beruházása valósul meg, a korábban 

a Zsolnay Porcelán Manufaktúra által használt 

ipari műemlék épületek átalakításával, kulturális, 

turisztikai, egyetemi és gazdasági funkciók 

kialakításával. Az öt hektárnyi ipari területen  

35 000 m2-es beruházás keretében szétválasztásra 

került a jelenleg is működő Zsolnay Porcelángyárban 

folyó termelés és a műemléki környezetben 

megvalósuló kulturális funkció. Az új kulturális 

alapú inkubációs és innovációs tevékenységek 

megjelenését 1000 fő befogadására is alkalmas 

multifunkcionális rendezvénytér, 1000 m2 kiállítótér, 

kétszintes parkoló, egy gyalogos híd és 11 000 m2 

zöldfelületet segíti.

Az új városrész négy, egymástól funkciójában, 

célcsoportjában is jól elkülönülő negyedre és 

a Mauzóleumra tagolódik:

1. Gyermek és Családi Negyed: Bóbita Bábszínház, 

a Pécsi Galéria, a Planetárium, Interaktív 

Tudományos-technikai kiállítás,

2. Míves Negyed: a Zsolnay család és a gyár 

történetét bemutató kiállítás, a kreatív 

inkubátorház, vállalkozói tér, Kéz-művész utca és 

Gyugyi-gyűjtemény,

3. Alkotó Negyed a volt pirogránit üzem 

épületegyüttesében: Ifjúsági ház, a Kortárs Művészeti 

Központ és a LABOR,

4. Egyetemi Negyed: a Pécsi Tudományegyetem 

művészeti karának termei,

5. Mauzóleum: műemléki épület (102 m2).

9 185 291 822 1 647 816 923 9 595 530 372 1 720 211 961 410 238 550 72 395 038

Összesen: 10 833 108 745 11 315 742 333 482 633 588
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A Kormány 1685/2013. (IX. 30.) Korm. határozata
a fővárosi közösségi közlekedés zavartalan működésének fenntartása érdekében szükséges további 
intézkedésről

A Kormány
 1. az államháztartásról szóló 2011.  évi CXCV.  törvény 21.  § (6)  bekezdése alapján, a  fővárosi közösségi közlekedés 

zavartalan működésének fenntartása érdekében 7000,0 millió forint 1. melléklet szerinti, egyszeri átcsoportosítását 
rendeli el elszámolási, a fel nem használt rész tekintetében visszatérítési kötelezettséggel a Magyarország 2013. évi 
központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok 
támogatásai fejezet, 21. Fővárosi közösségi közlekedés rendkívüli támogatása cím javára, a  Kvtv. 1.  melléklet 
XI. Miniszterelnökség fejezet, 7. Rendkívüli kormányzati intézkedések cím terhére;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

 2. egyetért azzal, hogy a belügyminiszter a támogatást soron kívül utólagos, legkésőbb 2013. december 15-ig történő 
elszámolási kötelezettséggel folyósítsa Budapest Főváros Önkormányzata számára.

  Dr. Semjén Zsolt s. k.,
  miniszterelnök-helyettes
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1. melléklet az 1685/2013. (IX. 30.) Korm. határozathoz

IX. Helyi önkormányzatok támogatásai
XI. Miniszterelnökség 

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

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

szám név neve áthúzódó
hatása

IX. Helyi önkormányzatok támogatásai
297268 21 Fővárosi közösségi közlekedés rendkívüli támogatása 7 000,0

XI. Miniszterelnökség
297102 7 Rendkívüli kormányzati intézkedések -7 000,0

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

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

szám név neve áthúzódó
hatása

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

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

szám név neve áthúzódó
hatása

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év
Fejezet időarányos
Állami Számvevőszék teljesítményarányos  
Magyar Államkincstár egyéb: azonnal 7 000,0 7 000,0
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

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

2 példány

A módosítást 
elrendelő 

jogszabály/ 
határozat száma

A módosítást 
elrendelő 

jogszabály/ 
határozat száma

Az adatlap 5 példányban töltendő ki
1 példány

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

1 példány
1 példány

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

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

A módosítást 
elrendelő 

jogszabály/ 
határozat száma
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A Kormány 1686/2013. (IX. 30.) Korm. határozata
a 2012. évi kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradványok egy részének felhasználásáról

A Kormány a  további intézkedésig fel nem használható 2012. évi kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-
maradványokból a XII. Vidékfejlesztési Minisztérium fejezetnél 282,3 millió forintnak
a) az  államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 152.  § 

(5) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a felhasználását engedélyezi és
b) az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33.  § (1)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 

az 1. melléklet szerinti átcsoportosítását rendeli el.
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

  Dr. Semjén Zsolt s. k.,
  miniszterelnök-helyettes
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1. melléklet az 1686/2013. (IX. 30.) Korm. határozathoz

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

          Ezer forintban

 Fejezet-
szám 

Cím- 
szám

 Alcím- 
szám

 Jogcím-
csop.-
szám

 Jogcím-
szám

 Előir.-
csoport-

szám

 Kiemelt 
előir.-
szám

 Fejezet-
név 

Cím-név 
Alcím-

név 
Jogcím-

csop.-név
 Jogcím-

név
 Előir.-

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

XII. Vidékfejlesztési Minisztérium
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

15 Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék
1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú kiadások -282 309
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
24 Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése

11 Sportlétesítmények fejlesztése és fenntartása
2 Állami, önkormányzati és egyéb sportlétesítmények fejlesztése, fenntartása

3 Felhalmozási költségvetés
6 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 282 309

0

A 2012. évi előirányzat-maradványok átcsoportosítása
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A Kormány 1687/2013. (IX. 30.) Korm. határozata
a Magyar Nemzeti Múzeum Esztergomi Vármúzeuma restaurálásának befejezése és a sziráki Teleki-sírbolt 
teljes helyreállítása céljából a Miniszterelnökség és az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetek közötti 
előirányzat-átcsoportosításról

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, 
a Magyar Nemzeti Múzeum Esztergomi Vármúzeuma restaurálásának befejezéséhez és a sziráki Teleki-sírbolt teljes 
helyreállításához szükséges fedezetnek a Magyar Nemzeti Múzeum költségvetésében történő biztosítása érdekében 
65  000 ezer forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a  Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről 
szóló 2012. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1.  melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 5. Fejezeti 
kezelésű előirányzatok cím, 2. Fejezeti általános tartalék alcím terhére, a  Kvtv. 1.  melléklet XX. Emberi Erőforrások 
Minisztériuma fejezet, 11. Közgyűjtemények cím javára az 1. melléklet szerint.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 Miniszterelnökséget vezető államtitkár
 emberi erőforrások minisztere
Határidő: azonnal

  Dr. Semjén Zsolt s. k.,
  miniszterelnök-helyettes
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1. melléklet az 1687/2013. (IX. 30.) Korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

 ADATLAP  A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA   
a  Kormány   hatáskörében

Költségvetési év: 2013.
ezer forintban

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

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

hatása
XI. Miniszterelnökség

5 Fejezeti kezelésű előirányzatok
296668 2 Fejezeti általános tartalék

1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú kiadások -65 000

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
218672 11 Közgyűjtemények

1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 1 760
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 428
3 Dologi kiadások 62 812

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű   
Az  összetartozó előirányzatváltozásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

ezer forintban
ÁHT. Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. BEVÉTELEK A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

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

szám név neve áthúzódó
hatása

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

ezer forintban
ÁHT. Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. TÁMOGATÁS A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

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

szám név neve áthúzódó
hatása

XI. Miniszterelnökség
5 Fejezeti kezelésű előirányzatok

296668 2 Fejezeti általános tartalék -65 000
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

218672 11 Közgyűjtemények 65 000

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű   
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

 Az adatlap 5 példányban töltendő ki Az előirányzatok felhasználása/zárolása (módosítás +/-)   Összesen: I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év
   Fejezet    1 példány   időarányos

   Állami Számvevőszék 1 példány   teljesítményarányos 
   Magyar Államkincstár 1 példány   egyéb :azonnal 65 000 65 000
   Nemzetgazdasági Minisztérium 2 példány

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat száma

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat száma

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat száma
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A Kormány 1688/2013. (IX. 30.) Korm. határozata
a magyarországi Holokauszt Emlékévhez kapcsolódó kezdeményezések támogatását célzó  
Civil Alap – 2014 pályázati programról

 1. A Kormány egyetért a Holokauszt Emlékévhez kapcsolódó programjavaslatok, kezdeményezések megvalósításának 
támogatását célzó – 2013. október 1. napjáig kiírandó és 2013. december 15. napjáig lebonyolítandó – Civil 
Alap – 2014 pályázati program létrehozásával.

 2. A Kormány felhívja a  Miniszterelnökséget vezető államtitkárt és a  nemzetgazdasági minisztert, hogy a  Civil 
Alap – 2014 pályázati program lebonyolításához 2014. évben szükséges 1500 millió forintnak a Miniszterelnökség 
fejezetben történő biztosításáról a központi költségvetés tervezése során gondoskodjanak.

Felelős: Miniszterelnökséget vezető államtitkár 
nemzetgazdasági miniszter

Határidő: a 2014. évi központi költségvetés tervezése

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

A Kormány 1689/2013. (IX. 30.) Korm. határozata
a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a Miniszterelnökség fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

A Kormány az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33.  § (1)  bekezdésében biztosított jogkörében 
eljárva, az  európai uniós fejlesztési források felhasználásához kapcsolódó fejlesztéspolitikai és a  határon 
átnyúló programokkal kapcsolatos feladatok ellátásához kapcsolódó költségvetési előirányzatoknak a  Nemzeti 
Fejlesztési Minisztérium részéről a  Miniszterelnökség részére történő átadása érdekében a  Magyarország  
2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XVII. Nemzeti 
Fejlesztési Minisztérium fejezet, 1. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium igazgatása cím terhére, a  Kvtv. 1.  melléklet  
XI. Miniszterelnökség fejezet, 1. Miniszterelnökség cím javára 87 392 ezer forint tartós jellegű átcsoportosítását 
rendeli el az 1. melléklet szerint.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
 Miniszterelnökséget vezető államtitkár
 nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

  Dr. Semjén Zsolt s. k.,
  miniszterelnök-helyettes
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1. melléklet az 1689/2013. (IX. 30.) Korm. határozathoz

XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
XI. Miniszterelnökség

ezer forintban
ÁHT. Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
egyedi szám szám szám cím cím csoport előir. név név név cím cím csop. K I A D Á S O K (+/-) következő

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

hatása

XVII. XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
280645 1 Nemzeti Fejlesztési Minisztérium igazgatása

1 Működési költségvetés
1 -61 559 -121 961
2 -16 552 -32 804
3 Dologi kiadások -9 281 -12 993 

XI. XI. Miniszterelnökség
294502 1 Miniszterelnökség

1 Működési költségvetés
1 61 559 121 961
2 16 552 32 804
3 Dologi kiadások 9 281 12 993

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    b.)   a követekező év költségvetésébe beépülő
ezer forintban

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

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

hatása

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

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

szám név neve áthúzódó
hatása

XVII. XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
280645 1 Nemzeti Fejlesztési Minisztérium igazgatása -87 392 -167 758

XI. XI. Miniszterelnökség
294502 1 Miniszterelnökség 87 392 167 758

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra  36 fő
ezer forintban

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év
Fejezet időarányos
Állami Számvevőszék teljesítményarányos 42 768 44 624
Magyar Államkincstár egyéb: azonnal
Nemzetgazdasági Minisztérium 2 példány
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2013.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

Az adatlap 5 példányban töltendő ki
1 példány
1 példány
1 példány

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    b.)   a követekező év költségvetésébe beépülő

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    b.)   a követekező év költségvetésébe beépülő

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
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A Kormány 1690/2013. (IX. 30.) Korm. határozata
a Magyarország Kormánya és Georgia Kormánya közötti oktatási, tudományos és kulturális 
együttműködésről szóló egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

A Kormány
 1. egyetért a  Magyarország Kormánya és Georgia Kormánya közötti oktatási, tudományos és kulturális 

együttműködésről szóló Egyezmény (a továbbiakban: szerződés) bemutatott szövegével;
 2. felhatalmazza az emberi erőforrások miniszterét vagy az általa kijelölt személyt a szerződés bemutatott szövegének 

– a jóváhagyás fenntartásával történő – végleges megállapítására;
 3. felhívja a  külügyminisztert, hogy a  szerződés szövege végleges megállapításához szükséges meghatalmazási 

okiratot adja ki;
 4. jóváhagyja a  szerződés kihirdetéséről szóló kormányrendelet tervezetét, és elrendeli a  szerződés szövegének 

végleges megállapítását követően annak a Magyar Közlönyben történő kihirdetését;
 5. a  Magyar Köztársaság Kormánya és Georgia (Grúzia) Kormánya közötti oktatási, tudományos és kulturális 

együttműködésről szóló Egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról szóló 
1231/2011. (VII. 7.) Korm. határozatot visszavonja.

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

A miniszterelnök 124/2013. (IX. 30.) ME határozata
a Magyarország Kormánya és Georgia Kormánya között a nemzetközi közúti személyszállításról  
és árufuvarozásról szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (2) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva, 
a nemzeti fejlesztési miniszter, a közigazgatási és igazságügyi miniszter és a külügyminiszter előterjesztése alapján
 1. felhatalmazom a nemzeti fejlesztési minisztert vagy az általa kijelölt személyt a Magyarország Kormánya és Georgia 

Kormánya között a  nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról szóló Megállapodás (a továbbiakban: 
Megállapodás) bemutatott szövegének – a megerősítés fenntartásával történő – végleges megállapítására;

 2. felhívom a külügyminisztert, hogy a Megállapodás szövege végleges megállapításához szükséges meghatalmazási 
okiratot adja ki;

 3. felhívom a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a  Megállapodás kihirdetéséről szóló törvény tervezetét 
a Megállapodás szövegének végleges megállapítását követően haladéktalanul terjessze a Kormány elé.

  Dr. Semjén Zsolt s. k.,
  miniszterelnök-helyettes
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A miniszterelnök 125/2013. (IX. 30.) ME határozata
a Magyarország Kormánya és Sri Lanka Demokratikus Szocialista Köztársaság Kormánya között a kettős 
adóztatás elkerülésére és az adóztatás kijátszásának megakadályozására a jövedelemadók területén tárgyú 
Egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról

A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva, 
a nemzetgazdasági miniszter és a külügyminiszter előterjesztése alapján
 1. egyetértek a Magyarország Kormánya és Sri Lanka Demokratikus Szocialista Köztársaság Kormánya között a kettős 

adóztatás elkerülésére és az  adóztatás kijátszásának megakadályozására a  jövedelemadók területén tárgyú 
Egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) létrehozásával;

 2. felhatalmazom a  nemzetgazdasági minisztert, hogy – az  érintett miniszterekkel egyetértésben – a  tárgyalásokon 
részt vevő személyeket kijelölje;

 3. felhatalmazom a  nemzetgazdasági minisztert vagy az  általa kijelölt személyt, hogy a  tárgyalások eredményeként 
előálló szövegtervezetet kézjegyével lássa el;

 4. felhívom a külügyminisztert, hogy az Egyezmény létrehozásához szükséges meghatalmazási okiratot adja ki;
 5. felhívom a  nemzetgazdasági minisztert és a  külügyminisztert, hogy az  Egyezmény létrehozását követően 

az Egyezmény szövegének végleges megállapítására való felhatalmazásról szóló határozat tervezetét haladéktalanul 
terjesszék a Kormány elé.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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