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Kormányrendeletek

A Kormány 359/2013. (X. 11.) Korm. rendelete
a 2007–2013. programozási időszakban a Délkelet-Európai Transznacionális Együttműködési Program
Európai Szomszédsági és Partnerségi Támogatási Eszközből megvalósuló programkomponensének
végrehajtásáról
A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet
Általános rendelkezések
1. A rendelet hatálya
1. §

(1) A rendelet hatálya kiterjed a 2007–2013. programozási időszakban a Délkelet-Európai Transznacionális
Együttműködési Program (a továbbiakban: Program) Európai Szomszédsági és Partnerségi Támogatási Eszközből
(a továbbiakban: Támogatási Eszköz) megvalósuló programkomponense (a továbbiakban: Programkomponens)
keretében biztosított közösségi támogatás felhasználásának lebonyolítására és ellenőrzésére.
(2) A rendelet hatálya kiterjed a Programkomponens végrehajtásában közreműködő, a Program alapján közösségi
támogatásban részesülő jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre és a technikai
segítségnyújtás projektek kedvezményezettjeire.

2. §		
A Támogatási Eszköz felhasználásának lebonyolítása és ellenőrzése során e rendelet eltérő rendelkezése hiányában
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.)
rendelkezéseit kell alkalmazni.

2. Értelmező rendelkezések
3. §		
E rendelet alkalmazásában
1.
forrásgazda: a Támogatási Eszköz előirányzata esetében a tervezési, előirányzat-módosítási és felhasználási,
beszámolási, információszolgáltatási, ellenőrzési kötelezettségek viselője és jogok gyakorlója,
2.
hitelesítés: a hitelesítési tevékenységre kijelölt szervezet által végzett mindazon folyamatba épített
adminisztratív, pénzügyi, szakmai és helyszíni ellenőrzések összessége, amelyek annak megállapítására
irányulnak, hogy a partner, illetve a hazai partner a támogatási, illetve a hazai társfinanszírozási szerződésben
rögzített kötelezettségeit – a vonatkozó közösségi és hazai jogszabályokkal összhangban – teljesítette,
3.
Közös Technikai Titkárság: az Irányító Hatóság által – a részt vevő partnerországok egyetértésével –
a Programban meghatározott feladatok ellátása céljából létrehozott szervezet,
4.
partner: több jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság által közösen
megvalósítandó projekt esetén adott projektrész megvalósításáért a partnerségi megállapodás aláírásával
felelősséget vállaló, a Támogatási Eszközből származó közösségi támogatásban részesülő fél,
5.
partner szintű hitelesítési nyilatkozat: a hitelesítési tevékenységre kijelölt szervezet által a partner részére
kiadott, a hitelesítés tényét igazoló dokumentum,
6.
pénzügyi átutalási egység: az Irányító Hatóság által megbízott azon szervezet, amely a közösségi támogatás
partnerek felé történő kifizetését végzi,
7.
programszámla: a közösségi támogatás fogadása céljából az Irányító Hatóság által euróban nyitott közös
fizetési számla,
8.
rendszerjellegű szabálytalanság: a Program irányítási és ellenőrzési rendszeréből fakadó szabálytalanság,
9.
szabálytalanság: az Európai Unió joga valamely rendelkezésének megsértése, továbbá a nemzeti
jogszabályok előírásainak, illetve a felek által a finanszírozási szerződésben vállalt kötelezettségeknek
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10.

11.

a megsértése, amely az Európai Unió általános költségvetését az általános költségvetésre rótt indokolatlan
költség formájában sérti vagy sértheti, illetve amelyek eredményeképpen Magyarország pénzügyi érdekei
sérülnek, illetve sérülhetnek,
technikai segítségnyújtás projekt: azon projektek, melyek célja a Program hatékony, eredményes, szabályszerű
és átlátható megvalósításának biztosítása, valamint a végrehajtásáért felelős intézményrendszer magas
színvonalú működése,
technikai segítségnyújtás projekt kedvezményezettje: technikai segítségnyújtás projekt esetén a projekt
megvalósításának egészéért felelősséget viselő önálló jogi személyiséggel rendelkező szervezet.

II. Fejezet
A források tervezése
4. §

(1) A Programkomponensre tervezett közösségi támogatást az Ávr. előírásai szerint a forrásgazdának kell megterveznie.
(2) Az előirányzatok tervezésénél figyelembe kell venni:
a)
a költségvetési tervezés ütemezésével összhangban a programozási időszak kötelezettségvállalási
keret-előirányzataira vonatkozó adatokat, az elmúlt év tényleges kifizetéseit, a várható teljesítéseket és
a Program pénzügyi zárásáig várható kifizetési ütemre vonatkozó kifizetési előrejelzéseket,
b)
az Európai Bizottság által elfogadott Programkomponenst.

III. Fejezet
A programszintű végrehajtás részletes szabályai
3. Pályáztatás és szerződéskötés
5. §

(1) A Támogatási Eszközből származó közösségi támogatásra vonatkozó pályáztatás, a pályázatok elbírálása,
a szerződéskötés, a közösségi támogatás folyósítása, valamint a szerződések teljesítése során az Ávr. rendelkezéseit
nem kell alkalmazni.
(2) Az európai szomszédsági és partnerségi támogatási eszköz létrehozására vonatkozó általános rendelkezések
meghatározásáról szóló 1638/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet keretében finanszírozott, határokon
átnyúló együttműködési programok végrehajtási szabályainak megállapításáról szóló 2007. augusztus 9-i
951/2007/EK bizottsági rendelet (a továbbiakban: 951/2007/EK rendelet) 13. cikke értelmében a projektek
kiválasztásának szempontrendszerét a Monitoring Bizottság hagyja jóvá.
(3) A pályáztatásra és a pályázatok elbírálására vonatkozó főbb előírásokat a pályázati kiírásokban kell meghatározni.
(4) A 951/2007/EK rendelet 13. cikke értelmében a projektek kiválasztása a Monitoring Bizottság feladata.
(5) A támogatási szerződéseket az Irányító Hatóság nevében a Közös Technikai Titkárság köti meg.

4. A közösségi hozzájárulások fogadására és kifizetésére szolgáló kincstári fizetési számlák
6. §

(1) Az Európai Bizottságtól érkező előfinanszírozás, időközi kifizetés és végsőegyenleg kifizetés fogadására az Irányító
Hatóság programszámlát nyit a Magyar Államkincstárnál (a továbbiakban: kincstár).
(2) A megnyitott programszámla felett az Irányító Hatóság rendelkezik.
(3) A programszámla vezetésével kapcsolatos költségek elszámolása közvetlenül a központi költségvetés terhére
történik.
(4) A programszámláról indított átutalásokhoz az átutalási megbízást minden esetben az IMIR 2007–2013-ban kell
kiállítani.

7. §

(1) Az Irányító Hatóság gondoskodik euró lebonyolítási fizetési számla (a továbbiakban: lebonyolítási számla)
megnyitásáról a kincstárnál.
(2) A lebonyolítási számla szolgál az előleg-, időközi- és végsőegyenleg-fizetési kérelem (a továbbiakban: fizetési
kérelem) alapján közösségi támogatásra jogosult tevékenységekhez kapcsolódó költségeknek az Irányító Hatóság
által a Támogatási Eszközből történő megtérítésére, a partner által bármilyen jogcímen történő visszafizetésre,
valamint a technikai segítségnyújtás források kifizetésére.
(3) A lebonyolítási számla felett az Irányító Hatóság – a technikai segítségnyújtást kivéve – rendelkezési jogot
biztosíthat a pénzügyi átutalási egységnek.
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(4) A lebonyolítási számla feletti rendelkezési jogosultságot két bejelentett személy együttes aláírásával lehet
gyakorolni.
(5) A lebonyolítási számla vezetésével kapcsolatos költségek elszámolása közvetlenül a központi költségvetés terhére
történik.
(6) A lebonyolítási számláról indított átutalásokhoz az átutalási megbízást minden esetben az IMIR 2007–2013-ban kell
kiállítani.
(7) A kincstár a lebonyolítási számla kivonatát két eredeti példányban állítja ki, melyből az egyik példányt a pénzügyi
átutalási egység, a másik példányt az Irányító Hatóság részére küldi meg.
8. §		
A kincstár által kiállított fizetési számla kivonatok adatait a fizetési számla felett rendelkezőknek a kivonatok
kézhezvételét követő öt munkanapon belül kell rögzíteni és a rögzítést követő két munkanapon belül kell
jóváhagyni az IMIR 2007–2013-ban.

5. Az Európai Bizottságtól érkező kifizetések, elszámolás
9. §		
Az Európai Bizottságtól érkező kifizetésekkel kapcsolatos igényléseket és elszámolásokat az IMIR 2007–2013-ban
rögzített adatok alapján kell összeállítani.

6. Előleg
10. §		
A közösségi hozzájárulás kifizetése a technikai segítségnyújtás kedvezményezettek, illetve a partnerek részére
a támogatásokra az Irányító Hatóság által a 951/2007/EK rendelet 23. cikk (1) bekezdése alapján kötelezően
alkalmazni rendelt szerződéses eljárásokkal összhangban, az azokban meghatározott ütemezés szerint kerülhet
kifizetésre. Az előleg mértéke a támogatási szerződésben az egyes projektszakaszokra meghatározott támogatási
összeg 80%-a.

7. A közösségi hozzájárulás forráslehívása és kifizetése
11. §

(1) A Közös Technikai Titkárság ellenőrzi a partner által benyújtott előlegfizetési kérelmet, a projektrész előrehaladási
jelentést, a partner szintű hitelesítési nyilatkozatot és az összesített számlalistát, valamint a fizetési kérelmet. A Közös
Technikai Titkárság rögzíti a fizetési kérelem adatait az IMIR 2007–2013-ban és kezdeményezi a pénzügyi átutalási
egységnél a közösségi hozzájárulás kifizetési folyamatának elindítását.
(2) A Közös Technikai Titkárság kezdeményezése alapján a pénzügyi átutalási egység összeállítja az IMIR
2007–2013-ban rögzített, még le nem hívott, közösségi támogatásra jogosult tevékenységekhez kapcsolódó
hitelesített költségek összesítését tartalmazó dokumentációt (a továbbiakban: forráslehívási dokumentáció), majd
azt elektronikusan és nyomtatott formában megküldi az Irányító Hatóság részére.
(3) Az Irányító Hatóság a forráslehívási dokumentáció jóváhagyása esetén gondoskodik a közösségi támogatás
átutalásáról az általa kezelt programszámla egyenlegének erejéig a lebonyolítási számlára. Ha a programszámla
egyenlege nem elegendő az utalás teljesítéséhez, az Irányító Hatóság gondoskodik a megfelelő összeg Európai
Bizottságtól történő lehívásáról.
(4) A pénzügyi átutalási egység a közösségi támogatás lebonyolítási számlán történt jóváírásáról szóló fizetési
számlakivonat kézhezvételét követően indítja a partnerek fizetési számlái javára a közösségi támogatások kifizetésre
jóváhagyott összegét euróban.
(5) A lebonyolítási számláról csak akkor lehet átutalást kezdeményezni, ha a kifizetési kérelemmel kapcsolatos adatok
az IMIR 2007–2013-ban rögzítésre és jóváhagyásra kerültek.
(6) Az Irányító Hatóság minden hónap tizedik napjáig gondoskodik a magyar technikai segítségnyújtás projekt
kedvezményezetteknek juttatott közösségi forrásokról a lebonyolítási számláról történő kiutalás hónapjában
érvényes, az Európai Bizottság által meghatározott havi árfolyamon készült – az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 80. § (2) bekezdése szerinti szabályzatban meghatározott – kiegészítő szelvény megküldéséről
a kincstár részére.
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8. A technikai segítségnyújtás forráslehívása és kifizetése
12. §

(1) Az Európai Bizottság által évente előfinanszírozásként, illetve kiegészítő előfinanszírozásként folyósított közösségi
hozzájárulásnak a technikai segítségnyújtás projektek kedvezményezettjei által megvalósuló projektekre vonatkozó
összegét az Irányító Hatóság a programszámlán történő jóváírást követően továbbutalja a lebonyolítási számlára.
(2) A technikai segítségnyújtás projekt kedvezményezettje köteles az általa megvalósított projektek keretében
felhasznált előfinanszírozás vonatkozásában éves elszámolást készíteni és biztosítani az Irányító Hatóság részére
az előfinanszírozási kérelem, az időközi pénzügyi jelentés és a külső audit jelentés összeállításához szükséges
adatokat.
(3) Az Irányító Hatóság gondoskodik a lebonyolítási számlán jóváírt támogatási összeg kifizetéséről a technikai
segítségnyújtás projektek kedvezményezettjei számlája javára.
(4) Az éves elszámolás benyújtását követően az Irányító Hatóság gondoskodik az előfinanszírozáson, illetve a kiegészítő
előfinanszírozáson felül fennmaradó közösségi hozzájárulás átutalásáról a technikai segítségnyújtás projektek
kedvezményezettjei számlája javára.

IV. Fejezet
Szabálytalanságok kezelése
13. §

(1) A nemzeti hatóság feladata a támogatások rendeltetésszerű és szabályszerű felhasználása érdekében annak
biztosítása, hogy az Európai Unió, illetve Magyarország pénzügyi érdeke a támogatások felhasználása során ne
sérüljön, illetve ne sérülhessen.
(2) A szabálytalanságok jelentése érdekében a nemzeti hatóság együttműködik az OLAF Koordinációs Irodával.
(3) A nemzeti hatóság vezetője kijelöli a nemzeti hatóság hatáskörébe tartozó, a szabálytalansági ügyek
nyilvántartásáért és jelentéséért felelős szervezeti egységet vagy személyt (a továbbiakban: szabálytalanság-felelős).
(4) A szabálytalanság-felelős gondoskodik
a)
a szabálytalanságok nyilvántartásáról,
b)
a szabálytalanságokkal kapcsolatos negyedéves jelentések összeállításáról,
c)
az IMIR 2007–2013 szabálytalanságokkal kapcsolatos adatokkal történő feltöltéséről.

14. §

(1) A nemzeti hatóság azon tagja, aki a támogatási folyamat bármely szakaszában szabálytalanság gyanúját észlelte
vagy akinek ilyen gyanú a tudomására jutott, köteles azonnal írásban rögzíteni a gyanút, és a gyanúbejelentést
haladéktalanul megküldeni a szabálytalanság-felelősnek.
(2) A szabálytalanság-felelős a gyanúbejelentés kézhezvételétől számított öt munkanapon belül megküldi a nemzeti
hatóság vezetője részére a szabálytalansági gyanúról kapott tájékoztatást, a kapcsolódó dokumentumokat, valamint
a véleményét, javaslatot téve a szabálytalansági gyanú kivizsgálására vagy annak mellőzésére. A nemzeti hatóság
vezetője a kézhezvételtől számított öt munkanapon belül dönt a szabálytalansági eljárás elindításáról vagy az arra
irányuló javaslat elutasításáról, amely döntéséről egyidejűleg értesíti a szabálytalanság-felelőst.
(3) A nemzeti hatóság vezetője megalapozott szabálytalansági gyanú esetén köteles a szabálytalansági eljárást
lefolytatni.
(4) A szabálytalansági eljárás megindításáról szóló döntéssel egyidejűleg – illetve a szabálytalansági eljárás során
bármikor – a nemzeti hatóság vezetője rendelkezhet az érintett projektrésszel kapcsolatos kifizetések teljes vagy
részleges felfüggesztéséről.
(5) A szabálytalansági eljárás megindításáról szóló döntéssel egyidejűleg ki kell jelölni a szabálytalansági vizsgálat
vezetőjét, és a vizsgálatba bevonandó szakértőket.
(6) A szabálytalanság-felelős a szabálytalansági eljárás elrendelésének vagy elutasításának tényét a döntés
kézhezvételét követő öt munkanapon belül rögzíti az IMIR 2007–2013-ban. Szabálytalansági eljárás elrendeléséről,
továbbá a kifizetések teljes vagy részleges felfüggesztéséről a szabálytalanság-felelős a döntés kézhezvételét követő
öt munkanapon belül tájékoztatja az eljárásban érintetteket.

15. §		
A szabálytalansági eljárás megindítását követően a szabálytalansági vizsgálat vezetője felhívhatja a technikai
segítségnyújtás projekt kedvezményezettjét a vizsgálat lefolytatásához szükséges további iratok becsatolására,
helyszíni vizsgálat lefolytatását kezdeményezheti, illetve megvizsgálhat bármely dokumentumot, körülményt, tényt,
amely a szabálytalanság gyanújával kapcsolatos tényállás tisztázásához szükséges.
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16. §

(1) A szabálytalansági vizsgálat eredményéről – a szabálytalanság hiányának megállapítása esetében is –
a szabálytalansági vizsgálat vezetője szabálytalanság-vizsgálati jelentést készít.
(2) A szabálytalanság-vizsgálati jelentésnek tartalmaznia kell különösen:
a)
az érintett projekt megnevezését, azonosító számát, a Programkomponens megnevezését, a technikai
segítségnyújtás projekt kedvezményezettjének azonosításához szükséges adatokat,
b)
a szabálytalansági gyanú bejelentésének módját és idejét,
c)
a szabálytalansági gyanú rövid összefoglalását,
d)
a vizsgálatban részt vevők megnevezését,
e)
a megvizsgált dokumentumok, körülmények és tények felsorolását,
f)
ha a tényállás tisztázásához szükség volt az érintettek meghallgatására, a meghallgatott személyek
megnevezését, a meghallgatás, illetve a helyszíni vizsgálat során készült jegyzőkönyvnek a vizsgálatot végző
és a meghallgatott, illetve a helyszíni vizsgálat során jelen lévő személyek aláírásával ellátott példányát,
g)
a meghallgatott, illetve a helyszíni vizsgálat során jelen lévő személynek az f ) pont szerinti jegyzőkönyv
tartalmával kapcsolatos egyet nem értése esetén az erre utaló záradékot, és
h)
a vizsgálat során megállapított következtetéseket.
(3) A szabálytalanság tényének megállapítása esetén a szabálytalanság-vizsgálati jelentésnek tartalmaznia kell továbbá:
a)
a megsértett rendelkezésekre történő pontos hivatkozást,
b)
a pontos összeget finanszírozási forrásonként, amely a döntés esetén visszakövetelendő,
c)
az alkalmazandó intézkedésre vonatkozó javaslatot, valamint az intézkedési javaslat indokait.
(4) A nemzeti hatóság vezetője a szabálytalanság-vizsgálati jelentés alapján dönt a szabálytalanság vagy annak hiánya
megállapításáról és az eljárás lezárásáról.
(5) A szabálytalansági eljárás lezárulhat
a)
annak megállapításával, hogy nem történt szabálytalanság és a szabálytalansági eljárás intézkedés nélküli
megszüntetésével, vagy
b)
a szabálytalanság megtörténtét megállapító, és – ha szükséges – további, a szabálytalansággal arányos
intézkedést elrendelő döntéssel, így különösen a technikai segítségnyújtás projekt kedvezményezettje
részére kifizetett támogatás részleges vagy teljes visszafizetésének elrendelésével.

17. §

(1) Közbeszerzési jogsértés gyanúja esetén a nemzeti hatóság vezetője a közbeszerzésekről szóló törvény
rendelkezéseivel összhangban kezdeményezi a Közbeszerzési Döntőbizottság eljárását, és ezzel egyidejűleg dönt
a szabálytalansági eljárás 19. § szerinti felfüggesztéséről.
(2) Közbeszerzést érintő szabálytalanság megállapítása esetén a szabálytalansággal érintett közbeszerzési eljárásban
az ajánlatkérő nevében eljáró vagy az eljárásba bevont személyt megillető támogatás kifizetése megtagadható,
visszakövetelhető, és a támogatói döntés meghozataláig az igényelt támogatási összeg csökkenthető.

18. §

(1) A szabálytalanság-felelős a szabálytalansági döntés kézhezvételétől számított öt munkanapon belül értesíti
a technikai segítségnyújtás projekt kedvezményezettjét és az elrendelt intézkedések végrehajtásában érintetteket.
A szabálytalanság-felelős a döntés kézhezvételétől számított öt munkanapon belül rögzíti az IMIR 2007–2013-ban
a szabálytalansági döntést és az elrendelt intézkedéseket.
(2) A szabálytalansági eljárás lezárásának időpontja a szabálytalansági döntés napja.
(3) A nemzeti hatóság köteles a szabálytalansági eljárást az elrendelésétől számított negyvenöt napon belül lezárni.
(4) Szabálytalansági eljárás a Program lezárásról szóló európai bizottsági döntés kiadásáig bármikor megindítható.

19. §		
Ha a szabálytalanság megállapításához bíróság vagy hatóság előzetes döntése, vagy szakértői vizsgálat szükséges,
a nemzeti hatóság vezetője a szabálytalansági eljárást felfüggeszti a hatáskörrel rendelkező bíróság vagy hatóság
határozatának (döntésének) meghozataláig, illetve a szakvélemény kézhezvételéig. A felfüggesztés időtartama
a 18. § (3) bekezdése szerinti határidőbe nem számít bele. A nemzeti hatóság vezetője a szabálytalansági eljárás
felfüggesztésének elrendelésével egyidejűleg elrendelheti a kifizetések felfüggesztését.
20. §

(1) Ha az Európai Bizottság vagy más, ellenőrzést végző szervezet szabálytalansági gyanút jelent be a nemzeti hatóság
részére, a nemzeti hatóság vezetője szabálytalansági eljárást indít.
(2) Ha a nemzeti hatóság vezetője az ellenőrzést végző szervezet megállapításait elfogadja, további vizsgálat
lefolytatása nélkül megállapíthatja a szabálytalanságot és az alkalmazandó intézkedéseket.
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21. §		
Rendszerjellegű szabálytalanság megállapítása esetén a szabálytalanság-felelős köteles a nemzeti hatóságot
működtető központi költségvetési szerv belső ellenőrzések lefolytatásáért felelős szervezeti egységét öt
munkanapon belül értesíteni.
22. §

(1) A nemzeti hatóság köteles gondoskodni a már kifizetett, de szabálytalanul felhasznált támogatási összegeknek
a technikai segítségnyújtás projekt kedvezményezettjeitől történő behajtásáról. A behajtott összeg közösségi
hozzájárulási részét a lebonyolítási számlán történő jóváírásról szóló fizetési számlakivonat kézhezvételét követő öt
munkanapon belül a közös programszámlára kell visszautalni.
(2) Ha a technikai segítségnyújtás projekt kedvezményezettjét érintő visszafizetésre irányuló felszólítás ellenére
a szabálytalanságban érintett összeg behajthatatlan, akkor az Ávr. 97. §-a értelmében a szabálytalanságot elkövető,
illetve annak hiányában a szabálytalanul felhasznált forrást folyósító fejezet költségvetéséből kell az érintett
összeget a Program lebonyolítási számlájára visszapótolni.
(3) Ha a szabálytalanságban érintett összegeket a Program zárásáig nem sikerült behajtani, akkor a nemzeti hatóság
köteles a behajtásra tett kísérletek és intézkedések valamennyi dokumentációját legalább a Program zárását követő
hetedik év végéig megőrzi.

23. §

(1) A nemzeti hatóság a megállapított szabálytalanságokról, a megtett intézkedésekről és azok eredményéről
– a szabálytalanság megállapítását követő tíz munkanapon belül – az Európai Bizottság által meghatározott
formában és tartalommal jelentést küld az OLAF Koordinációs Iroda részére. A nemzeti hatóság a szabálytalan
összeg teljes behajtásáig minden negyedévet követő hét héten belül nyomon követési jelentést küld az OLAF
Koordinációs Iroda részére az államigazgatási, bírósági eljárások helyzetéről és azok eredményéről.
(2) A nemzeti hatóság a jelentés részeként az érintett projektek korábbi negyedéves jelentésére hivatkozással
tájékoztatja az OLAF Koordinációs Irodát az előzőleg bejelentett szabálytalanságokkal kapcsolatosan megindított
eljárásokról, valamint ezek változásáról. A nemzeti hatóság a negyedik negyedéves szabálytalansági jelentésekkel
egyidejűleg kimutatást küld az OLAF Koordinációs Iroda részére a visszavont összegekről, továbbá a behajtott,
illetve adott időpontban behajtásra váró, a behajtási eljárások megindításának éve szerint osztályozott összegekről,
illetve tájékoztatja az OLAF Koordinációs Irodát a behajtott összegek újrafelhasználásának módjáról.
(3) A jelentést az OLAF Koordinációs Iroda a negyedévet követő nyolc héten belül megküldi az Európai Bizottság
(Európai Csalás Elleni Hivatal) részére.
(4) A nemzeti hatóság a szabálytalansági eljárás elrendelésétől, illetve a szabálytalanságról hozott döntés
kézhezvételétől számított öt munkanapon belül soron kívüli szabálytalansági jelentést küld az OLAF Koordinációs
Iroda részére azokról a szabálytalansági eljárásokról, amelyeknek Magyarországon kívül is hatásai lehetnek, vagy
amelyek újfajta jogellenes gyakorlat alkalmazására utalnak. A jelentést az OLAF Koordinációs Iroda megküldi
az Európai Bizottság (Európai Csalás Elleni Hivatal), illetve szükség esetén a szabálytalanságban érintett többi
tagállam részére.

V. Fejezet
Ellenőrzés
24. §

(1) A Program keretében aláírt Támogatási Eszköz pénzügyi megállapodásban kijelölt ellenőrző intézmény felelős
a Programkomponenshez kötődő ellenőrzési feladatok végrehajtásáért.
(2) A Programkomponens végrehajtásának második évétől kezdődően a kijelölt ellenőrző intézmény évente ellenőrzési
tervet készít a Programkomponens keretében megvalósuló projektrészekre vonatkozóan.
(3) A projektrészek mintavételes ellenőrzését az ellenőrzési tervnek megfelelően a kijelölt ellenőrző intézménytől eltérő
szerv is végezheti. A kijelölt ellenőrző intézmény köteles gondoskodni az ellenőrzést végző szerv függetlenségéről,
továbbá arról, hogy az ellenőrzést végző szerv nem vesz részt a Programkomponens keretében finanszírozott
projektek költségeinek hitelesítésében.
(4) A kijelölt ellenőrző intézmény minden év május 15-ig jelentést készít az előző évi ellenőrzési terv végrehajtásáról.
A jelentést az Irányító Hatóság megküldi az Európai Bizottság részére.
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VI. Fejezet
Egyéb rendelkezések
9. Az IMIR 2007–2013-ra vonatkozó speciális szabályok
25. §

(1) Ha az adott időszakban az IMIR 2007–2013 moduljainak alkalmazása egyes feladatok ellátását nem biztosítja, akkor
a projektek végrehajtásával összefüggően az adott modulban el nem végezhető feladatok, kifizetések rendezésének
részletezett dokumentálását, továbbá az érintett modul(ok)ban az adatok – azok rögzíthetővé válását követő –
tizenöt munkanapon belül történő rögzítését biztosítani kell.
(2) Ha az IMIR 2007–2013 finanszírozási modulja nem biztosítja az adott átutalási megbízás rögzítését, akkor az átutalási
megbízás kiállítása az IMIR 2007–2013-on kívül, papír alapon is rendezhető. Ez esetben biztosítani kell az IMIR
2007–2013-on kívüli utalás dokumentumokkal történő alátámasztását.
(3) Az IMIR 2007–2013-ra vonatkozó eljárásrendeket, kézikönyveket az Irányító Hatóság hagyja jóvá.

10. Programkomponens zárójelentése
26. §		
A Programkomponens végrehajtásának zárójelentése ugyanazokat az elemeket tartalmazza, mint az éves
végrehajtási jelentések, beleértve azok függelékeit is. A zárójelentést – összhangban az Európai Regionális
Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések
megállapításáról és az 1260/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2006. július 11-i
1083/2006/EK tanácsi rendelet 67. cikkével – az Irányító Hatóság készíti el és nyújtja be legkésőbb 2017. március
31-ig az Európai Regionális Fejlesztési Alapra vonatkozó zárójelentés részeként.

VII. Fejezet
Záró rendelkezések
27. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
28. §		
Ez a rendelet
a)
az Európai Szomszédsági és Partnerségi Támogatási Eszköz létrehozására vonatkozó általános rendelkezések
meghatározásáról szóló 2006. október 24-i 1638/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet,
b)
az európai szomszédsági és partnerségi támogatási eszköz létrehozására vonatkozó általános rendelkezések
meghatározásáról szóló 1638/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet keretében finanszírozott,
határokon átnyúló együttműködési programok végrehajtási szabályainak megállapításáról szóló
2007. augusztus 9-i 951/2007/EK bizottsági rendelet, és
c)
az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános
rendelkezések megállapításáról és az 1260/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2006. július
11-i 1083/2006/EK tanácsi rendelet
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 360/2013. (X. 11.) Korm. rendelete
az energetikai létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről
A Kormány
a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvény 14. §
a)–d) és g) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva
a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya
1. §		
A létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi
CLXVI. törvény végrehajtásáról szóló 65/2013. (III. 8.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Vhr.) foglaltakat
az energetikai létfontosságú rendszer és létesítmény (a továbbiakban együtt: létfontosságú rendszerelem)
azonosítása, kijelölése, kijelölésének visszavonása és védelme tekintetében az e rendeletben foglalt eltérésekkel kell
alkalmazni.

2. Eljáró hatóságok
2. §		
A létfontosságú rendszerelemek meghatározása során ágazati kijelölő hatóságként jár el:
a)
a villamosenergia-rendszer tekintetében a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal,
b)
a kőolaj-feldolgozás és kőolajtermék-tárolás kivételével a kőolajipar és a földgázipar tekintetében
a bányafelügyelet,
c)
a kőolaj-feldolgozás és kőolajtermék-tárolás tekintetében első fokon a fővárosi és megyei kormányhivatal
mérésügyi és műszaki biztonsági hatósága.

3. Az európai létfontosságú rendszerelemek ágazati kritériumai
3. §		
Az energetikai létesítmény akkor azonosítható európai létfontosságú rendszerelemként, valamint jelölhető ki
európai létfontosságú rendszerelemmé, ha a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről
és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvényben (a továbbiakban: Lrtv.) meghatározott feltételeken túl megfelel
az alábbiaknak:
a)
a villamosenergia-rendszer átviteli hálózata tekintetében a rendszerelem kiesése önmagában a szolgáltatás
legalább 6 órát elérő korlátozottságához vezet úgy, hogy ezáltal egyidejűleg olyan tartós erőművi vagy
import teljesítményhiány áll elő, amelynél a villamosenergia-rendszer erőművi tartaléka legfeljebb 7%-a
a bruttó hazai felhasználásnak az importtal együtt;
b)
a kőolajipar tekintetében a rendszerelem 90 napot meghaladó kiesése a kőolajellátás, a kőolaj-feldolgozás és
a stratégiai készletezés tekintetében más módon nem pótolható;
c)
a földgázipar tekintetében a rendszerelem 1. mellékletben meghatározott idejű kiesése az adott tevékenység
ellátása tekintetében más módon nem pótolható.

4. A nemzeti létfontosságú rendszerelemek ágazati kritériumai
4. §

(1) A villamos energia rendszerirányítás tekintetében nemzeti létfontosságú rendszerelemként kell azonosítani,
valamint nemzeti létfontosságú rendszerelemmé kell kijelölni azt a rendszerelemet, amelynek kiesése esetén
az ellátásbiztonság nem tartható fenn, és amely 30 percen belül nem helyettesíthető.
(2) A villamosenergia-termelés tekintetében nemzeti létfontosságú rendszerelemként kell azonosítani, valamint
nemzeti létfontosságú rendszerelemmé kell kijelölni azt a rendszerelemet, amelynek importtal vagy más módon
sem helyettesíthető kiesése legalább 24 órán át, a vizsgálatot megelőző három év csúcsidei bruttó felhasználása
átlagának legalább 10%-át elérő teljesítménycsökkenést okoz a belföldi villamosenergia-termelés egésze
tekintetében.
(3) Az átviteli hálózat tekintetében nemzeti létfontosságú rendszerelemként kell azonosítani, valamint nemzeti
létfontosságú rendszerelemmé kell kijelölni azt a rendszerelemet, amelynek kiesése hatására bármely további
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elemnek a 2. mellékletben meghatározott feszültségszinttől való eltérése a 24 órát meghaladja, és az az adott
tevékenység ellátása szempontjából más módon nem pótolható.
(4) Az elosztó hálózat tekintetében nemzeti létfontosságú rendszerelemként kell azonosítani, valamint nemzeti
létfontosságú rendszerelemmé kell kijelölni azt az 1 kV-osnál nagyobb, de legfeljebb 132 kV-os rendszerelemet,
amelynek
a)
a 24 órát meghaladó, de a 48 órát el nem érő kiesése legalább 10 000 felhasználót,
b)
a legalább 48 órás, de a 72 órát el nem érő kiesése legalább 5000 felhasználót vagy
c)
legalább 72 órás kiesése legalább 2000 felhasználót
zár ki a vételezésből.
5. §		
A kőolajipar tekintetében nemzeti létfontosságú rendszerelemként kell azonosítani, valamint nemzeti létfontosságú
rendszerelemmé kell kijelölni azt a rendszerelemet, amelynek más módon nem pótolható kiesése ahhoz vezet, hogy
a belföldi késztermékigény (motorikus gázolaj, motorbenzin, kerozin típusú sugárhajtómű-üzemanyag) 55 napon
túl legalább 70%-ban nem kielégíthető.
6. §

(1) A földgázszállítás és a rendszerirányítás tekintetében nemzeti létfontosságú rendszerelemként kell azonosítani,
valamint nemzeti létfontosságú rendszerelemmé kell kijelölni azt a rendszerelemet, amelynek kiesése esetén a hazai
földgázellátás biztosításához szükséges, az átlagos fogyasztási viszonyoknak megfelelő mértékű kapacitásnak
legfeljebb 85%-a áll rendelkezésre, és az az adott tevékenység ellátása szempontjából más módon nem pótolható.
(2) A földgáztermelés tekintetében nemzeti létfontosságú rendszerelemként kell azonosítani, valamint nemzeti
létfontosságú rendszerelemmé kell kijelölni azt a rendszerelemet, amelynek legalább 72 órás kiesése esetén
a lekötött kitermelési kapacitás rendelkezésre állása legfeljebb 40%, és az az adott tevékenység ellátása
szempontjából más módon nem pótolható.
(3) A földgáztárolás tekintetében nemzeti létfontosságú rendszerelemként kell azonosítani, valamint nemzeti
létfontosságú rendszerelemmé kell kijelölni azt a rendszerelemet, amelynek legalább 72 órás kiesése esetén
a lekötött kitárolási kapacitás rendelkezésre állása legfeljebb 40%, és az az adott tevékenység ellátása
szempontjából más módon nem pótolható.
(4) A földgázelosztás (gázfogadó állomás, nagynyomású vagy nagyközépnyomású földgáz elosztóvezeték)
tekintetében nemzeti létfontosságú rendszerelemként kell azonosítani, valamint nemzeti létfontosságú
rendszerelemmé kell kijelölni azt a rendszerelemet, amelynek
a)
a 24 órát meghaladó, de a 48 órát el nem érő kiesése legalább 10 000 felhasználót,
b)
a legalább 48 órás, de a 72 órát el nem érő kiesése legalább 5000 felhasználót vagy
c)
legalább 72 órás kiesése legalább 2000 felhasználót
zár ki a földgázvételezés lehetőségéből.

5. A lehetséges létfontosságú rendszerelemek azonosítási eljárása
7. §		
Az energetikai létesítmény tekintetében azonosítási eljárást folytat le
a)
a villamosenergia-rendszer létesítményeire annak a villamos energiáról szóló törvény szerinti engedélyese,
b)
a kőolaj és cseppfolyós szénhidrogén termék szállítóvezeték és tároló, a kőolajtermelésben és
-feldolgozásban használt létesítmény üzemeltetője,
c)
a földgázellátásról szóló törvény szerinti rendszerüzemeltető, a célvezeték üzemeltetője, valamint a normál
légköri nyomáson és szobahőmérsékleten gáz halmazállapotú szénhidrogén bányászatához szükséges
létesítmény üzemeltetője
[a továbbiakban az a)–c) pont együtt: üzemeltető].
8. §		
Az európai és a nemzeti létfontosságú rendszerelemek azonosítása során az üzemeltetőnek
a)
az egyes rendszerelemeket normál üzemállapotban, külön-külön kell vizsgálnia, valamint
b)
azt kell vizsgálnia, hogy ha a normál üzemállapotban működő energetikai létesítmény vizsgált rendszereleme
külső erőszakos beavatkozás következtében kiesik, az az adott tevékenység ellátása szempontjából más
módon pótolható-e.
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9. §

(1) Az azonosítás során az üzemeltető az alábbi sorrendben
a)
az e rendeletben meghatározott ágazati kritériumok és a 8. § szerinti vizsgálati peremfeltételek alapján
az energetikai létesítményeinek rendszerelemenkénti vizsgálatához módszertant készít,
b)
felméri az általa üzemeltetett rendszer egészét, és azt energetikai létesítményekre, majd az energetikai
létesítményeket – figyelemmel e rendelet céljaira – rendszerelemekre bontja (a továbbiakban:
elemlehatárolás),
c)
minden rendszerelem vonatkozásában elvégzi a saját módszertana szerinti vizsgálatot,
d)
az elvégzett vizsgálat eredményéről rendszerelemenként a 3. melléklet szerint nyilatkozik,
e)
összefoglaló táblázatot készít az általa létfontosságú rendszerelemként azonosított rendszerelemekről
(a továbbiakban: összefoglaló táblázat) és
f)
a vizsgálat eredményéről jelentést készít és nyújt be az ágazati kijelölő hatóságnak (a továbbiakban:
azonosítási jelentés).
(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti vizsgálati módszertant, az (1) bekezdés d) pontja szerinti nyilatkozatokat,
az összefoglaló táblázatot (a továbbiakban együtt: azonosítási dokumentáció) és az azonosítási jelentést
az üzemeltető a vizsgálat zárónapjától számított 10 évig megőrzi, függetlenül attól, hogy létfontosságú
rendszerelemként azonosította-e a rendszerelemet.

10. §

(1) Az összefoglaló táblázatban az üzemeltető az általa létfontosságú rendszerelemként azonosított
rendszerelemenként nyilatkozik
a)
arról, hogy az adott rendszerelemnek a vizsgálat időpontjában milyen védelme van, és
b)
a kiesés esetén érintett felhasználók között a villamosenergia-rendszer jelentős zavara és a villamosenergiaellátási válsághelyzet esetén szükséges intézkedésekről szóló kormányrendelet vagy a földgázvételezés
korlátozásáról, a földgáz biztonsági készlet felhasználásáról, valamint a földgázellátási válsághelyzet esetén
szükséges egyéb intézkedésekről szóló kormányrendelet alapján külön minősített felhasználók számáról és
köréről.
(2) Az azonosítási jelentés tartalmazza
a)
az európai vagy nemzeti létfontosságú rendszerelemként azonosított elemek darabszámát,
b)
az elvégzett vizsgálat kezdő- és zárónapját és
c)
az üzemeltető nyilatkozatát a vizsgálat teljességéről az általa kidolgozott módszertan tekintetében.
(3) Az azonosítási jelentés nem tartalmazhat olyan adatot, hogy annak nem jogosulthoz való kerülése önmagában
elegendő legyen a létfontosságú rendszerelemként azonosított rendszerelem felismerésére.

11. §

(1) Az üzemeltetőnek a kijelölésről szóló határozat jogerőre emelkedését követően
a)
az európai létfontosságú rendszerelemek vonatkozásában – a (6) bekezdésben foglalt kivétellel –,
b)
a nemzeti létfontosságú rendszerelemek vonatkozásában – a (2)–(5) bekezdésben foglalt eltérésekkel –
5 évente ismételten azonosítási jelentést kell készítenie.
(2) Ha az üzemeltető által üzemeltetett rendszer új energetikai létesítménnyel bővül, az üzemeltető legkésőbb
annak üzembe helyezését követő 30 napon belül tájékoztatja erről az ágazati kijelölő hatóságot. Az üzemeltető
a tájékoztatás során nyilatkozik arról, hogy a bővülés hatással lehet-e az általa lefolytatott legutolsó azonosítás
eredményére. Ha az ágazati kijelölő hatóság a rendelkezésére álló adatok alapján megállapítja, hogy az új
energetikai létesítmény hatással lehet az üzemeltető által lefolytatott legutolsó azonosítás eredményére, kötelezi
az üzemeltetőt, hogy az új energetikai létesítmény rendszerelemeire 180 napon belül nyújtson be azonosítási
jelentést a nemzeti létfontosságú rendszerelemek vonatkozásában (a továbbiakban: soron kívüli azonosítás).
(3) A soron kívüli azonosítás alkalmával vizsgált rendszerelemeket az üzemeltetőnek a következő teljes azonosítás
alkalmával is vizsgálnia kell.
(4) Ha
a)
az üzemeltető úgy ítéli meg, hogy a (2) bekezdés szerinti új energetikai létesítmény jelentősége, vagy
b)
az üzemeltető által üzemeltetett rendszer tekintetében a kockázati tényezők változása vagy új
fenyegetettségi környezet kialakulása
azt indokolttá teszi, az üzemeltető az általa üzemeltetett rendszer egészére új azonosítást végez el a nemzeti
létfontosságú rendszerelemek vonatkozásában (a továbbiakban: előre hozott azonosítás).
(5) Előre hozott azonosítás esetében az (1) bekezdés b) pontja szerinti határidő újrakezdődik.
(6) Ha az üzemeltető rendszerében a legutolsó azonosítás óta az akkor vizsgált rendszerelemek egyikét érintően sem
történt változás, az európai létfontosságú rendszerelemek soron következő azonosítása és azonosítási jelentés
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benyújtása helyett az üzemeltető nyilatkozhat úgy, hogy nem indokolt új azonosítási dokumentáció készítése. Ha
az ágazati kijelölő hatóság az üzemeltetőre vonatkozóan rendelkezésre álló adatok alapján ezt megalapozatlannak
tartja, vagy az üzemeltető rendszerének rendszerelemére mint lehetséges európai létfontosságú rendszerelemre
az Európai Bizottság felhívja a figyelmet, az ágazati kijelölő hatóság azonosítási jelentés benyújtására hívja fel
az üzemeltetőt. Ebben az esetben azonosítási jelentés benyújtásának határideje a felhívás közlésétől számított
120 nap.

6. Ágazati minősítés
12. §

(1) Az ágazati kijelölő hatóság az azonosítási jelentés elfogadásáról és a rendszerelem minősítéséről szóló döntése
előtt az azonosítási jelentés alapján, az azonosítási eljárás jogszerűségének és teljességének ellenőrzése érdekében
az üzemeltető helyiségében megtekinti az azonosítási dokumentációt, valamint vizsgálja az elemlehatárolás
célszerűségét. Ennek során más, az általa vezetett nyilvántartásokban szereplő és az üzemeltető tevékenységére
vonatkozó adatot felhasználhat.
(2) A helyszíni ellenőrzés során az ágazati kijelölő hatóság az összefoglaló táblázat valamennyi oldalát bélyegzőlenyomattal látja el, arról azonban másolatot vagy felvételt nem készíthet.

13. §

(1) Az ágazati kijelölő hatóság az Lrtv. 12. § (2) bekezdés a) pont aa) alpontja esetében a rendszerelemet lehetséges
európai létfontosságú rendszerelemnek minősítheti az összefoglaló táblázatra való utalással.
(2) Az ágazati kijelölő hatóság az Lrtv. 12. § (2) bekezdés b) pontja esetében az új azonosítási jelentés benyújtására
legfeljebb 90 napos határidőt ír elő és a feltárt hibákat vagy azonosítási hiányosságokat tételesen megjelöli.

7. Horizontális kijelölés
14. §

(1) Az ágazati kijelölő hatóság
a)
azonosítási jelentést jóváhagyó és nemzeti létfontosságú rendszerelemnek minősítő döntése jogerőre
emelkedését követő 30 napon belül vagy
b)
az európai létfontosságú rendszerelemmé nyilvánítással kapcsolatos nemzetközi szerződésről való hivatalos
tudomásszerzést követő napon
megindítja a horizontális kijelölési eljárást.
(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben az ágazati kijelölő hatóság beszerzi a szakhatóság állásfoglalását
a Vhr. 1. mellékletében meghatározott horizontális kritériumok teljesüléséről. A szakhatósági eljárás ügyintézési
ideje 30 nap. A szakhatóság az azonosítás során készült iratok közül csak az összefoglaló táblázatot tekintheti meg,
másolatot vagy felvételt arról nem készíthet.
(3) Ha a szakhatóság állásfoglalása alapján egy rendszerelem lehetséges európai létfontosságú rendszerelem, és
az (1) bekezdés b) pontja szerinti nemzetközi szerződésről az ágazati kijelölő hatóságnak nincs hivatalos tudomása,
az ágazati kijelölő hatóság a nemzetközi szerződés megkötését megelőzően a közigazgatási hatósági eljárás
általános szabályairól szóló törvény eljárás felfüggesztésére vonatkozó rendelkezései szerint jár el, és ennek tényét
jelzi a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszternek.

15. §

(1) Ha az ágazati kijelölő hatóság által nemzeti létfontosságú rendszerelemnek vagy lehetséges európai létfontosságú
rendszerelemnek minősített rendszerelemre legalább egy, a Vhr. 1. mellékletében meghatározott horizontális
kritérium is fennáll, az ágazati kijelölő hatóság – az összefoglaló táblázatra való utalással – az Lrtv. 2. §
(3) bekezdésének, valamint 3. § (4) bekezdésének megfelelően létfontosságú rendszerelemként jelöli ki ezt
a rendszerelemet.
(2) Az ágazati kijelölő hatóság kijelölő határozata nem tartalmazhat olyan adatot, hogy annak nem jogosulthoz való
kerülése önmagában elegendő legyen a létfontosságú rendszerelemnek minősített rendszerelem felismerésére.
(3) Az ágazati kijelölő hatóság a kijelölést tartalmazó döntését közli az energiapolitikáért felelős miniszterrel.

8. Más EGT-állam lehetséges európai létfontosságú rendszerelemével, valamint más EGT-állam
kijelölésre irányuló kezdeményezésével kapcsolatos rendelkezések
16. §		
Ha az üzemeltető, az ágazati kijelölő hatóság, a bányászati ügyekért felelős miniszter vagy az energiapolitikáért
felelős miniszter szerint más, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban
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(a továbbiakban: EGT-állam) olyan, az Lrtv. 10. §-a szerinti ágazatba tartozó rendszerelem van, amely e rendelet
szerint Magyarországot érintő lehetséges európai létfontosságú rendszerelem, erről a katasztrófák elleni
védekezésért felelős minisztert értesíti.
17. §

(1) Más EGT-állam európai létfontosságú rendszerelemmé nyilvánításra irányuló kezdeményezését az ágazati kijelölő
hatóság megvizsgálja, és az azzal kapcsolatos álláspontjáról a katasztrófák elleni védekezésért felelős minisztert és
az energiapolitikáért felelős minisztert tájékoztatja.
(2) Az energiapolitikáért felelős miniszter az európai létfontosságú rendszerelemmé nyilvánítással kapcsolatos
nemzetközi szerződés megkötésének kezdeményezését megelőzően az érintett üzemeltetővel egyeztetést folytat.

9. A biztonsági összekötő személy képesítési követelményeire vonatkozó rendelkezés
18. §		
Az energetikai létesítmény üzemeltetője által foglalkoztatott biztonsági összekötő személynek a Vhr. 6. §-ában
foglalt képesítési követelményeken kívül szakirányú műszaki végzettséggel kell rendelkeznie.

10. Záró rendelkezések
19. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2014. január 1-jén lép hatályba.
(2) A 22. § 2018. július 1-jén lép hatályba.

20. §

(1) Annak az üzemeltetőnek, amelynek a működési engedélye e rendelet hatálybalépését követően emelkedik
jogerőre, az azonosítási jelentést első alkalommal a működési engedély jogerőre emelkedését követő 180 napon
belül kell benyújtania az ágazati kijelölő hatósághoz.
(2) Európai létfontosságú rendszerelem tekintetében annak kijelölését követően az azonosítási jelentést következő
alkalommal a kijelölő határozat jogerőre emelkedését követő 4 éven belül kell benyújtania az üzemeltetőnek.

21. §		
Ez a rendelet – az Lrtv.-vel és a Vhr.-rel együtt – az európai kritikus infrastruktúrák azonosításáról és kijelöléséről,
valamint védelmük javítása szükségességének értékeléséről szóló, 2008. december 8-i 2008/114/EK tanácsi
irányelvnek való megfelelést szolgálja.
22. §		
A 18. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„18. § Az energetikai létesítmény üzemeltetője által foglalkoztatott biztonsági összekötő személynek a Vhr. 6. §-ában
foglalt képesítési követelményeken kívül szakirányú műszaki szakon szerzett felsőfokú végzettséggel kell
rendelkeznie.”
23. §		
A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló
320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében az „elbontásának engedélyezésével kapcsolatos hatósági
eljárásokban.” szövegrész helyébe az „elbontásának engedélyezésével, és a kőolaj-feldolgozás és a kőolajterméktárolás tekintetében az energetikai létfontosságú rendszerekkel és létesítményekkel kapcsolatos hatósági
eljárásokban.” szöveg lép.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet a 360/2013. (X. 11.) Korm. rendelethez
Az együttműködő földgázrendszer egyes tevékenységeinek minimális kiesési ideje az európai
létfontosságú rendszerelemként történő azonosításhoz

1.

A

B

Tevékenység

Minimális kiesési időtartam

2.

rendszerirányítás

1 nap

3.

földgázszállítás

1 nap

4.

földgázelosztás

1 nap

5.

kereskedelmi tárolás

10 nap

6.

stratégiai tárolás

40 nap

7.

földgázimport

50 nap

8.

földgázfeldolgozás

90 nap

9.

egyéb földgázüzemek

90 nap

2. melléklet a 360/2013. (X. 11.) Korm. rendelethez
A villamos energia átviteli hálózat rendszerelemének nemzeti létfontosságú rendszerelemként történő
azonosításához szükséges feszültségtartományok
A

1.

Normál
feszültségszint (kV)

2.

A még megengedhető
eltérési tartomány (kV)

B

C

D

E

120

220

400

750

108–138

189–244

380–420

697–787

3. melléklet a 360/2013. (X. 11.) Korm. rendelethez
A létfontosságú rendszerelem vizsgálati lap mintája
Nyilatkozat
Az üzemeltető neve:
A vizsgálat típusa (nemzeti vagy európai):
A vizsgált létesítmény:
Vizsgálat eredménye rendszerelemenként:
Sorszám

A vizsgált rendszerelem elnevezése

Azonosítás
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Megjegyzések*:
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
* Ha egy rendszerelemet létfontosságú rendszerelemként azonosította az üzemeltető, itt kell kifejteni, hogy milyen
indokok alapozták meg az azonosítást.
Dátum:
		

cégszerű aláírás

A Kormány 361/2013. (X. 11.) Korm. rendelete
a segélyhívásokat fogadó szerv hatásköréről, feladatairól, továbbá feladatai ellátásának részletes
szabályairól
A Kormány a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. § (1) bekezdés n) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Értelmező rendelkezések
1. §		
E rendelet alkalmazásában
1.
bejelentő: segélyhívás esetében az adott eseményhez segélyt kérő természetes személy vagy más,
segélyhívás kezdeményezésére képes technikai rendszer;
2.
egyéb veszélyes körülmény: ember, állat, műszaki hiba, elemi erő, természeti esemény, baleset, betegség vagy
élettani körülmény okozta olyan helyzet, ami az életben, testi épségben, anyagi javakban okozott kárral,
illetve a természetes és mesterséges környezet fokozott megrongálásával vagy ezek veszélyeztetésével
jár, és amelyet a segélyt kérő természetes személy, illetve a környezetében lévők nem képesek önállóan
a közmű üzemeltetők vagy – a készenléti szerveken kívüli – hatóság, hivatalos szerv helyszíni segítsége nélkül
megoldani;
3.
elektronikus adatlap: a segélyhívásról a híváskezelő által készített elektronikus jegyzőkönyv, amely
tartalmazza a hívásfogadó rendszer által automatikusan létrehozott, valamint a híváskezelő által rögzített
adatokat;
4.
hívásfogadó központ: az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv azon szervezeti
egysége, amelynek feladata a segélyhívások fogadása, előszűrése, feldolgozása, a szükséges híváskezelési,
hívástovábbítási feladatok ellátása;
5.
hívásfogadó rendszer: a hívásfogadó központban használt informatikai és információ-technológiai rendszer,
amely alkalmas a segélykérővonalon érkező bejelentések, jelzések, információk fogadására, rögzítésére és
továbbítására, valamint a bejelentő földrajzi helyzetének behatárolására;
6.
híváskezelő: a segélyhívásokat fogadó központban a hívásokat fogadó természetes személy;
7.
készenléti szervek: a mentők, a hivatásos katasztrófavédelmi szerv és az általános rendőrségi feladatok
ellátására létrehozott szerv;
8.
MIR: mentésirányítási rendszer, számítógéppel támogatott hívásfogadó és erőforrás kezelő,
tevékenységirányító, valamint egészségügyi adatgyűjtő rendszer;
9.
segélyhívás: természetes személy vagy segélyhívás kezdeményezésére képes technikai rendszer által
segélykérővonalon kezdeményezett jelzés, amely vészhelyzet vagy egyéb veszélyes körülmény bejelentését
tartalmazza;
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10.
11.
12.

13.
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segélyhívó számok: a készenléti szervek elérését biztosító, ingyenesen hívható (104, 105, 107, 112)
hívószámok;
segélykérővonal: a segélyhívó számok, valamint minden olyan informatikai vagy egyéb technikai eszköz,
amely vészhelyzet bejelentésére vagy segélykérésre alkalmazható;
vészhelyzet: olyan ember, állat, műszaki hiba, elemi erő, természeti esemény, baleset, betegség vagy
élettani körülmény okozta helyzet, ami az életben, testi épségben, anyagi javakban okozott kárral, illetve
a természetes és mesterséges környezet fokozott megrongálásával vagy ezek veszélyeztetésével jár, és
amelyet a segélyt kérő természetes személy, illetve a környezetében lévők a készenléti szervek helyszíni
segítsége nélkül önállóan megoldani nem képesek;
zavaró hívás: a segélykérővonal olyan használata, amely tartalma szerint nem segélyhívás, és indokolatlanul
akadályozza a segélykérővonalak rendeltetésszerű használatát, így különösen:
a)
nem a készenléti szervek feladat- és hatáskörébe tartozó bejelentést vagy információkérést
tartalmaz;
b)
olyan valótlan tartalmú közlést vagy bejelentést tartalmaz, amely alkalmas a készenléti szervek
valamelyikének szükségtelen intézkedése kiváltására;
c)
véletlen vagy technikai hibából eredő hívás, illetve jelzés;
d)
SIM kártya nélküli mobiltelefonról kezdeményezett, nem segélyhívásra irányuló hívás.

2. A hívásfogadó központok feladat- és hatásköre
2. §

(1) Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv gondoskodik a hívásfogadó központok
működtetéséről. Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv e feladata ellátása keretében
biztosítja
a)
a hívásfogadó központok elhelyezését,
b)
a híváskezelői állományt,
c)
a hívásfogadó központ műszaki működési feltételeinek megteremtését, valamint
d)
a folyamatos üzemű, napi 24 órán keresztül történő zavartalan szolgálatellátást.
(2) A NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: NISZ Zrt.)
– az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szervvel kötött külön megállapodásban foglaltak szerint –
biztosítja a hívásfogadó központok infokommunikációs rendszerének teljes körű működtetését, üzemeltetését.
(3) A hívásfogadó központok
a)
fogadják és értékelik a segélykérővonalon beérkező segélyhívásokat;
b)
a segélyhívás alapján – szükség esetén az élőhang továbbkapcsolásával, az elektronikus adatlap
továbbításával vagy egyéb elektronikus, infokommunikációs úton – közvetítik az adatkezelésre jogosult
készenléti szervek, közmű üzemeltetők vagy más érintett hatóságok, hivatalos szervek vagy szervezetek felé
a bejelentést;
c)
nyomon követik a vészhelyzeti segélyhívás kapcsán a b) pontban szereplő szervek, szervezetek, hatóságok
által végrehajtott intézkedések, beavatkozások, események státuszát és
d)
a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Rtv.) alapján adatot szolgáltatnak
a segélyhívások kezelése során rögzített adatokból az arra jogosultak részére.
(4) A hívásfogadó központok az egészségügyi tárgyú segélyhívásokat az élőhang továbbkapcsolásával, valamint
az addig kitöltött elektronikus adatlappal haladéktalanul továbbítják a feladat szerint területileg illetékes
mentésirányítási központba.

3. A segélyhívás kezdeményezése, fogadása és előszűrése
3. §

(1) A hívásfogadó központok fogadják a Magyarország területéről segélykérővonalakon kezdeményezett jelzéseket.
(2) A hívásfogadó rendszer részeként a NISZ Zrt. a 112.hu domain név alatt internetes portált (a továbbiakban:
112.hu honlap) működtet. A 112.hu honlapon előzetesen regisztrált vagy ügyfélkapus regisztrációval rendelkező
felhasználók adatait a hívásfogadó rendszer a hívás fogadásakor automatikusan azonosítja.
(3) A 112.hu honlapon történő előzetes regisztrációhoz az alábbi adatok megadása szükséges:
a)
családi és utónév;
b)
születési családi és utónév;
c)
születési hely;
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(4)
(5)

(6)

(7)

(8)

d)
születési idő;
e)
anyja születési családi és utóneve;
f)
állampolgárság;
g)
felhasználói név;
h)
elektronikus levélcím és
i)
vezetékes vagy mobil telefonszám.
A 112.hu honlapon történő előzetes regisztráció feltétele – a segélyhívást kezdeményező azonosítása céljából –
a megadott személyes adatok kezeléséhez történő hozzájárulás.
A 112.hu honlap bejelentő felületének működtetése a kommunikációs képességében bármely okból korlátozott
természetes személyek segélykérés-bejelentésének támogatását, a segélyhívó rendszerhez kapcsolódó információk
– azok térképen való – megjelenítését, valamint a segélykéréssel kapcsolatos általános tájékoztatást szolgálja.
A 112.hu honlap a felhasználókat általánosan tájékoztatja a segélykérés és a segélyhívás folyamatáról, a hívásfogadó
rendszer működéséről, valamint rendszeres információkat közöl a vészhelyzetekhez, a készenléti szervekhez, illetve
egyéb veszélyes körülményekhez kapcsolódó eseményekről. A hívásfogadó központok és a készenléti szervek
a 112.hu honlap tartalomszolgáltatásához szükséges információkat haladéktalanul átadják a 112.hu honlap
működtetője, üzemeltetője részére.
A 112.hu honlapon megjelenő, a (6) bekezdés szerinti adattartalomért az adatot szolgáltató hívásfogadó központ
vagy készenléti szerv, annak változatlan tartalommal való megjelentetéséért, valamint a 112.hu honlap folyamatos
működéséért a 112.hu honlap működtetője, üzemeltetője tartozik felelősséggel.
A hívásfogadó központok a fogadott segélyhívásokat a 6. § szerinti minősítést, illetve előszűrést követően az adott
típusra előre meghatározott eljárási szabályok szerint kezelik.

4. A segélyhívás fogadásának módja
4. §

(1) A hívásfogadó központoknak a segélyhívás fogadásával összefüggő feladatai:
a)
a segélyhívás földrajzi helyének,
b)
a bejelentéshez használt kommunikációs eszköz hívószámának,
c)
a bejelentő kilétének – technikai segélyhívás esetében az eszköz azonosítójának –
azonosítása, megállapítása és
d)
a beazonosított adatoknak térképi felületen és az elektronikus adatlapon történő megjelenítése.
(2) A hívásfogadó központokban a bejelentések feldolgozása elektronikus adatlapon történik. A hívásfogadó
központokban alkalmazott hívásfogadó rendszer az elektronikus adatlapon automatikusan rögzíti
a)
azt a telefonszámot, amelyről a segélyhívás beérkezett,
b)
a segélyhívás kezdeményezésének földrajzi helyét és
c)
a segélyhívás időpontját.
(3) A hívásfogadó rendszer által automatikusan fogadott segélyhívás alapján a híváskezelő kikérdezi a bejelentőt és
a kapott információkat az elektronikus adatlapon rögzíti. A híváskezelő – amennyiben ez lehetséges – rögzíti
a)
a bejelentőnek az Rtv. 81/A. §-ában és 82. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott személyes adatait,
b)
a segélyhívás alapjául szolgáló vészhelyzet vagy esemény helyszínét,
c)
a segélyhívás alapjául szolgáló vészhelyzet vagy esemény leírását és
d)
a kikérdezés során ismertté vált egyéb szükséges információkat és adatokat.
(4) A hívásfogadó rendszer a segélyhívás helyére vonatkozó – az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény
188. § 86. pontjában meghatározott, nyilvánosan elérhető belföldi telefonszolgáltatást nyújtó elektronikus hírközlési
szolgáltató rendszeréből átvett – helymeghatározási adatokat rögzíti.
(5) A híváskezelő a segélyhívás alapján
a)
új eseményt definiál,
b)
a segélyhívást egy már létező eseményhez csatolja vagy
c)
a segélyhívást önállóan kezeli és rögzíti eljárásának indokolását.
(6) A hívásfogadó központ a hívásfogadó rendszer útján hangfelvételt készít a segélyhívásokról, amelyről az Rtv.-ben
meghatározott szabályok szerint adatot szolgáltat.

5. §		
A készenléti szervhez közvetlenül – állampolgári személyes bejelentés útján vagy nem segélykérővonalon –
beérkezett segélykérést a készenléti szerv tevékenység-irányító központja rögzíti a tevékenység-irányítási
rendszerben, amely on-line kapcsolat útján a 4. § (3) bekezdésében meghatározott adatokat automatikusan

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2013. évi 169. szám

73717

továbbítja a hívásfogadó rendszerbe. A tevékenység-irányító központ az ilyen módon rögzített segélyhívás
vonatkozásában nyomon követi a vészhelyzeti esemény státuszát, illetve szükség esetén kezdeményezi
a hívásfogadó központ, más készenléti szerv, közmű üzemeltető vagy a készenléti szerveken kívüli hatóság,
hivatalos szerv, illetve szervezet intézkedését.

5. A segélyhívások fajtái
6. §

(1) Ha a segélyhívás alapján készenléti szerv intézkedése szükséges, a híváskezelő továbbítja az elektronikus adatlapot,
valamint szükség esetén haladéktalanul továbbkapcsolja a segélyhívást a hatáskörrel rendelkező készenléti
szervnek.
(2) Ha a segélyhívás alapján a közmű üzemeltető vagy a készenléti szerveken kívüli hatóság, hivatalos szerv vagy
szervezet helyszíni intézkedése szükséges, a híváskezelő gondoskodik e szervek értesítéséről.
(3) Ha a jelzés alapján az (1) és (2) bekezdés szerinti intézkedés nem szükséges, a híváskezelő a bejelentő részére
megadja a szükséges felvilágosítást, és ezt, illetve az 1. § 13. pont b)–d) alpontja szerinti zavaró hívás esetében
ennek tényét rögzíti az elektronikus adatlapon.

6. A közmű üzemeltető és – a készenléti szerveken kívüli – hatóság vagy hivatalos szerv és
a hívásfogadó központ vagy a készenléti szerv közötti együttműködés
7. §

(1) Az 1. mellékletben meghatározott szerv, szervezet vagy gazdasági társaság köteles egy olyan telefonszámot
fenntartani, amelyen a hívásfogadó központ vagy a készenléti szervek felől érkező hívást napi 24 órában
folyamatosan fogadja.
(2) Az 1. mellékletben meghatározott szerv, szervezet vagy gazdasági társaság az (1) bekezdés szerinti hívószámról
és annak várható változásáról – a változást megelőző 15. napig – hivatalosan, írásban tájékoztatja a NISZ Zrt.-t.
A hívószám átadásáért, annak megváltozása esetén a változás bejelentéséért a bejelentésre kötelezett szerv,
szervezet vagy gazdasági társaság tartozik felelősséggel.

7. Záró rendelkezések
8. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő 10. napon lép hatályba.
(2) A 2–6. § 2014. január 1-jén lép hatályba.

9. §

(1) Az 1. mellékletben meghatározott szerv, szervezet vagy gazdasági társaság a 7. § (1) bekezdése szerinti hívószámot
legkésőbb 2013. október 31-ig hivatalosan, írásban közli a NISZ Zrt.-vel.
(2) E rendelet alapján 2013. november 1-je és 2013. december 31-e közötti időtartamban próbaüzem keretében
felkészülést kell tartani a segélyhívó rendszer biztonságos 2014. január 1-jei éles üzemi indulásának biztosítása
érdekében.
(3) Az Országos Mentőszolgálat vonatkozásában a próbaüzem a MIR átadását követően haladéktalanul megtartásra
kerül.
(4) A nemzeti segélyhívó számok az egységes 112-es segélyhívó rendszer teljes kiépülése után is megmaradnak.

10. §

(1) Ez a rendelet az egységes európai segélyhívó szám bevezetéséről szóló, 1991. július 29-i 91/396/EGK tanácsi
határozat 1. cikk 1. pontjának végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.
(2) Ez a rendelet
a)
az egyetemes szolgáltatásról, valamint az elektronikus hírközlő hálózatokhoz és elektronikus hírközlési
szolgáltatásokhoz kapcsolódó felhasználói jogokról („Egyetemes szolgáltatási irányelv”) szóló, 2002.
március 7-i 2002/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I. melléklet e) pontjának,
b)
az elektronikus hírközlési ágazatban a személyes adatok kezeléséről, feldolgozásáról és a magánélet
védelméről („Elektronikus hírközlési adatvédelmi irányelv”) szóló, 2002. július 12-i 2002/58/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelv bevezető rész (46) bekezdésének és 1. cikk (1) bekezdésének,
c)
az intelligens közlekedési rendszereknek a közúti közlekedés területén történő kiépítésére, valamint a más
közlekedési módokhoz való kapcsolódására vonatkozó keretről szóló, 2010. július 7-i 2010/40/EU európai
parlamenti és tanácsi irányelv 3. cikk d) pontjának, valamint
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d)

a 112-es egységes európai segélyhívón alapuló, a járműből érkező vészhívások továbbítására szolgáló
elektronikus hírközlő hálózatokon keresztül megvalósuló uniós szintű e-segélyhívó szolgáltatás
(„e-segélyhívás”) támogatásáról szóló, 2011. szeptember 8-i 2011/750/EU európai bizottsági ajánlás bevezető
rész (15) bekezdésének
való megfelelést szolgálja.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a 361/2013. (X. 11.) Korm. rendelethez
A hívásfogadó központ és a készenléti szervek által napi 24 órában folyamatosan hívható hívószám
fenntartására kötelezett szervek, szervezetek és gazdasági társaságok
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Emberi Erőforrások Minisztériuma,
Honvédelmi Minisztérium,
Külügyminisztérium,
Nemzeti Adó- és Vámhivatal,
Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága,
Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal,
Országos Vízügyi Főigazgatóság,
vízügyi igazgatóságok,
Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség,
környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőségek,
nemzeti park igazgatóságok,
Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat,
Országos Vérellátó Szolgálat,
Országos Atomenergia Hivatal,
Országos Meteorológiai Szolgálat,
MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Geodéziai és Geofizikai Intézet,
Közlekedésbiztonsági Szervezet,
Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Útinform,
BKK Közút Forgalmi diszpécser csoport,
Állami Autópálya Kezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság,
MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság,
közlekedési vállalatok (helyi és régiós),
földgázelosztók, a földgázellátásról szóló törvény szerinti szállítási rendszerüzemeltetők, illetve
a kőolajvezetékek üzemeltetői,
a kőolaj-, a kőolajtermék-, illetve a földgáztárolók üzemeltetői,
a villamos energiáról szóló törvény szerinti hálózati engedélyesek,
víziközmű-társulatok, csatornázási művek,
médiatartalom-szolgáltatók,
távközlési szolgáltatók (vezetékes telefon, mobiltelefon, internet).
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A Kormány 362/2013. (X. 11.) Korm. rendelete
az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól
szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés a) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól
szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 21. § (11) bekezdés a)–d) pontja helyébe a következő
rendelkezések lépnek:
(A területi védőnői ellátást biztosító szolgáltató az ellátandó terület sajátosságainak megfelelően havonta az alábbi fix
összegű díjazásra is jogosult:)
„a) főváros, város:	  84 000 Ft,
b) község:		  94 000 Ft,
c) csatolt község:
105 000 Ft,
d) külterületi lakott hely: 115 000 Ft.”
[A finanszírozási szerződésben feltüntetett ellátási terület adottságait figyelembe véve, amennyiben az ellátandó
lakosságszám legalább 15%-a a c)–d) pontban foglalt típusú települések valamelyikében lakik a védőnői ellátást
biztosító szolgáltató a magasabb összegű díjazásra jogosult. A fix összegű díj 15%-a a védőnőt közvetlenül megillető
területi pótlék, továbbá tartalmazza a külön jogszabály szerint az egészségfejlesztési és népegészségügyi feladatokért
meghatározott 250 pont díját is. A védőnői ellátást biztosító szolgáltatót az a)–d) pontokban foglalt összegeknél
10 000 forinttal magasabb összegű fix díj illeti meg akkor, ha a védőnői körzet kiterjed a külön jogszabályban
meghatározott hátrányos helyzetű településre. Amennyiben a védőnői körzet több településre terjed ki, a szolgáltató
további 20 000 Ft összegű pótlékra jogosult. A havi fix díj teljes összegére a szolgáltató akkor jogosult, ha a védőnőt teljes
munkaidőben foglalkoztatja, részmunkaidőben történő foglalkoztatás esetén a díj arányos része illeti meg.]
2. §		
A Kr. 23. § (3) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A fogászati ügyelet alapdíja:)
„a) 50 000 fő alatti lakosságszám esetében, folyamatos elérhetőség biztosításával, minimum napi 4 óra helyszíni
tartózkodással 399 000 Ft/hó,
b) 50 001–100 000 fő közötti lakosságszám esetében, folyamatos elérhetőség biztosításával, minimum napi 6 óra
helyszíni tartózkodással 450 000 Ft/hó,
c) 100 000 fő feletti lakosságszám esetében, folyamatos elérhetőség biztosításával, minimum napi 6 óra helyszíni
tartózkodással 530 000 Ft/hó,”
3. §		
A Kr. a következő 76/A. §-sal egészül ki:
„76/A. § (1) Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes
szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 362/2013. (X. 11.) Korm. rendelettel
(a továbbiakban: Módr4.) megállapított 19. § (3) bekezdésében, 20. § (3) bekezdésében, 21. §
(10)–(11) bekezdésében, 21/A. §-ban, 23. § (1), (3) és (4) bekezdésében foglaltakat a 2013. november havi
kifizetésektől kell alkalmazni.
(2) A 2013. november 1-jén hatályos finanszírozási szerződéssel rendelkező háziorvosi, háziorvosi ügyeleti,
védőnői, iskola-egészségügyi, fogászati, fogászati ügyeleti és a 21/A. § szerinti egészségügyi szolgáltatókat
2013 novemberében egyszeri díjazás illeti meg, amelynek mértéke azonos az adott szolgáltató 2013. november havi
finanszírozásának a Módr4.-gyel érintett díjai 10 havi összegének és a 2013. január–október hónapok között részére
kifizetett, a Módr4.-gyel érintett finanszírozási díjai összegének a különbözetével.
(3) A védőnői szolgáltató a (2) bekezdés szerinti egyszeri díjazás összegét a védőnő egyszeri kiegészítő díjazására
köteles fordítani.
(4) A védőnői szolgáltató a 2013. november hónapra és 2013. október hónapra járó finanszírozási díjainak – ide
nem értve a (2) és a (3) bekezdés szerinti egyszeri díjazás összegét – különbözetével köteles a védőnő havi díjazását
megemelni, első alkalommal a 2013. november hónapra járó díjazásával egyidejűleg.”
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4. §		
A Kr. 5. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
5. §		
A Kr.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
lép.

19. § (3) bekezdésében a „40 Ft/fő” szövegrész helyébe a „42 Ft/fő” szöveg,
20. § (3) bekezdésében a „45,6 Ft/fő” szövegrész helyébe a „47,8 Ft/fő” szöveg,
21. § (10) bekezdésében a „330 Ft” szövegrész helyébe a „400 Ft” szöveg,
21/A. §-ában az „5,6 millió forint” szövegrész helyébe az „5,9 millió forint” szöveg,
23. § (1) bekezdésében a „39,2 Ft/hó” szövegrész helyébe a „44,2 Ft/hó” szöveg,
23. § (4) bekezdésében az „1,254 millió forint” szövegrész helyébe az „1,415 millió forint” szöveg

6. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a 362/2013. (X. 11.) Korm. rendelethez
„5. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez

Millió forint
Megnevezés

2013. évi módosított
előirányzat

Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás
Praxisfinanszírozás
Eseti ellátás díjazása
1.

80 292,0
649,3

Ügyeleti szolgálat

10 106,2

Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás összesen

91 047,5

Védőnői szolgáltatás, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem
Iskolaegészségügyi ellátás
Védőnői ellátás

2 217,1
17 779,8

Anya-, gyermek- és csecsemővédelem

483,4

MSZSZ: gyermekgyógyászat

121,6

MSZSZ: nőgyógyászat

96,3

2.

Védőnői szolgáltatás, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem összesen

20 698,2

3.

Fogászati ellátás

24 446,8

5.

Betegszállítás és orvosi rendelvényű halottszállítás

8.

Művesekezelés

9.

Otthoni szakápolás

4 337,6

11.

Működési költségelőleg

2 000,0

6 046,9
23 171,1

Célelőirányzatok
Bázisfinanszírozott fekvőbeteg-szakellátás

8,9

Méltányossági alapon történő térítések

3 783,1

Alapellátási vállalkozás támogatási átalánydíj

4 208,0

A 2012. évi illetmény- és bérnövelés 2013. évi fedezete

30 926,4

Egészségügyi dolgozók béremelésének fedezete

21 780,4

Egyes egészségügyi intézmények egészségügyi dolgozóinak kereset-kiegészítése
Az egészségügyi dolgozók pénzellátást helyettesítő jövedelemkiegészítése

523,4
6 400,0

73721

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2013. évi 169. szám

13.

Célelőirányzatok összesen

67 630,2

15.

Mentés

26 000,4

17.

Laboratóriumi ellátás

21 057,0

Összevont szakellátás
Járóbeteg-szakellátás

121 956,9

Fekvőbeteg-szakellátás

410 407,5

ebből:
– aktív fekvőbeteg-szakellátás

346 916,9

– krónikus fekvőbeteg-szakellátás

62 490,6

– bázis finanszírozású szakellátás (BVOP)

1 000,0

Extrafinanszírozás

500,0

Speciális finanszírozású szakellátás
18.

67 706,1

Összevont szakellátás összesen

600 570,5

ÖSSZESEN

887 006,2
”

A Kormány 363/2013. (X. 11.) Korm. rendelete
a Külügyminisztérium diplomáciai célokra használt informatikai eszközeinek, hardver- és szoftver
összetevőinek karbantartása, felügyelete, üzemeltetése, részleges rendszergazdai támogatása szolgáltatás
ellátására vonatkozó pályázathoz kapcsolódó informatikai beszerzéseknek a minősített adatot, az ország
alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő
beszerzések sajátos szabályairól szóló 218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet 7. § (5) bekezdés a) pontja szerinti
minősítéséről
A Kormány a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 182. § (1) bekezdés 12. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
A Kormány a Külügyminisztérium 2. §-ban meghatározott beszerzései tekintetében megállapítja, hogy
a beszerzések során a minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy
a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól szóló 218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet
közösségi beszerzésre vonatkozó szabályainak alkalmazása olyan információk átadására kötelezné Magyarországot,
amelyeknek felfedése ellentétes az állam biztonságához fűződő alapvető érdekével.
2. §		
Az 1. § szerinti beszerzésnek minősül a Külügyminisztérium diplomáciai célokra használt informatikai eszközeinek,
hardver- és szoftver összetevőinek karbantartása, felügyelete, üzemeltetése, részleges rendszergazdai támogatása
szolgáltatás ellátására vonatkozó pályázathoz kapcsolódó informatikai beszerzése.
3. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány tagjainak rendeletei

A belügyminiszter 58/2013. (X. 11.) BM rendelete
a kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátásának szakmai szabályairól szóló
63/2012. (XII. 11.) BM rendelet módosításáról
A kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény 13. § (2) bekezdés g) pontjában,
a 6–7. § és a 15. § (1) bekezdése tekintetében a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény 13. §
(2) bekezdés b) pontjában,
a 8. §, a 10. §, a 12–14. §, a 15. § (2) bekezdése, valamint a 2–4. melléklet tekintetében a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról
szóló 2012. évi XC. törvény 13. § (2) bekezdés f ) pontjában,
a 9. § tekintetében a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény 13. § (2) bekezdés h) pontjában,
a 11. § és az 1. melléklet tekintetében a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény 13. § (2) bekezdés
d) pontjában
kapott felhatalmazás alapján,
az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.)
Korm. rendelet 37. § t) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
1. §		
A kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátásának szakmai szabályairól szóló 63/2012. (XII. 11.) BM rendelet
(a továbbiakban: R.) 3. § (1) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
(A közszolgáltató a sormunkában meghatározott feladatok közül az égéstermék-elvezető ellenőrzése és szükség szerinti
tisztítása alkalmával elvégzi)
„d) a Törvény 9. § (5)–(6) bekezdésében meghatározott esetekben évente egy alkalommal, időlegesen használt
ingatlan esetében a 4. § (2) bekezdésében meghatározott időpontban a szén-monoxid-érzékelő berendezések
meglétének, működőképességének ellenőrzését”
2. §		
Az R. 3. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Ha a közszolgáltató a szén-monoxid-érzékelő berendezés ellenőrzése során az 1. melléklet „I. Ellenőrzés” alcím
6. pontja alapján hibát észlel, szóban és írásban felhívja a használó figyelmét a szabálytalanság megszüntetésére és
8 napon belül értesíti a tűzvédelmi hatóságot.”
3. §		
Az R. 3. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A közszolgáltató a sormunka tényleges időpontjáról legalább 8 nappal korábban köteles az ingatlan használóját
értesíteni az ellátásért felelős önkormányzat rendeletében meghatározott módon. Ha a közszolgáltatás a jelzett
időpontban nem valósul meg, a közszolgáltató írásban a Törvény szerint meghatározott második időpontot jelöl
meg, és egyidejűleg az ingatlan használóját, tulajdonosát írásban tájékoztatja a közszolgáltatás – a közszolgáltatás
ellátásának ismételt meghiúsulása esetén annak napjától számított – 30 napon belüli igénybevételének
kötelezettségéről, és ennek elmulasztása esetén a tűzvédelmi hatóság értesítésének közszolgáltatói
kötelezettségéről.”
4. §		
Az R. 3. §-a a következő (6) és (7) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Az (5) bekezdésben meghatározott második időpontról szóló értesítés sorszámozott, lakcímre szóló, szigorú
számadású 2 példányos bizonylaton nyilvántartott, tanúval vagy fényképfelvétellel vagy az ingatlan használójának,
tulajdonosának aláírásával vagy egyéb módon igazolt, postaládába helyezett, annak hiányában kapura vagy bejárati
ajtóra jól látható módon elhelyezett értesítéssel valósul meg.
(7) A (6) bekezdésben meghatározott értesítésnek tartalmaznia kell:
a) a közszolgáltató nevét, székhelyét,
b) a közszolgáltató ügyfélszolgálatának címét, telefonszámát,
c) a személyes és telefonos ügyfélfogadás rendjét,
d) az ingatlan címét, ahol a közszolgáltatást el kívánják végezni,

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2013. évi 169. szám

73723

e) a sormunka elvégzésének tényleges időpontját év, hónap, nap pontossággal, továbbá
f ) a hatósági felügyeletet ellátó tűzvédelmi hatóság megnevezését, címét.”
5. §		
Az R. a következő 3/A. §-sal egészül ki:
„3/A. § A közszolgáltató a sormunkák ütemezésére a tárgyévet megelőző év december 31-ig éves közszolgáltatási
ütemtervet készít havi bontásban, amelyet ügyfélszolgálati irodáiban közzétesz és arról az ellátással érintett
önkormányzatot írásban tájékoztatja. A megküldött ütemtervet az ellátással érintett önkormányzat a helyben
szokásos módon a megérkezését követően haladéktalanul közzéteszi.”
6. §

(1) Az R. 5. § (4) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A közszolgáltató a helyszíni vizsgálatot az 1. mellékletben meghatározott szakmai követelmények és módszerek
szerint végzi. A (2) bekezdés a) pont aa) alpontjához kapcsolódó helyszíni vizsgálathoz a közszolgáltató jogosult kérni
a megrendelőtől a szükséges alábbi műszaki dokumentációkat:]
„c) az égéstermék-elvezető-, tüzelőberendezés gyártója által kiadott diagramoknak, táblázatoknak való
megfeleltetését, ennek hiányában az égéstermék-elvezető tervező által készített hő- és áramlástechnikai
méretezését,”
(2) Az R. 5. §-a a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:
„(6a) Kéménytűz vagy szén-monoxid-szivárgás káreseményt követően az érintett égéstermék-elvezetőt csak
helyszíni műszaki vizsgálatot követően lehet ismételten üzembe helyezni. A szükséges vizsgálatot a közszolgáltató
a megrendelést követő 3 munkanapon belül elvégzi, és annak eredményéről készített nyilatkozatot a vizsgálatot
követő munkanapon kiadja.”

7. §		
Az R. 6. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A közszolgáltató a tűzvédelmi hatóság megkeresésére kéménytűz vagy szén-monoxid-szivárgás káresemény
esetében legkésőbb a megkeresés közlését követő munkanapon, egyéb esetben 3 munkanapon belül, vagy
a tűzvédelmi hatóság által kitűzött helyszíni ellenőrzés vagy szemle időpontjában elvégzi az égéstermék-elvezető
szükség szerinti ellenőrzését, műszaki felülvizsgálatát vagy helyszíni műszaki vizsgálatát.”
8. §

(1) Az R. 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A közszolgáltató a 3. §-ban – a 3. § (1) bekezdés d) pontja kivételével –, továbbá a 6. § (1) bekezdésében
meghatározott és elvégzett feladatok eredményéről a 2. melléklet szerinti tanúsítványt az ott meghatározott
tartalommal tölti ki. A tanúsítvány egy példányát a közszolgáltató az ingatlan tulajdonosának, annak távollétében
az ingatlan használójának igazolt módon kiadja. Társasház esetében a műszaki felülvizsgálat eredményéről
30 napon belül a közszolgáltató tájékoztatja a közös képviselőt.”
(2) Az R. 8. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A közszolgáltató a 3. § (1) bekezdés d) pontjában elvégzett ellenőrzés eredményéről a 8. melléklet szerinti
tanúsítványt az ott meghatározott tartalommal tölti ki. A tanúsítvány egy példányát a közszolgáltató az ingatlan
tulajdonosának, annak távollétében az ingatlan használójának igazolt módon kiadja.”
(3) Az R. 8. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A közszolgáltató a tűzvédelmi hatóság megkeresésére elvégzett közszolgáltatási feladatok eredményéről
készített tanúsítvány vagy nyilatkozat egy példányát a tűzvédelmi hatóság részére a helyszínen átadja vagy
a hatóság részére a vizsgálatot követő munkanapon megküldi.”

9. §		
Az R. 8. alcíme a következő 10/A. §-sal egészül ki:
„10/A. § Az ingatlan használója a közszolgáltatás ellátása során a közszolgáltató felhívására köteles nyilatkozni
a Törvény 9. § (5) bekezdésében fennálló szén-monoxid-érzékelő berendezés felszerelési és működtetési
kötelezettségének fennállásáról.”
10. §		
Az R. 10. alcíme a következő 13. §-sal egészül ki:
„13. § 2013. december 31-ig a 2. melléklet szerinti tanúsítvány 2013. október 14-én hatályos formája is használható.
Ebben az esetben a szén-monoxid-érzékelő berendezés felszerelésére és működtetésére való kötelezettség
fennállására vonatkozó nyilatkozatot kézzel írva, az „Egyebek:” rovatban kell feltüntetni.”
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11. §		
Az R. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
12. §		
Az R. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
13. §		
Az R. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
14. §		
Az R. a 4. melléklet szerinti 8. melléklettel egészül ki.
15. §

(1) Az R. 5. § (7) bekezdésében az „Az (1)–(6) bekezdésben” szövegrész helyébe az „Az (1)–(6a) bekezdésben” szöveg lép.
(2) Az R. 8. § (5) bekezdésében az „A közszolgáltató a kiadott tanúsítványok, nyilatkozatok egy példányát” szövegrész
helyébe az „A közszolgáltató a kiadott tanúsítványok, nyilatkozatok, valamint a 3. § (6) bekezdésében meghatározott
értesítés egy példányát” szöveg lép.

16. §		
Ez a rendelet 2013. október 15-én lép hatályba.
		

Dr. Pintér Sándor s. k.,

		

belügyminiszter
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1. melléklet az 58/2013. (X. 11.) BM rendelethez

1. Az R. 1. melléklet „I. Ellenőrzés” alcíme a következő 6. ponttal egészül ki:
(A szakmunkás az alábbiakat ellenőrzi:)
„6. A szén-monoxid-érzékelő berendezésnél
6.1. a szén-monoxid-érzékelő berendezés meglétét és felszerelését,
6.2. a szén-monoxid-érzékelő berendezés működőképességét az elektromos tápellátás
kijelzőjének szemrevételezésével, valamint az öndiagnosztikai funkció segítségével,
amennyiben azzal a készülék rendelkezik,
6.3. a szén-monoxid-érzékelő berendezés gyártó által megjelölt szavatossági időn belüli
használatát.”
2. Az R. 1. melléklet „VII. A használattal és a műszaki megoldás megfelelőségével
összefüggő, megrendelt vizsgálat” alcíme a következő 3. ponttal egészül ki:
„3. Szén-monoxid-érzékelő berendezés használatára vonatkozó kötelezettség fennállása
esetén a vizsgálat során az „I. Ellenőrzés alcím” 6. pontjában meghatározottak szerint kell
eljárni.”

73726

2. melléklet az 58/2013. (X. 11.) BM rendelethez
„2. melléklet a 63/2012. (XII. 11.) BM rendelethez
TANÚSÍTVÁNY

Közszolgáltató:

Azonosítók:

ÉGÉSTERMÉK-ELVEZETŐK ELLENŐRZÉSE,
SZÜKSÉG SZERINTI TISZTÍTÁSA,
4 ÉVENKÉNTI MŰSZAKI FELÜLVIZSGÁLATA
Jelen tanúsítvány nem használható fel tüzelőberendezés cseréjéhez, új
tüzelőberendezés üzembe helyezéséhez, használatbavételi engedélyezési eljárásokhoz,
égéstermék-elvezetők újbóli üzembe helyezéséhez!

Időlegesen használt (I):
Használó neve:
Értesítési címe:

Azonosítója

Légtér összeköttetések száma:

Jele

A közszolgáltatás elvégezve (Igen / Nem):

db

Ellenőrzés / bontható bekötés száma

/

/

/

/

/

1. értesítés

....................................... I / N

K, N járat / összekötő elem hossz (m)

/

/

/

/

/

2. értesítés

....................................... I / N

Tüzelőberendezés

Égéstermék-elvezető

Ingatlan címe:
Tulajdonos neve:
Értesítési címe:

Használat célja

3. egyeztetett ....................................... I / N

Teljesítmény kategória

Műszaki-biztonsági felülvizsgálat érvényes:

Ellenőrzési szempontok

előző / jelen ellenőrzés hibakódja / megfelelő (I)

Nem esetén pótolni kell!

Hibakód, jelölés magyarázata a hátoldalon!

- tüzelőberendezés külső állapota

Karbantartás a gyártó előírása szerint!

- levegő utánpótlás

Hibajelzés esetén az üzemeltetése veszélyes!

- tisztítás, ellenőrzés feltételei

Munkavégző neve:

- járat szabad keresztmetszete

Munkavégző aláírása:

- külső állapota
- tartozékainak állapota

Munkát igazoló neve:

- összekötő elem állapota

Munkát igazoló aláírása:

- egyéb:
Utolsó műszaki felülvizsgálat
éve:

Jogcíme: tulajdonos, kezelő, használó, megbízott,
közös képviselő, egyéb:..............................................

Műszaki felülvizsgálat I / N:
Dátum:

év,

hó,

nap
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Javítani kell a hibákat a következő ellenőrzésig!

Igen / Nem

Szén-monoxid-mérés szükséges (C)

Élet- és vagyonbiztonságot közvetlen
veszélyeztető hibakódja

500 – 1000 ppm – szükséges a karbantartás!
1000 ppm felett – a használata veszélyes!
Hibajelzés esetén TILOS az üzemeltetés a
kéményseprő által igazolt kijavításig!

Szén-monoxid-érzékelő berendezés felszerelésére és működtetésére köteles (Igen – Nem):
Egyebek:
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1.
Szén-monoxid tartalom (ppm) 1.→3.
A legalsó bekötéstől felfelé, a
2.
távolabbitól a bekötés felé jelölve
3.

összesítő, számla vagy 8. melléklet helye
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KITÖLTÉSRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
Az égéstermék-elvezetőre kötött tüzelőberendezések használatának célja [kazán (K), vízmelegítő (V), egyedi fűtő (F), kombi (C), hőlégfúvó (H),
technológiai (T), egyéb (E)] / CO mérés szükségessége (C).
Gáztüzelő-berendezés névleges bemenő hőteljesítmény kategóriái: A ≤ 11 kWth, ≤B ≤ 60 kWth, ≤ C≤ 140 kWth, ≤D ≤ 500 kWth.
HIBAJEGYZÉK
Hibakód Hiba leírása:
1.
Közvetlen tűz- és életveszélyes állapotok esetében a tüzelőberendezés használata tilos a hiba igazolt kijavításáig!
1/a
tüzelőberendezés működése közben az égéstermék 5 percen túli tartós visszaáramlása,
1/b
nem megfelelő tömörségű égéstermék-elvezető,
1/c
az égéstermék-elvezető állékonyságot veszélyeztető állapota,
1/d
ki nem égethető égéstermék-elvezető belső felületén lerakódott szurokréteg,
1/e
szilárd- vagy olaj-tüzelőberendezés égéstermék-elvezetőjénél a szikrafogó hiánya az E‒F tűzvédelmi osztályú (nád, szalma, fazsindely és egyéb
anyagú) tetőhéjalás esetében, vagy az égéstermék-elvezetőből kijutó szikra által veszélyeztetett területen belül E‒F tűzvédelmi osztályú anyag
jelenléte az égéstermék-elvezető kitorkollásától mért 15 méteres távolságon belül,
1/f
olyan égéstermék-elvezető használata, amelynek falába B–F tűzvédelmi osztályba tartozó épületszerkezet van beépítve, vagy az ilyen éghető
anyagtól való távolságtartás kisebb, mint az égéstermék-elvezető gyártója által meghatározott minimális távolság, vagy ennek hiányában kisebb,
mint 12 cm,
1/g
olyan égéstermék-elvezető használata, amelynél a jogszabály szerinti vizsgálatot és tisztítást nem végezték el,
1/h
nem megfelelően rögzített összekötő elem,
1/i
nem zárható tisztítónyílás.
Egyéb hibák [Az itt jelzett hibák kijavítása a következő ellenőrzésig (gáztüzelés és tartalékkémény esetében 1 év, szilárd és olaj tüzelés esetében fél
év) szükséges, a hatósági eljárás elkerülése végett.]
Hibakód Hiba leírása
Hibakód Hiba leírása
2.
Nem megfelelő az
4.
Nem megfelelő a tüzelőberendezés
égéstermék-elvezető
2/a
tisztítási, ellenőrzési
4/a
külső állapota
feltétele
2/b
járatának szabad
4/b
tüzelés módja
keresztmetszete
2/c
külső állapota
4/c
a környezetében tárolt, beépített anyagok, szerkezetek kapcsolata
2/d
tömörsége
(az ellenőrizhetőség, a megfelelő üzemeltetés és a tűzvédelem szempontjából)
2/e
belső állapota
2/f
kitorkollásának helyzete
5.
Nem megfelelő a levegő utánpótlás, üzemeltetés veszélyes, szakember bevonása szükséges
2/g
tartozékainak állapota
5/a
a mesterséges elszívó berendezés egyidejű üzemeltetésének lehetősége miatt (páraelszívó, szellőző
ventilátor, központi porszívó, ruhaszárító, mobil klíma)
2/h
falvastagsága, utólag
megvésték
3.
Nem megfelelő az
5/b
az egyéb nyitott égésterű tüzelőberendezéssel való egyidejű üzemeltetés lehetősége miatt
összekötő elem
3/a
ellenőrzési, tisztítási
5/c
a külső nyílászárók tömítettsége miatt
feltétele
3/b
járatának szabad
5/d
légbeeresztő nyílások, szelepek, kiegészítő légteret biztosító szellőző nyílások nem megfelelő működése
miatt
keresztmetszete
3/c
állapota
3/d
tömörsége
6.
Szabálytalan bekötés az égéstermék-elvezetőn
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A közszolgáltatást a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény,
a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet,
a kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátásának szakmai szabályairól szóló BM rendelet és
az elláttatásért felelős önkormányzat kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló rendelete szabályozza

Az égéstermék-elvezetők jele
Karakter
1.
2.
3.
4.
Jelentése
E Egyedi, egy építmény szintről igénybe vett, 60 kW és az alatti összes névleges bemenő hőteljesítményű, jellemzően függőleges tengelyirányú
égéstermék-elvezető.
K Központi, egy építmény szintről igénybe vett, 60 kW feletti összes névleges bemenő hőteljesítményű, jellemzően függőleges tengelyirányú égéstermékelvezető, 4 096 cm2 járat keresztmetszetig.
N Nagy járat-keresztmetszetű, egy építmény szintről igénybe vett, 60 kW feletti összes névleges bemenő hőteljesítményű, jellemzően függőleges
tengelyirányú égéstermék-elvezető 4 096 cm2 járat keresztmetszet felett, 10 000 cm2-ig.
G Gyűjtő jellegű, több építmény szintről igénybe vett, jellemzően függőleges tengelyirányú égéstermék-elvezető.
N Nyitott égéstermék-elvezető, azaz a rácsatlakoztatott tüzelőberendezés a felállítási helyiségéből veszi az égéshez szükséges levegőt.
Z Zárt égéstermék-elvezető, azaz a rácsatlakoztatott tüzelőberendezés a külső légtérből veszi az égéshez szükséges levegőt.
T Tartalék égéstermék-elvezető.
H Huzat vagy mesterséges szívás hatása alatt álló égéstermék-elvezető.
T Túlnyomás hatása alatt álló égéstermék-elvezető.
S Szilárd- és olaj tüzelőanyagokkal üzemeltetett tüzelőberendezéseket kiszolgáló égéstermék-elvezető.
G Gáznemű tüzelőanyagokkal üzemeltetett tüzelőberendezéseket kiszolgáló égéstermék-elvezető.
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ÉGÉSTERMÉK-ELVEZETŐ ÉPÍTÉSE, JAVÍTÁSA, ÚJBÓLI HASZNÁLATBAVÉTELE, VALAMINT A BEKÖTÖTT TÜZELŐBERENDEZÉS CSERÉJE, ILLETVE ÚJ
TELEPÍTÉSE
A KÉMÉNY MEGFELELŐSÉGÉT IGAZOLÓ
KÉMÉNYSEPRŐ-IPARI NYILATKOZAT HIÁNYÁBAN TILOS!

A mennyiségi egység a munkaráfordítás (mf), a munkaráfordítás egységára az elláttatásért felelős önkormányzat által meghatározott összeg.
A fizetendő díj a munkaráfordítás és a munkaráfordítás egységárának szorzata.”

73729

73730

3. melléklet az 58/2013. (X. 11.) BM rendelethez
„3. melléklet a 63/2012. (XII. 11.) BM rendelethez

KÉMÉNYSEPRŐ-IPARI NYILATKOZAT

Közszolgáltató:

Azonosítók:

ÉGÉSTERMÉK-ELVEZETŐK MŰSZAKI VIZSGÁLATÁRÓL
A NYILATKOZAT-ban foglaltak egy éven belül használhatók fel, azt követően
új vizsgálat elvégzése és NYILATKOZAT kiadása szükséges.

Az ingatlan címe, helység:

közterület:

hsz:

Tulajdonos neve:
Címe, irsz:

lh:

em:

ajtó:

lh:

em:

ajtó:

lh:

em:

ajtó:

tel:
helység:

közterület:

hsz:

Megrendelő neve:
Címe, irsz:

Sorszám:

tel:

helység:

Az ingatlan jellege:

közterület:
Helyrajzi szám:

hsz:
Tengerszint feletti magasság:

Égéstermék-elvezetők db száma:

A megrendelt műszaki vizsgálat célja:

MŰSZAKI ADATOK

csoport számjelzése
járat számjelzése

Tüzelőanyag: szén (S), fa (F), olaj (O), földgáz (G), PB (P), egyéb: (E)
Tüzelőberendezés

Jellege / db szám
Égéstermék-elvezetés szerinti besorolása Bxx, Cxx
Gyártmánya
Típusa
Névleges bemenő hőteljesítménye (kWth)
Füstcsonk mérete (cm)
Telepítési helyisége

Összekötő elem

Keresztmetszeti mérete (-i) (cm)

Levegőbevezető

Összekötő elem, levegő-bevezető

Teljes hossza / ebből függőleges hossz (m)

Iránytörései (X°/db)
Összekötő elem / külső burkolat anyaga
Hőszigetelésének / külső burkolatának vastagsága (mm)
Teljes hossza / ebből függőleges hossz (m)
Keresztmetszeti mérete (-i) (cm)
Iránytörései (X°/db)
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„Cső- a csőben” (C) vagy szétválasztott (S) rendszer

Hőszigetelésének / külső burkolatának vastagsága (mm)
Kéményseprő-ipari közszolgáltatási jelölése
Gyártmánya
Típusa
Kialakítása: épített (E), szerelt (S), oldalfalon kivezetett (O)
Hőmérséklet / nyomás / nedvességgel szembeni ellenállás osztályai

Égéstermék-elvezető

Korrózióállósági / koromégéssel szembeni ellenállás / éghető anyagtól való
távolságtartás osztályai
Alsó tisztítónyílásának helyisége
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Levegő bevezető / külső burkolat anyaga

Járatának mérete (-i) (cm)
Járatának lakótéri / padlástéri / tető feletti függőleges hossza (m)
Járatának lakótéri / padlástéri / tetőn kívüli teljes hossza (m)
Legalsó / legfelső bekötésektől mért távolság a kitorkollásig (m)
A járatának iránytörései (X°/db)
A járatának / külső burkolatának anyaga
Járatának / hőszigetelésének / külső burkolatának vastagsága (mm)
Szén-monoxid-érzékelő berendezés használatára kötelezett igen (I) ‒ nem (N)
/ van (V) – nincs (N)
Szén-monoxid-érzékelő berendezés szavatossági idő szempontjából megfelelő
(M) – nem megfelelő (N) / működőképes igen (I) ‒ nem (N)
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A vizsgálat során feltárt hibák, szabálytalanságok
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Sorszám:
A hő- és áramlástechnikai méretezés adatai megegyeznek a vizsgálat alkalmával
feltárt adatokkal: igen (I), nem (N)

A műszaki vizsgálat bontás nélküli szemrevételezéssel, a vonatkozó
jogszabályi-, tűzrendészeti- és szabványelőírások alapján történt.
Az egyes jelölések és hibakódok beazonosíthatók a mellékelt
hibajegyzékben.
Amennyiben a műszaki vizsgálat eredményével a megrendelő vagy a
tulajdonos nem ért egyet, úgy észrevételével a területileg illetékes első
fokú tűzvédelmi hatósághoz fordulhat jogorvoslatért!
Rendeltetésszerű használatra alkalmas (I) nem alkalmas (N).
Szöveges kiegészítés (szükség esetén pótlapon folytatható):
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Tetőalaprajz vagy alaprajzi részlet, esetleg a szöveges kiegészítés folytatása:

A vizsgálatot végző kéményseprőmester neve:

Oklevélszáma:
Dátum:

Aláírása:

év,

hó,

nap.

Megrendelő vagy megbízott neve:

A vizsgálatot végző szakmunkás neve:

ph

Aláírása:

Aláírása:

A KÉMÉNYSEPRŐ-IPARI NYILATKOZATOT NEM HELYETTESÍTI A KÉMÉNYSEPRŐ-IPARI KÖZSZOLGÁLTATÓ SORMUNKÁNÁL ALKALMAZOTT TANÚSÍTVÁNYA.
ÉGÉSTERMÉK-ELVEZETŐ ÉPÍTÉSE, JAVÍTÁSA, ÚJBÓLI HASZNÁLATBAVÉTELE, VALAMINT A BEKÖTÖTT TÜZELŐBERENDEZÉS CSERÉJE, ILLETVE ÚJ TELEPÍTÉSE A KÉMÉNY
MEGFELELŐSÉGÉT IGAZOLÓ KÉMÉNYSEPRŐ-IPARI NYILATKOZAT HIÁNYÁBAN TILOS!
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KITÖLTÉSRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
A megrendelt műszaki vizsgálat célja a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 347/2012. (XII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklete
szerint:
3.1. Új égéstermék-elvezetők kivitelezés közbeni, eltakarás előtti vizsgálata.
3.2. Újonnan épített vagy szerelt felújított, átalakított vagy újból használatba vett égéstermék-elvezetők üzembe helyezés előtti vizsgálata.
3.3. Tüzelőanyag váltás, tüzelőberendezés csere, új tüzelőberendezés üzembe helyezése esetén az üzembe helyezést megelőzően az érintett égéstermék-elvezetők
vizsgálata.
3.4. Meglévő égéstermék-elvezető bontását, funkciójának megváltoztatását, használaton kívül helyezését, illetve az égéstermék-elvezetőt érintő átalakítást megelőző
helyszíni vizsgálat.
Az égéstermék-elvezetőre kötött tüzelőberendezések használatának célja, jellege:
[kazán (K), vízmelegítő (V), egyedi fűtő (F), kombi (C), hőlégfúvó (H), technológiai (T), egyéb (E)] / CO mérés szükségessége (C).
Az összekötő elem, a légbevezető, égéstermék-elvezető, külső burkolat anyaga:
vakolt (V), alumínium (A), acél (S), samott, kerámia (K), műanyag (M), műgyanta (G), flexibilis (F), fix (X), egyéb: …...........(E1)................ (E2) ................ (E3).
HIBAJEGYZÉK
Hibakód
Hiba leírása:
1.
Közvetlen tűz- és életveszélyes állapotok esetében a tüzelőberendezés használata tilos a hiba igazolt kijavításáig!
1/a
tüzelőberendezés működése közben az égéstermék 5 percen túli tartós visszaáramlása,
1/b
nem megfelelő tömörségű égéstermék-elvezető,
1/c
az égéstermék-elvezető állékonyságot veszélyeztető állapota,
1/d
ki nem égethető égéstermék-elvezető belső felületén lerakódott szurokréteg,
1/e
szilárd- vagy olaj-tüzelőberendezés égéstermék-elvezetőjénél a szikrafogó hiánya az E‒F tűzvédelmi osztályú (nád, szalma, fazsindely és egyéb anyagú)
tetőhéjalás esetében, vagy az égéstermék-elvezetőből kijutó szikra által veszélyeztetett területen belül E‒F tűzvédelmi osztályú anyag jelenléte az
égéstermék-elvezető kitorkollásától mért 15 méteres távolságon belül,
1/f
olyan égéstermék-elvezető használata, amelynek falába B–F tűzvédelmi osztályba tartozó épületszerkezet van beépítve, vagy az ilyen éghető anyagtól
való távolságtartás kisebb, mint az égéstermék-elvezető gyártója által meghatározott minimális távolság, vagy ennek hiányában kisebb, mint 12 cm,
1/g
olyan égéstermék-elvezető használata, amelynél a jogszabály szerinti vizsgálatot és tisztítást nem végezték el,
1/h
nem megfelelően rögzített összekötő elem,
1/i
nem zárható tisztítónyílás.
Egyéb hibák [Az itt jelzett hibák kijavítása a következő ellenőrzésig (gáztüzelés és tartalékkémény esetében 1 év, szilárd és olaj tüzelés esetében fél év)
szükséges, a hatósági eljárás elkerülése végett.]
Hibakód
Hiba leírása
Hibakód
Hiba leírása
2.
Nem megfelelő az
4.
Nem megfelelő a tüzelőberendezés
égéstermék-elvezető
2/a
tisztítási, ellenőrzési
4/a
külső állapota
feltétele
2/b
járatának szabad
4/b
tüzelés módja
keresztmetszete
2/c
külső állapota
4/c
a környezetében tárolt, beépített anyagok, szerkezetek kapcsolata
2/d
tömörsége
(az ellenőrizhetőség, a megfelelő üzemeltetés és a tűzvédelem szempontjából)
2/e
belső állapota
2/f
kitorkollásának helyzete
5.
Nem megfelelő a levegő utánpótlás, üzemeltetés veszélyes, szakember bevonása szükséges
2/g
tartozékainak állapota
5/a
a mesterséges elszívó berendezés egyidejű üzemeltetésének lehetősége miatt (páraelszívó, szellőző ventilátor,
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A közszolgáltatást a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény,
a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet,
a kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátásának szakmai szabályairól szóló BM rendelet és
az elláttatásért felelős önkormányzat kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló rendelete szabályozza

3.
3/a
3/b
3/c
3/d

falvastagsága, utólag
megvésték
Nem megfelelő az
összekötő elem
ellenőrzési, tisztítási
feltétele
járatának szabad
keresztmetszete
állapota
tömörsége

központi porszívó, ruhaszárító, mobil klíma)
5/b

az egyéb nyitott égésterű tüzelőberendezéssel való egyidejű üzemeltetés lehetősége miatt

5/c

a külső nyílászárók tömítettsége miatt

5/d

légbeeresztő nyílások, szelepek, kiegészítő légteret biztosító szellőző nyílások nem megfelelő működése miatt

6.

Szabálytalan bekötés az égéstermék-elvezetőn

A KÉMÉNYSEPRŐ-IPARI NYILATKOZATOT NEM HELYETTESÍTI A KÉMÉNYSEPRŐ-IPARI KÖZSZOLGÁLTATÓ SORMUNKÁNÁL ALKALMAZOTT TANÚSÍTVÁNYA.
ÉGÉSTERMÉK-ELVEZETŐ ÉPÍTÉSE, JAVÍTÁSA, ÚJBÓLI HASZNÁLATBAVÉTELE, VALAMINT A BEKÖTÖTT TÜZELŐBERENDEZÉS CSERÉJE, ILLETVE ÚJ TELEPÍTÉSE A KÉMÉNY
MEGFELELŐSÉGÉT IGAZOLÓ KÉMÉNYSEPRŐ-IPARI NYILATKOZAT HIÁNYÁBAN TILOS!
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2/h

Az égéstermék-elvezetők jele
Karakter
1.
2.
3.
4.
Jelentése
E Egyedi, egy építmény szintről igénybe vett, 60 kW és az alatti összes névleges bemenő hőteljesítményű, jellemzően függőleges tengelyirányú
égéstermék-elvezető.
K Központi, egy építmény szintről igénybe vett, 60 kW feletti összes névleges bemenő hőteljesítményű, jellemzően függőleges tengelyirányú égéstermékelvezető, 4 096 cm2 járat keresztmetszetig.
N Nagy járat-keresztmetszetű, egy építmény szintről igénybe vett, 60 kW feletti összes névleges bemenő hőteljesítményű, jellemzően függőleges
tengelyirányú égéstermék-elvezető 4 096 cm2 járat keresztmetszet felett, 10 000 cm2-ig.
G Gyűjtő jellegű, több építmény szintről igénybe vett, jellemzően függőleges tengelyirányú égéstermék-elvezető.
N Nyitott égéstermék-elvezető, azaz a rácsatlakoztatott tüzelőberendezés a felállítási helyiségéből veszi az égéshez szükséges levegőt.
Z Zárt égéstermék-elvezető, azaz a rácsatlakoztatott tüzelőberendezés a külső légtérből veszi az égéshez szükséges levegőt.
T Tartalék égéstermék-elvezető.
H Huzat vagy mesterséges szívás hatása alatt álló égéstermék-elvezető.
T Túlnyomás hatása alatt álló égéstermék-elvezető.
S Szilárd- és olaj tüzelőanyagokkal üzemeltetett tüzelőberendezéseket kiszolgáló égéstermék-elvezető.
G Gáznemű tüzelőanyagokkal üzemeltetett tüzelőberendezéseket kiszolgáló égéstermék-elvezető.

A mennyiségi egység a munkaráfordítás (mf), a munkaráfordítás egységára az elláttatásért felelős önkormányzat által meghatározott összeg.
A fizetendő díj a munkaráfordítás és a munkaráfordítás egységárának szorzata.”

73735

73736

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2013. évi 169. szám

4. melléklet az 58/2013. (X. 11.) BM rendelethez
„8. melléklet a 63/2012. (XII. 11.) BM rendelethez
TANÚSÍTVÁNY

Közszolgáltató:

Azonosító:

SZÉN-MONOXID-ÉRZÉKELŐ BERENDEZÉS
Ingatlan címe:
Tulajdonos neve:

Használó neve:

Értesítési címe:

Értesítési címe:

Szén-monoxid-érzékelő berendezés elhelyezésére kötelezett tüzelőberendezéssel felszerelt helyiségek száma:
A szén-monoxid-érzékelő berendezés
megléte. Igen (I) / Nem (N)
A szén-monoxid-érzékelő berendezés
helye, helyisége (kazánház, szoba,
közlekedő, konyha, stb.).
A tesztelés alapján a működőképesség
megfelelő.
Igen (I) / Nem (N)
A szavatossági idő, a működőképesség
határideje lejárt. Igen (I) / Nem (N)
Szükséges intézkedések leírása:

neve:

Munkát igazoló

neve:

Ellenőrzést végző:

aláírása:

aláírása:

jogcíme: tulajdonos, használó, képviselő, egyéb…………………..

Dátum: 20….…év………....hó……nap

„
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VII. A Kúria határozatai

A Kúria Knk.IV.37.480/2013/2. számú határozata
A Kúria a dr. Kiss N. Csaba ügyvéd által képviselt J. A. indítványozónak, az Országos Választási Bizottság országos
népi kezdeményezés aláírásgyűjtő ív mintapéldányának hitelesítése tárgyában meghozott 74/2013. (VII. 9.)
OVB határozata ellen benyújtott kifogása alapján, az alulírott helyen és napon – nemperes eljárásban – meghozta
a következő
végzést:
A Kúria az Országos Választási Bizottság 74/2013. (VII. 9.) OVB határozatát megsemmisíti, és a Nemzeti Választási
Bizottságot új eljárásra utasítja.
A jogorvoslati eljárás illetékét az állam viseli.
A Kúria elrendeli végzésének a Magyar Közlönyben való közzétételét.
A végzés ellen jogorvoslatnak nincs helye.

Indokolás
I.

1. 2013. június 16-án aláírásgyűjtő ív mintapéldányát nyújtották be az Országos Választási Bizottsághoz az országos
népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 1998. évi III. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 2. §-a szerinti
hitelesítés céljából. Az aláírásgyűjtő íven a következő kérdés szerepelt:
„Egyetért-e Ön azzal, hogy Magyarországon ne létesüljön új atomreaktor?”
Az Országos Választási Bizottság a 74/2013. (VII. 9.) OVB határozatával (a továbbiakban: OVB határozat)
az aláírásgyűjtő ív mintapéldányát hitelesítette.
2. J. A. az OVB határozat ellen – a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (új Ve.) 349. § (1) bekezdés
c) pontja szerint alkalmazandó – a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 130. § (1) bekezdése
(a továbbiakban: Ve.) alapján – az abban foglalt határidőn belül – kifogást nyújtott be, s kérte az OVB határozat
megsemmisítését.
Az indítványozó véleménye szerint az OVB határozat olyan kérdést hitelesített, amely nem felel meg a törvényben
foglalt feltételeknek az alábbiak miatt:
Az indítványozó szerint az Országgyűlés az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény (a továbbiakban: Atv.)
7. § (2) bekezdésében, illetve a 2008–2020. közötti időszakra vonatkozó energiapolitikáról szóló 40/2008. (IV. 17.)
OGY határozatban már döntött a kérdésben.
Törvénysértő a megfogalmazás, mert a népi kezdeményezésre feltett kérdés ügydöntő népszavazást „sugall”, így
megtévesztő a választópolgárok számára. Azt a látszatot kelti, hogy rá tudják kényszeríteni az Országgyűlést,
hogy népszavazás útján hozzon a korábbit felülíró új döntést, holott a népi kezdeményezés – még ha sikeres is –
az Országgyűlést nem köti.
Az indítványozó szerint az OVB határozat sérti az egyértelműség követelményét is, mert az Országgyűlés megalkotta
az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 7. §-ának (2) bekezdése alapján, a paksi atomerőmű telephelyén
új atomerőművi blokk(ok) létesítésének előkészítését szolgáló tevékenység megkezdéséhez szükséges előzetes,
elvi hozzájárulás megadásáról szóló 25/2009. (IV. 2.) OGY határozatot. Akik e határozat tartalmát nem ismerik, úgy
értékelik a kérdést, hogy a kezdeményezés a kérdés napirendre tűzésére irányul, akik ismerik, azok pedig úgy,
hogy a kezdeményezés célja az OGY hat. megváltoztatása. A kérdés szövegéből így nem állapítható meg a kérdés
tartalma.

II.		 A kifogás az alábbiak szerint megalapozott.
1. A Kúria a Knk.37.145/2013/3. számú és a Knk.37.146/2013/2. számú határozataiban rögzítette: Az Alaptörvény
2012. január 1-jei hatálybalépését követően megszűnt az országos népi kezdeményezés alkotmányos hivatkozási
alapja, az Alaptörvény csak az országos népszavazásra vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza (8. cikk).
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2.

3.

4.

5.

Az Alaptörvény szabadság és felelősség címet viselő fejezet XXIII. cikk (7) bekezdése a népszavazáshoz való jogot
fogalmazza meg, népi kezdeményezésről nem szól.
Az országos népi kezdeményezés jogintézménye törvényi szinten nyert rögzítést, egyrészt az Nsztv., másrészt a Ve.
tartalmaz erre vonatkozó rendelkezéseket. Az alkotmányi környezet változásával a népi kezdeményezés hivatkozási
forrása (szabályozási szintje) elvált a népszavazás jogintézményétől.
Az Nsztv. 1. § (1) bekezdése értelmében országos népi kezdeményezést legalább 50 000 választópolgár nyújthat
be. Az országos népi kezdeményezés arra irányulhat, hogy az Országgyűlés feladat- és hatáskörébe tartozó
kérdést az Országgyűlés tűzze a napirendjére. Az országos népi kezdeményezésben megfogalmazott kérdést
az Országgyűlés köteles megtárgyalni. A népi kezdeményezés természetéből adódik, hogy az Országgyűlés
nem köteles a kezdeményezésben szereplő kérdés/állítás tartalmának megfelelő döntést hozni (ilyen tartalmú
törvényt alkotni), kötelezettsége pusztán a kérdés napirendre tűzésére és megtárgyalására terjed ki. Ezzel
szemben az Alaptörvény 8. cikk (1) bekezdése szerint érvényes és eredményes országos népszavazás során hozott
döntés az Országgyűlésre kötelező. Ezen alaptörvényi szabály kimondja: „Legalább kétszázezer választópolgár
kezdeményezésére az Országgyűlés országos népszavazást rendel el. A köztársasági elnök, a Kormány vagy százezer
választópolgár kezdeményezésére az Országgyűlés országos népszavazást rendelhet el. Az érvényes és eredményes
népszavazáson hozott döntés az Országgyűlésre kötelező.”
Az országos népszavazásra vonatkozó Nsztv. 13. § (1) bekezdése értelmében: „A népszavazásra feltett konkrét
kérdést úgy kell megfogalmazni, hogy arra egyértelműen lehessen válaszolni.”, míg a népi kezdeményezésre
irányadó 17. § szerint: „A népi kezdeményezésnek pontosan és egyértelműen tartalmaznia kell a megtárgyalásra
javasolt kérdést.” Népi kezdeményezés során tehát megtárgyalásra javasolt kérdésről van szó.
Az Alkotmánybíróság országos népszavazási kezdeményezésre dolgozta ki az ún. egyértelműségi tesztet, azonban
egyes döntéseiben az egyértelműség követelményeit az országos népi kezdeményezéssel kapcsolatban is
érvényesítette. Ennek értelmében a feltett kérdésnek mind a választópolgári mind pedig a jogalkotói egyértelműség
követelményének meg kell felelnie, azaz a választópolgárok számára a kérdésből világosan ki kell derülnie, hogy
miről döntenek, a kérdésre „igen”-nel vagy „nem”-mel lehessen felelni, a jogalkotás irányába pedig irányadó, hogy
az Országgyűlés a népszavazás eredménye alapján el tudja majd dönteni, hogy terheli-e jogalkotási kötelezettség és
ha igen, milyen [lásd: 51/2001. (XI. 29.) AB határozatot].
A Kúria megállapítja: jelen ügyben a feltenni kívánt kérdés nem arra irányul, amelyet az Nsztv. 1. § (1) bekezdése
a népi kezdeményezés céljaként meghatároz – nevezetesen, hogy az Országgyűlés az adott kérdést tűzze
napirendjére és tárgyalja meg – hanem megfogalmazásából eredően azt a látszatot kelti, hogy a választópolgárok
az aláírásukkal népszavazást kezdeményeznek. Az a kérdés, mely szerint: „Egyetért-e Ön azzal, hogy
Magyarországon ne létesüljön új atomreaktor?” azt sugallja, hogy az adott kérdést a választópolgárok fogják
az Országgyűlésre kötelező módon eldönteni. A feltenni kívánt kérdésből az következik, hogy a választópolgároknak
lehetősége nyílik az Országgyűlésre kötelező módon más döntést hozni, ez azonban a népszavazás s nem a népi
kezdeményezés sajátja. Az OVB határozatban hitelesített kérdésből tehát nem következik, hogy ebben az esetben
az Országgyűlés által megtárgyalandó kérdésről van szó, a választópolgárok számára nem derül ki egyértelműen,
hogy miről is döntenek. A népi kezdeményezésre feltett kérdés ezáltal alkalmas arra, hogy a választópolgárokat
adott esetben félrevezesse. A választópolgárok számára megtévesztő kérdés az Nsztv. 17. §-ába ütközik. Ezt
állapította meg a Kúria a 2013. szeptember 3-án kelt Knk.37.504/2013/2. számú végzésében is, de az Országos
Választási Bizottság korábbi gyakorlata is azt mutatja, hogy a konkrét jogalkotásra és nem napirendre tűzésre
irányuló népi kezdeményez nem egyeztethető össze az Nsztv. 17. §-ával, mivel az ilyen tartalmú kezdeményezés
megfogalmazása a választópolgár számára azt a téves látszatot kelti, mintha az aláírásgyűjtés alkalmával
népszavazási kezdeményezést támogatna [lásd: a 109/2011. (VII. 12.) OVB határozatot].
A fentiek alapján a Kúria megállapította, hogy az OVB határozat ellentétes az Nsztv. 1. és 17. §-ával, ezért a Ve. 130. §
(2) bekezdése alapján a Kúria az Országos Választási Bizottság határozatát megsemmisítette és az Országos
Választási Bizottságot új eljárásra utasította.
Az új eljárásban az Országos Választási Bizottságnak figyelemmel kell lenni arra, hogy az adott kérdés ebben
a megfogalmazásban nem bocsátható népi kezdeményezésre.
Mivel a Kúria az OVB határozatot az Nsztv. 1. és 17. §-ába ütközés miatt megsemmisítette, ezért az indítvány további
elemeit érdemben már nem vizsgálta.
Az illetékkel kapcsolatos rendelkezés az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 1. pontjának
figyelembevételén alapul.
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A Ve. 131. §-a folytán alkalmazandó Ve. 130. § (2) bekezdése szerint a Kúria elrendelte végzésének a Magyar
Közlönyben történő közzétételét.
Budapest, 2013. szeptember 17.
Dr. Kozma György s k.,
a tanács elnöke

Dr. Balogh Zsolt s. k.,

Dr. Hörcherné dr. Marosi Ildikó s. k.,

előadó bíró

bíró

73740

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2013. évi 169. szám

IX. Határozatok Tára

A Kormány 1720/2013. (X. 11.) Korm. határozata
a Magyar–Szlovén Kisebbségi Vegyes Bizottság XIII. ülésén elfogadott és fenntartott ajánlások
jóváhagyásáról
A Kormány
1. jóváhagyólag tudomásul veszi a Magyar–Szlovén Kisebbségi Vegyes Bizottság 2012. szeptember 26-án Ljubljanában
megtartott XIII. ülésén kidolgozott és elfogadott, valamint a Magyar–Szlovén Kisebbségi Vegyes Bizottság előző
ülésén elfogadott ajánlások teljesítésének állásáról folytatott kölcsönös tájékoztatást követően fenntartott,
az 1. mellékletben közzétett ajánlásokat,
2. felhívja a miniszterelnök általános helyettesét mint a nemzetpolitikáért felelős minisztert, hogy a Magyar–Szlovén
Kisebbségi Vegyes Bizottság ajánlásainak tudomásulvételéről értesítse az érintett feleket,
Felelős:
miniszterelnök általános helyettese
Határidő:
a határozat közzétételét követő 15 nap
3. felhívja a feladat- és hatáskörrel rendelkező minisztereket, hogy az 1. melléklet 1. pontjában közzétett ajánlások
végrehajtásának lehetőségét vizsgálják meg az alábbiak szerint:
a)
az ajánlások a) pontja tekintetében:
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
belügyminiszter
Határidő:
2013. december 31.
b)
az ajánlások b) pontja tekintetében:
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
közigazgatási és igazságügyi miniszter és
belügyminiszter
Határidő:
2013. december 31.
c)
az ajánlások c) pontja tekintetében:
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
folyamatos
d)
az ajánlások e) pontja tekintetében:
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
2013. december 31.
e)
az ajánlások f ) pontja tekintetében:
Felelős:
közigazgatási és igazságügyi miniszter és
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2013. december 31.
f)
az ajánlások g) pontja tekintetében:
Felelős:
közigazgatási és igazságügyi miniszter
Határidő:
2013. december 31.
g)
az ajánlások h) pontja tekintetében:
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2013. december 31.
h)
az ajánlások j) pontja tekintetében:
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
folyamatos
i)
az ajánlások k) pontja tekintetében:
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2013. december 31.
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az ajánlások m) pontja tekintetében:
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
folyamatos
k)
az ajánlások o) pontja tekintetében:
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2013. december 31.
l)
az ajánlások p) pontja tekintetében:
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
2013. december 31.
m)
az ajánlások q) pontja tekintetében:
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
folyamatos
n)
az ajánlások r) pontja tekintetében:
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2013. december 31.
4. felhívja a feladat- és hatáskörrel rendelkező minisztereket, hogy az 1. melléklet 2. pontjában közzétett ajánlások
végrehajtásának lehetőségét vizsgálják meg az alábbiak szerint:
a)
az ajánlások b) pontja tekintetében:
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető államtitkár
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2013. december 31.
b)
az ajánlások c) pontja tekintetében:
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2013. december 31.
c)
az ajánlások d) pontja tekintetében:
Felelős:
közigazgatási és igazságügyi miniszter
Határidő:
2013. december 31.
d)
az ajánlások e) pontja tekintetében:
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
folyamatos
e)
az ajánlások f ) pontja tekintetében:
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
2013. december 31.
f)
az ajánlások g) pontja tekintetében:
Felelős:
közigazgatási és igazságügyi miniszter
Határidő:
2013. december 31.
g)
az ajánlások h) pontja tekintetében:
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
2013. december 31.
h)
az ajánlások i) pontja tekintetében:
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
folyamatos
i)
az ajánlások j) pontja tekintetében:
Felelős:
emberi erőforrások minisztere és
közigazgatási és igazságügyi miniszter
Határidő:
folyamatos
j)
az ajánlások k) pontja tekintetében:
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető államtitkár
emberi erőforrások minisztere és
közigazgatási és igazságügyi miniszter
Határidő:
2014-től folyamatos
k)
az ajánlások m) pontja tekintetében:
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
folyamatos
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l)

az ajánlások n) pontja tekintetében:
Felelős:
közigazgatási és igazságügyi miniszter
Határidő:
2014-től folyamatos
m)
az ajánlások o) pontja tekintetében:
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2013. december 31.
n)
az ajánlások p) pontja tekintetében:
Felelős:
emberi erőforrások minisztere és
közigazgatási és igazságügyi miniszter
Határidő:
folyamatos
o)
az ajánlások r) pontja tekintetében:
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető államtitkár
Határidő:
2014-től folyamatos
p)
az ajánlások s) pontja tekintetében:
Felelős:
külügyminiszter
Határidő:
folyamatos
q)
az ajánlások t) pontja tekintetében:
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2018. december 31.
r)
az ajánlások u) pontja tekintetében:
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
folyamatos
s)
az ajánlások w) pontja tekintetében:
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
folyamatos
t)
az ajánlások x) pontja tekintetében:
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2013. december 31.
5. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet az 1720/2013. (X. 11.) Korm. határozathoz
1. A Magyar–Szlovén Kisebbségi Vegyes Bizottság 2012. szeptember 26-án Ljubljanában tartott XIII. ülésén
a következő ajánlásokat fogalmazta meg a két ország kormányai számára:
a)
A Magyar–Szlovén Kisebbségi Vegyes Bizottság (a továbbiakban: KVB) javasolja, hogy a felek élesszék
újra szakmai kapcsolataikat az épített kulturális örökség védelme terén. Hívják újból életre a korábban
működött közös szakmai munkacsoportot az elakadt munkák és programok folytatásának előkészítésére,
koordinálására. Támogassák, illetve tegyenek lépéseket, hogy a határ menti települések épített, kulturális
örökségének felmérését és megismertetését célzó programok (újra) indulhassanak. Működjenek
együtt a felek újból Lendva és Lendva-vidék (Muravidék) értékes épített örökségének számbavétele,
dokumentálása és megóvása érdekében. Javasolja továbbá a KVB, hogy a felek a megújításra váró
kétoldalú, kulturális együttműködési programjukban is szerepeltessék ezeket az örökségvédelmi
vállalásokat.
b)
A KVB javasolja a feleknek, hogy dolgozzanak ki közös magyar–szlovén szakmai programot a lendvai vár
és az ott működő múzeum kutatására és felújítására, továbbá közös szakmai programot a szentgotthárdi
apátság felújítására, és ezeket közös erővel, európai uniós források bevonásával valósítsák meg.
c)
A KVB kéri a magyar felet, hogy a régió és a Rába-vidéki szlovén kisebbség fejlődése érdekében a szlovén
közösség központi kulturális intézményének, a Szlovén Kulturális és Információs Központ („Lipa Kulturális
Központ”, Szentgotthárd) számára kulturális és nonprofit tevékenységeihez biztosítson eszközöket.
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A KVB a szlovén félnek javasolja, hogy az SZK Parlamentje Nemzetiségi Bizottsága határozata értelmében
hajtsa végre a kérdőíves adatgyűjtés kísérleti projektet a Muravidék egyes településein.
e)
A KVB javasolja a feleknek, hogy a magyarországi őshonos szlovén nemzetiség minőségi média
ellátottsága érdekében mindkét fél illetékesei tekintsék át a Murski val rádió vételi lehetőségeit
a Rába-vidéken.
f)
A KVB a magyar félnek javasolja, hogy bocsásson a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség
(a továbbiakban: MMÖNK) rendelkezésére egy Zala György szobrot, amelyet Lendván lehetne felállítani.
g)
A KVB javasolja a magyar félnek, hogy a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet (rövidítve: MNMI)
– a Balassi Intézettel megkötött megállapodás értelmében – külhoni Magyar Intézet szerepet is betöltsön
Szlovéniában. A KVB javasolja a szlovén Félnek, hogy vizsgálja meg egy magyarországi szlovén kulturális
intézet megalapításának lehetőségét.
h)
A KVB javasolja a magyar félnek – tekintettel a jelentősen megnövekedett többletfeladatokra és további
feladatok átvállalására – hogy az elmúlt időszakhoz viszonyítva megfelelő mértékben emelje meg
az Országos Szlovén Önkormányzat (a továbbiakban: OSZÖ) működési és intézményi költségvetési
támogatását.
i)
A KVB javasolja, hogy a szlovén fél – tekintettel arra, hogy az OSZÖ 2012. július hó 1. napjától átvette
a felsőszölnöki Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda, illetve a Kéttannyelvű Általános Iskola
és Óvoda Apátistvánfalva fenntartói jogát – biztosítsa közvetlenül az intézmények részére az iskolán kívüli
anyanyelvi kulturális tevékenységek finanszírozását (szlovén mentorok, illetve csoportvezetők).
j)
A KVB javasolja, hogy a magyar fél tegyen intézkedéseket annak érdekében, hogy a benyújtott nemzetiségi
pályázatok lebonyolítása egyszerűsödjön, és az elnyert támogatások időben kifizetésre kerüljenek, éspedig
még abban a költségvetési évben.
k)
A KVB javasolja a magyar félnek a szentgotthárdi Pável Ágoston Szlovén Nemzetiségi Gyűjtemény –
Slovenski narodnostni muzej Avgusta Pavla, mint a szlovén nemzeti közösség elsődleges és központi
múzeuma jogi státuszának rendezését és folyamatos működtetését, továbbá a szakszemélyzet és
a működési költségek biztosítását.
l)
A KVB javasolja a szlovén félnek olyan feltételek megteremtésének megkezdését, amelyek között a magyar
nyelvű központi könyvtári státuszt a Lendvai Könyvtár, a magyar nemzetiségi múzeumi státuszt pedig
a lendvai Galéria-Múzeum kaphatná meg.
m)
A KVB ajánlja a szlovén félnek, hogy a közalkalmazottak bérezésére vonatkozó jogszabályok azon része
módosításának előkészítésébe, amely a kétnyelvű területen dolgozó közalkalmazottak kétnyelvűségi
pótlékára vonatkozik, aktívan vonja be a MMÖNK-et. A KVB javasolja a feleknek a kétnyelvűség erősítését
a nemzetiségileg vegyesen lakott területeken.
n)
A KVB javasolja a szlovén félnek, hogy „A magyar, mint második nyelv külső differenciálása a lendvai
kétnyelvű középiskolában” elnevezésű kísérleti projekt lezárulta után is biztosítsa a lendvai kétnyelvű
középiskolában, hogy a szlovéniai egynyelvű iskolákból érkező tanulók a magyar nyelvet (magyar, mint
második nyelv) külön csoportban tanulhassák. A KVB javasolja a szlovén félnek, hogy az „Egyidejű írásés olvasástanítás magyar és szlovén nyelven a kétnyelvű általános iskolában” elnevezésű kísérleti projekt
feltételeit a jövőben is biztosítsa. A KVB javasolja továbbá a szlovén félnek annak megvizsgálását, hogy
milyen módon lehetne további európai uniós forrásokat bevonni mindkét projekt folytatásához.
o)
A KVB javasolja, hogy a magyar fél biztosítson a szlovén nemzetiségi diákok számára helyeket államilag
támogatott képzésre a szombathelyi Nyugat-Magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Szlovén
nyelv és irodalom tanszékén és a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetemen.
p)
A KVB javasolja a feleknek, hogy fordítsanak kiemelt figyelmet a Rába-vidéki és muravidéki közúti
infrastruktúra fenntartására és rekonstrukciójára, különös tekintettel a turizmus és egyéb gazdasági
tevékenységek fejlesztésének szempontjaira.
q)
A KVB mindkét félnek javasolja, hogy ismerje el az egymás országaiban akkreditált szakmapedagógiai
továbbképzéseket, és építse be a pedagógusok minősítési rendszerébe.
r)
A KVB mindkét félnek javasolja, hogy 2013-ban a kisebbségeknek szánt eszközök ne csökkenjenek az előző
évhez képest.
2. A Magyar–Szlovén Kisebbségi Vegyes Bizottság az előző ülésén elfogadott ajánlások teljesítésének állásáról
folytatott kölcsönös tájékoztatást követően a következő ajánlások fenntartásában állapodott meg:
a)
A Magyar–Szlovén Kisebbségi Vegyes Bizottság (a továbbiakban: KVB) üdvözli, hogy a Magyar
Országgyűlés 2011. december 11-én elfogadta a nemzetiségek jogairól szóló törvényt. A KVB javasolja
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b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)
i)

j)

a szlovén félnek, hogy a Szlovén Köztársaság őshonos olasz és magyar nemzeti közösségeiről szóló törvény
készítésekor tekintse át azokat a törvényi kereteket és lehetőségeket, amelyek lehetővé teszik a magyar
községi nemzeti önkormányzati közösségek közvetlen finanszírozását. (A KVB javasolja a szlovén félnek,
hogy a törvényt mielőbb fogadja el.)
A KVB javasolja, hogy európai uniós források felhasználásával folytatódjon a szlovén nemzetiségi oktatási
tananyagok fejlesztése a Nemzetiségi tanulók nevelésének és oktatásának segítése II. című, Társadalmi
Megújulás Operatív Program (TÁMOP) 3.4.1. A-11/1. kódszámú pályázat keretében.
A KVB megállapítja, hogy a felsőszölnöki Kühár Emlékházat az Oktatási és Kulturális Minisztérium
Közgyűjteményi Főosztálya 2010. március 2-án kelt működési engedélyével (MK/8/2010.) közérdekű
muzeális intézménynek ismerte el. A Szlovén Tájház működtetéséhez az Országos Szlovén Önkormányzat
2011-től közvetlen központi költségvetési támogatásban részesül. A KVB javasolja a magyar félnek, hogy
biztosítsa a már megígért 2012. évi pénzeszközöket, valamint azt, hogy a Szlovén Tájház teljes működési
támogatása 2013. évtől épüljön be az OSZÖ által fenntartott intézmények költségvetési támogatásába.
A KVB javasolja, hogy a magyar fél – együttműködve a muravidéki magyar kisebbségi intézményekkel –
a továbbiakban is évi három minőségi színházi produkció költségeinek társfinanszírozásával segítse
a muravidéki magyarság kulturális tevékenységét.
A KVB megállapítja, hogy a magyar fél – a 2011. évi CCIII. számú törvénnyel összhangban – lehetőséget
teremtett a Magyarországon élő nemzetiségek parlamenti képviseletére. A KVB megállapítja továbbá, hogy
a törvényi feltételek a szlovén nemzetiség számára lehetővé teszik, de nem valószínűsítik a parlamenti
képviselő sikeres megválasztását, hanem csak a nemzetiségi szószóló megválasztását. Figyelembe véve azt
a tényt, hogy a szlovéniai magyar közösségnek választott képviselője van a Szlovén Parlamentben, a KVB
javasolja a magyar félnek, törekedjen arra, hogy a magyarországi szlovén közösség rendelkezzen a lehető
legszélesebb körű jogosítványokkal a Magyar Országgyűlés munkájában.
A KVB megállapítja, hogy a 2007-es közös kormányülésen született elhatározás ellenére a Felsőszölnök/
Gornji Senik és a Kétvölgy/Verica közötti közút, ahol a magyarországi szlovén nemzetiség nagy része él,
nem épült meg, ugyanakkor üdvözli, hogy 2012. március 28-án megszületett a finanszírozáshoz szükséges
magyar kormánydöntés. A KVB javasolja a magyar félnek, hogy gyorsítsa fel a közút mielőbbi megépítését
elősegítő intézkedéseket, különös tekintettel arra, hogy a projektre érvényes építési engedély 2012.
december 31-én lejár.
A KVB megállapítja, hogy a szlovén parlament Nemzetiségi Bizottsága 2012. szeptember 18-án
határozatot fogadott el annak érdekében, hogy javítsa a nemzetiségileg vegyesen lakott területek
kétnyelvű ügyintézését. A KVB megállapítja továbbá, hogy a két ország kormánya a 2009. november 27-én
megtartott második találkozóján közös nyilatkozatban kötelezte magát, hogy folytatja az együttműködést
a kétnyelvű területeken dolgozó közalkalmazottak képzése terén. A KVB megállapítja, hogy a szlovén fél
az említett Rába-vidéki projekthez elkészítette a megfelelő programot, és kijelölte a program kivitelezőit,
és a magyar félnek javasolja, hogy mielőbb tegye lehetővé a kétnyelvű területen dolgozó közalkalmazottak
szakmai nyelvi képzését. A KVB javasolja a szlovén félnek, hogy vizsgálja meg annak lehetőségét, hogy
hasonlóképp mielőbb biztosítsa a muravidéki kétnyelvű területen dolgozó közalkalmazottak nyelvi
képzésének lehetőségét.
A KVB javasolja, hogy a két ország közlekedésért felelős minisztériumainak szakértői ismételten vizsgálják
meg a Lendva–Rédics vasúti összeköttetés megteremtésének lehetőségét.
Az Országos Szlovén Önkormányzat 2012. július 1-jén átvette a felsőszölnöki Kossics József Kétnyelvű
Általános Iskola és Óvoda, illetve az Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda Apátistvánfalva szlovén
nemzetiségi oktatási intézmények fenntartói jogát. Az intézményátvétellel járó többletköltséget a Magyar
Kormány fedezi. A KVB javasolja a magyar félnek, hogy az oktató-nevelő intézmények zökkenőmentes
működése érdekében az intézményfenntartással járó többlettámogatás épüljön be az OSZÖ 2013. évi
költségvetésébe, és biztosítsa a rendszeres és időben történő kifizetést. A KVB javasolja továbbá a magyar
félnek, hogy nemzetiségi oktatási szakértők bevonásával folytassa a nemzetiségi oktatás kerettanterveinek
megújítását.
A KVB megállapítja, hogy a magyar fél a Külhoni Magyar Óvodák éve 2012. elnevezésű program keretében
szakmai-módszertani segítséget nyújtott a muravidéki kétnyelvű intézmények pedagógusai számára.
A KVB javasolja a magyar félnek egy magyar pedagógiai szaktanácsadó Muravidékre történő kiküldését,
aki tevékenységét az MMÖNK szervezeti keretei között végezné az illetékes minisztériummal egyeztetve.
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Javasolja a feleknek a szaktanácsadó zökkenőmentes működése érdekében a jogi és szakmai feltételek
tisztázását.
A KVB szorgalmazza, hogy a magyar fél a Rába-vidéken működő szlovéniai pedagógiai szaktanácsadó
részére a 2011/2012-es tanévre megállapított költségeket mielőbb biztosítsa, és kösse meg a 2012/2013-as
tanévre vonatkozó támogatási szerződést.
A KVB javasolja a feleknek, hogy a 2014–2020 európai pénzügyi perspektíva figyelembevételével,
kétoldalú konzultációk keretében vizsgálja meg olyan feltételrendszer kialakításának a lehetőségét,
amely a nemzetiségi önkormányzatoknak, civil szervezeteknek és intézményeknek a határon átívelő és
határ menti együttműködés keretén belül közvetlenebb pénzlehívást tesz majd lehetővé, valamint az EU
fejlesztési projektjeiben biztosítja az önrész és az előfinanszírozás lehetőségét.
A KVB megállapítja, hogy a magyar fél elkészítette a Magyarország Kormánya és a Szlovén Köztársaság
Kormánya között, az államhatáron átvezető közúti kapcsolatok fejlesztéséről szóló keret-megállapodás
szövegtervezetét, amelyet 2012. július 24-én eljuttatott a szlovén félhez. A KVB javasolja a szlovén félnek
a tervezettel kapcsolatos szakmai állásfoglalás mielőbbi elkészítését. A KVB javasolja a feleknek, hogy
a tervezetről a két kisebbséget is tájékoztassa.
A KVB megállapítja, hogy a Szentgotthárdon működő Radio Monoštert a Nemzeti Média Hatóság
2011. december 20-án közösségi médiaszolgáltatóvá nyilvánította és engedélyezte a napi 4 órás
műsorszolgáltatásra való áttérést. A Szlovén Rádió Nonprofit Kft. médiaszolgáltatási jogosultságának
helyzete 2012. december 31-ig rendezett, az ezt követő időszakra az előkészületek megkezdődtek.
A rádió a 2012. évi folyamatos működéséhez a KIM egyszeri 15 millió Ft-os támogatást nyújtott.
A többlettámogatással együtt a rádió 2012. évi költségvetési támogatása 31,9 millió Ft-ra emelkedett.
A KVB javasolja a magyar félnek, hogy a Radio Monošter 2012. évi többlettámogatását építse be az OSZÖ
által fenntartott intézmények 2013. évi költségvetési keretébe.
A KVB a továbbiakban is fontosnak tartja – a magyar nemzeti közösség és a szlovén nemzetiség
által kezdeményezett – a magyarországi Porabje és a szlovéniai Népújság című folyóirat közös
ifjúsági mellékletének kiadását és az ehhez kapcsolódó ifjúsági programok EU-s forrásokból történő
megvalósítását.
A KVB felhívja mindkét fél figyelmét arra, hogy az 1992. szeptember 2-án, Budapesten aláírt, a Magyar
Köztársaság és a Szlovén Köztársaság oktatási, kulturális és tudományos együttműködésről szóló
egyezmény hatálya lejárt. A KVB – tekintettel arra, hogy mindkét ország az Európai Unió tagja – javasolja,
hogy a felek az oktatási, kulturális és tudományos együttműködés erősítése érdekében kezdeményezzék
egy új egyezmény megkötését.
A KVB megállapítja, hogy a magyar fél a közigazgatási és igazságügyi miniszter és az országos kisebbségi
önkormányzatok elnökei által 2011-ben aláírt stratégiai partnerséggel összhangban a nemzeti
kisebbségeket érintő törvények előkészítésébe bevonja az érintett közösségeket is. Magyarországon
a szlovén nemzetiség javaslataival aktívan bekapcsolódott a nemzetiségek jogairól, a köznevelésről és
a helyi önkormányzatokról szóló törvény előkészítésébe. A KVB javasolja, hogy mindkét fél a vonatkozó
törvények előkészítésébe továbbra is vonja be mind a két kisebbséget.
A KVB fontosnak tartja mindkét érintett nemzetiség közösségként való megmaradásának érdekében
az anyanyelven folyó hitélet biztosítását. A KVB javasolja a nemzetiségileg vegyesen lakott területeken
a hitélet anyanyelven történő gyakorlása lehetőségének biztosítását.
A KVB megállapítja, hogy a szlovén fél ad hoc tárcaközi munkacsoportot hozott létre azzal a céllal, hogy
a Muravidéken a nemzetiségileg vegyesen lakott területen meghatározza a fejlesztési és elsősorban
gazdasági potenciálokat. A KVB a szlovén félnek javasolja, hogy a munkacsoport munkájában biztosítsa
a MMÖNK aktív részvételét. A KVB mindkét félnek javasolja, vizsgálja meg annak lehetőségét, hogy a két
nemzeti közösség tagjai számára a határ mindkét oldalán biztosítsa a gazdasági alapot megteremtő
rendszer kialakítását az európai uniós erőforrások bevonásával.
A KVB a továbbiakban is javasolja a magyar félnek, hogy a Ljubljanai Magyar Nagykövetség kihelyezett
konzuli fogadónapokat biztosítson Lendván, rendszeres jelleggel, az igényeknek megfelelően.
A KVB sajnálattal állapítja meg, hogy a magyar–szlovén és szlovén–magyar szótár megalkotása
tekintetében, a szükséges pénzeszközök hiányában, nem történt érdemi előrelépés. A KVB javasolja
a feleknek, hogy tegyenek lépéseket európai uniós források bevonására.
A KVB javasolja a szlovén félnek, hogy az MMÖNK-val és az illetékes tudományos kutatóintézetekkel
együttműködve tegye lehetővé az MNMI keretein belül egy tudományos-kutató tevékenységet végző
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egység megalapítását. A KVB javasolja a magyar félnek, hogy a szlovén közösség által kidolgozott javaslat
alapján vizsgálja meg annak lehetőségét, hogy egy ilyen jellegű kutatóintézet létrejöjjön a Rába-vidéki
szlovén nemzetiségnél.
A KVB megállapítja, hogy a Nemzeti Felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény végrehajtásával
kapcsolatban jelenleg is folyamatban van a felsőoktatási felvételi eljárásról szóló kormányrendeleti
szabályozás kidolgozása. Javasolja a magyar félnek, hogy ennek keretében biztosítsa az adott évben
érettségiző szlovéniai magyar diákok számára a következő tanévre a felsőoktatási intézménybe történő
bejutás lehetőségét, a hiánypótlás határidejének esetenkénti kitolásával.
A KVB továbbra is szorgalmazza, hogy az érintett felek a saját területükön érvényes jogszabályokkal
összhangban megfelelő számú ösztöndíjat biztosítsanak mindkét nemzeti közösség tagjai számára.
A KVB javasolja a szlovén félnek, hogy a muravidéki kétnyelvű oktatás módszertanának erősítése
érdekében a magyar közösség részére biztosítson egy pedagógiai szaktanácsadót a kétnyelvű oktatásra és
a magyar, mint környezetnyelv oktatására. Javasolja továbbá utazó pedagógiai asszisztensek biztosítását
a Rába-vidéken. A KVB javasolja a feleknek, vizsgálják meg annak lehetőségét, hogy a muravidéki
magyar nemzeti közösség és a Rába-vidéki szlovén nemzetiség iskoláikban anyaországi vendégtanárokat
fogadhasson.

A Kormány 1721/2013. (X. 11.) Korm. határozata
a közszolgálati életpályához kapcsolódó otthonteremtési kamattámogatásról és egyéb feladatokról
A Kormány elismeri a közszolgálatban dolgozók „Haza Üdvére és a Köz Szolgálatában” kifejtett tevékenységét és elkötelezett
a hosszútávon tervezhető és kiszámítható közszolgálati életpályák megteremtésében, ezért támogatja a kormányzati
szolgálati, hivatásos szolgálati, hivatásos katonai jogviszonyokban (a továbbiakban: szolgálati jogviszonyok) foglalkoztatottak
kedvezményes lakáshoz jutása, egyéb jóléti szolgáltatások, valamint a szolgálati jogviszonyok közötti átjárhatóságot szolgáló
továbbfoglalkoztatás feltételeinek megteremtését.
Erre tekintettel felhívja az érintett minisztereket, hogy
1. a szolgálati jogviszonyokban foglalkoztatottak lakáshoz jutásának támogatása céljából dolgozzák ki és terjesszék
a Kormány elé a közszolgálati otthonteremtési kölcsön konstrukcióját, amely a jogosulti kör számára a törlesztő
részletek megfizethetőségét hosszú futamidejű kamattámogatással, valamint a kölcsön felvételéhez szükséges
önrész biztosítását állami szerepvállalással segíti elő,
Felelős:
közigazgatási és igazságügyi miniszter
nemzetgazdasági miniszter
belügyminiszter
honvédelmi miniszter
Határidő:
2013. október 31.
2. mutassák be a Fecskeház-hálózat fejlesztési program feltételrendszerét,
Felelős:
közigazgatási és igazságügyi miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
2013. november 15.
3. vizsgálják meg, hogy a szolgálati jogviszonyokban foglalkoztatottak számára egyéb jóléti szolgáltatások milyen
feltételek mellett nyújthatóak,
Felelős:
közigazgatási és igazságügyi miniszter
nemzetgazdasági miniszter
belügyminiszter
honvédelmi miniszter
Határidő:
2013. november 15.
4. alakítsák ki a szolgálati jogviszonyok közötti átjárhatóság érdekében a szolgálatból kiválók közszolgálatban
történő továbbfoglalkoztatásának feltételrendszerét, valamint teremtsék meg – a Nemzeti Közszolgálati Egyetem
bevonásával – a szükséges átképzési lehetőségeket.
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Felelős:

közigazgatási és igazságügyi miniszter
honvédelmi miniszter
belügyminiszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
folyamatos
5. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1722/2013. (X. 11.) Korm. határozata
az EGIS Gyógyszergyár Nyrt., a Ganz Gépgyár Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság
és a CG Electric Systems Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság magyarországi nagybefektetőkkel
való stratégiai megállapodás megkötéséről
A Kormány
1. felhatalmazza a Miniszterelnökség külügyi és külgazdasági ügyekért felelős államtitkárát, hogy
a)
a Magyarország Kormánya és a CG Electric Systems Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1095
Budapest, Máriássy utca 7. 4. em. 1, cégjegyzékszám: 01-10-044689), továbbá
b)
a Magyarország Kormánya és az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1106 Budapest,
Keresztúri u. 30–38., cégjegyzékszám: 01-10-041762)
között kötendő stratégiai együttműködési megállapodást a Kormány nevében aláírja.
Felelős:
a Miniszterelnökség külügyi és külgazdasági ügyekért felelős államtitkára
Határidő:
azonnal
2. felhatalmazza a nemzetgazdasági minisztert, hogy a Magyarország Kormánya és a Ganz Gépgyár Holding
Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1087 Budapest, Kőbányai út 21., cégjegyzékszám: 01-10-043767) között
kötendő stratégiai együttműködési megállapodást a Kormány nevében aláírja.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1723/2013. (X. 11.) Korm. határozata
a Hortobágyi Halgazdaság Zrt. feletti tulajdonosi joggyakorlásról
A Kormány – az állami természetvédelmi feladatok hatékonyabb ellátása és az elsődlegesen természetvédelmi
célokat szolgáló állami vagyonnal való hatékonyabb gazdálkodás megvalósítása érdekében – felhívja a nemzeti
fejlesztési minisztert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a Hortobágyi
Halgazdaság Zrt. felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét a Hortobágyi Nemzeti
Park Igazgatóság gyakorolhassa.
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 1724/2013. (X. 11.) Korm. határozata
Makovecz Imre életművének gondozásával kapcsolatos intézkedésekről
A Kormány Makovecz Imre hagyatékának méltó gondozása érdekében
1. felhívja az emberi erőforrások miniszterét és a belügyminisztert, hogy gondoskodjanak Makovecz Imre életműve
monografikus feldolgozásának többnyelvű kiadásáról, valamint a Makovecz Imre munkásságát bemutató
reprezentatív kiállítás létrehozásáról;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
belügyminiszter
Határidő:
a monográfia megjelentetésére: 2014. május 30.
a kiállítás megnyitására: 2014. március 15.
2. felhívja a belügyminisztert és az emberi erőforrások miniszterét, hogy vizsgálják meg, nemzetközi viszonylatban
milyen módon, milyen szervezeti keretek között népszerűsíthetőek a magyar organikus építészet kiemelkedő
alkotásai, továbbá hogyan örökíthető meg Makovecz Imre munkásságának emléke, és erről készítsenek jelentést
a Kormány számára;
Felelős:
belügyminiszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2013. december 31.
3. felhívja a belügyminisztert, hogy az Országos Főépítészi Iroda bevonásával vizsgálja meg Makovecz Imre egyes
alkotásai műemléki védelem alá helyezésének lehetőségét és a vizsgálat eredményéről, továbbá a települési
önkormányzatok hatáskörében a helyi védelemre irányuló tevékenység szakmai támogathatóságáról, az alkotások
táblával történő megjelölésének, valamint az országos vagy helyi védelem alatt álló alkotások állagmegóvásának,
helyreállításának támogathatóságáról jelentésben tájékoztassa a Kormányt;
Felelős:
belügyminiszter
Határidő:
2013. december 31.
4. felhívja a belügyminisztert, hogy az emberi erőforrások miniszterével együttműködve tekintse át Makovecz Imre
településfejlesztési-épülettervezési modelljét és annak alapján bővítse a főépítészek továbbképzési programját,
ösztönözze az építész, tájépítész és közművelődési szakemberképzés e tartalommal való bővítését, továbbá
készítsen szakpolitikai ajánlást az önkormányzatok, önkormányzati szövetségek számára, és az e célt szolgáló
lépésekről készítsen jelentést a Kormány számára;
Felelős:
belügyminiszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2013. december 31.
5. felhívja a Miniszterelnökséget vezető államtitkárt, a belügyminisztert és az emberi erőforrások miniszterét, hogy
tekintsék át Makovecz Imre hátrahagyott terveit és az Országos Főépítészi Iroda bevonásával vizsgálják meg, hogy
mely tervek érdemesek megvalósításra, figyelemmel a megvalósításra kész önkormányzatok, egyházak vagy egyéb
szervezetek központi költségvetési támogathatóságának lehetőségére, és a megvalósításra javasolt tervekről
jelentésben tájékoztassák a Kormányt;
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető államtitkár
belügyminiszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2013. december 31.
6. felhívja a Miniszterelnökséget vezető államtitkárt és az emberi erőforrások miniszterét, hogy a nemzeti fejlesztési
miniszterrel és a belügyminiszterrel együttműködésben vizsgálják meg a Makovecz Imre által tervezett és
megvalósított kulturális, oktatási, illetve egyházi funkciójú épületek értékei megóvásának és helyreállításának
lehetőségeit és egy helyreállítási program megindítása érdekében készítsenek előterjesztést a Kormány számára,
amely tartalmazza azon épületek bemutatását, amelyek működtetése – tükrözve Makovecz Imre komplex,
a település közösségeinek bevonására épülő településfejlesztési szemléletét – a többi település számára mintaként
szolgálhat;
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető államtitkár
emberi erőforrások minisztere
nemzeti fejlesztési miniszter
belügyminiszter
Határidő:
2014. május 30.
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7. felhívja a belügyminisztert és az emberi erőforrások miniszterét, hogy feladataik végrehajtásában történő
együttműködésre kérjék fel a Makovecz-életmű méltó megőrzésében kiemelkedő szerepet betöltő következő
szervezeteket:
a)
az 1. pontban meghatározott feladat kapcsán a Magyar Művészeti Akadémiát és a Makovecz Imre
Alapítványt, valamint
b)
a 2–3. és 5–6. pontokban meghatározott feladatok kapcsán a Magyar Művészeti Akadémiát, a Makovecz Imre
Alapítványt és a Kós Károly Egyesülést;
Felelős:
belügyminiszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
folyamatosan
8. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, a belügyminisztert és az emberi erőforrások miniszterét, hogy vizsgálják meg
egy, a magyarországi organikus építészetet bemutató túraútvonal kialakításának és működtetésének lehetőségét és
erről készítsenek jelentést a Kormány számára.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
belügyminiszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2014. augusztus 31.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1725/2013. (X. 11.) Korm. határozata
„Életmentő Emlékérem” adományozásáról
A Kormány az „Életmentő Emlékérem” adományozásáról szóló 243/2009. (X. 29.) Korm. rendelet alapján, életmentés
közben tanúsított hősies magatartása elismeréseként – a belügyminiszter mint helyi önkormányzatokért felelős
miniszter javaslatára –
Molnár Tibor gyulaházi lakosnak
„Életmentő Emlékérmet”
adományoz.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 1726/2013. (X. 11.) 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 keletkezett 269 672 ezer forintnak és
a XV. Nemzetgazdasági Minisztérium fejezetnél keletkezett 82 328 ezer 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
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A 2012. évi előirányzat-maradványok átcsoportosítása
Ezer forintban
Fejezetszám
X.

Címszám
20

Alcímszám

4

Jogcímcsop.szám

3

Jogcímszám

Előir.csoportszám

3

Kiemelt
előir.szám

6

XII.
6
1
5
2
3
13
1
5
14
1
5
20
2
7
1
5
8
1
5
9
2
3
10
1
5
11
1
5
13
1
5

FejezetCím-név
név

Alcímnév

Jogcímcsop.-név

JogcímElőir.név
csop.-név

Kiemelt előirányzat neve

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Határon túli magyarok programjainak támogatása
Nemzetpolitikai tevékenység támogatása
Felhalmozási költségvetés
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
Vidékfejlesztési Minisztérium
Mezőgazdasági középfokú szakoktatás intézményei
Működési költségvetés
Egyéb működési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés
Egyéb felhalmozási kiadások
Nemzeti Környezetügyi Intézet
Működési költségvetés
Egyéb működési célú kiadások
Nemzeti park igazgatóságok
Működési költségvetés
Egyéb működési célú kiadások
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Környezetvédelmi célelőirányzatok
Vízügyi feladatok támogatása
Működési költségvetés
Egyéb működési célú kiadások
Víz-, környezeti és természeti katasztrófa elhárítás
Működési költségvetés
Egyéb működési célú kiadások
Természetvédelmi kártalanítás
Felhalmozási költségvetés
Egyéb felhalmozási kiadások
Természetvédelmi pályázatok támogatása
Működési költségvetés
Egyéb működési célú kiadások
Hulladékgazdálkodási feladatok támogatása
Működési költségvetés
Egyéb működési célú kiadások
Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség működési támogatása
Működési költségvetés
Egyéb működési célú kiadások

Átcsoportosítás (+/-)

352 000
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1. melléklet az 1726/2013. (X. 11.) Korm. határozathoz

-4 300
-12

-2 919

-6 615

-80

-14 163

-1 665

-60

-1 111

-1 136
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Ezer forintban
Fejezetszám

Címszám

Alcímszám

Jogcímcsop.szám

Jogcímszám

Előir.csoportszám

Kiemelt
előir.szám

14
1
5
16
1
5
17
1
5
30
1
5
40
2
3
3
3
1
5
4
1
5
5
2
3
8
1
5
1
5
15
1
5
16
1
5
19
1
5
25
1
5

Alcímnév

Jogcímcsop.-név

JogcímElőir.név
csop.-név

Kiemelt előirányzat neve

Állami feladatok átvállalása a Nemzeti Környezetvédelmi Program megvalósításában
Működési költségvetés
Egyéb működési célú kiadások
Az illegális hulladék-elhelyezés felszámolásának feladatai
Működési költségvetés
Egyéb működési célú kiadások
Vízgazdálkodási pályázatok előkészítése
Működési költségvetés
Egyéb működési célú kiadások
Környezetvédelemmel kapcsolatos fejlesztések támogatása
Működési költségvetés
Egyéb működési célú kiadások
GEF - A Duna szennyezettségének csökkentése
Felhalmozási költségvetés
Egyéb felhalmozási kiadások
Agrár célelőirányzatok
Magán és egyéb jogi személyek kártérítése
Működési költségvetés
Egyéb működési célú kiadások
Határon átnyúló vidékfejlesztési feladatok támogatása
Működési költségvetés
Egyéb működési célú kiadások
Tanyafejlesztési Program
Felhalmozási költségvetés
Egyéb felhalmozási kiadások
Állami feladatok átvállalása az agrár- és vidékfejlesztési programok megvalósításában
Működési költségvetés
Egyéb működési célú kiadások
Parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának feladatai
Működési költségvetés
Egyéb működési célú kiadások
Intézményi feladatok támogatása
Működési költségvetés
Egyéb működési célú kiadások
Ágazati gazdasági és hivatásrendi kamarák állami feladatainak támogatása
Működési költségvetés
Egyéb működési célú kiadások
Állami génmegőrzési feladatok támogatása
Működési költségvetés
Egyéb működési célú kiadások
Nemzetközi szervezetek tagsági díjai
Működési költségvetés
Egyéb működési célú kiadások

Átcsoportosítás (+/-)

-8 311

-8 105

-6 504

-6 545

-17 030

-4 718

-158

-2 953

-1 668

-40 266

-709

-574

-1 339

-1
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10

FejezetCím-név
név

73752

A 2012. évi előirányzat-maradványok átcsoportosítása

Ezer forintban
Fejezetszám

Címszám

Alcímszám

Jogcímcsop.szám

Jogcímszám

Előir.csoportszám

Kiemelt
előir.szám

5
6
3
1
5
5
1
5
7
1
1
5
10

2
2
3

14
1
5
17
1
5
XV.
8
2
3

FejezetCím-név
név

Alcímnév

Jogcímcsop.-név

JogcímElőir.név
csop.-név

Nemzeti támogatások
Nemzeti erdőprogram
Erdőfelújítás
Működési költségvetés
Egyéb működési célú kiadások
Fenntartható erdőgazdálkodás támogatása
Működési költségvetés
Egyéb működési célú kiadások
Árfolyamkockázat, és egyéb EU által nem térített kiadások
Uniós programok árfolyamkülönbözete
Működési költségvetés
Egyéb működési célú kiadások
Termőföldvédelem támogatása
Felhalmozási költségvetés
Egyéb felhalmozási kiadások
Fejezeti általános tartalék
Működési költségvetés
Egyéb működési célú kiadások
Nemzeti Vidékfejlesztési Terv
Működési költségvetés
Egyéb működési célú kiadások
Nemzetgazdasági Minisztérium
Magyar Államkincstár
Felhalmozási költségvetés
Egyéb felhalmozási kiadások

Kiemelt előirányzat neve

Átcsoportosítás (+/-)

-6 302

-79

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2013. évi 169. szám

A 2012. évi előirányzat-maradványok átcsoportosítása

-85 050

-4

-434

-46 861

-82 328
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A Kormány 1727/2013. (X. 11.) Korm. határozata
az egyházak közcélú tevékenységet folytató intézményeiben foglalkoztatottak 2013. évi kompenzációjának
finanszírozása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról
A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 21. § (6) bekezdésében biztosított jogkörében
a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Kvtv.)
5. § (1) bekezdése szerinti céltartaléknak a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi
kompenzációja finanszírozása érdekében történő felhasználása céljából 4000,0
millió forint egyszeri
átcsoportosítását rendeli el a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű
előirányzatok cím, 52. Egyházi fenntartású intézményekben foglalkoztatottak 2013. évi bérkompenzációja
alcím javára, a Kvtv. 1. melléklet X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezet, 24. Céltartalékok cím,
2. Közszférában foglalkoztatottak bérkompenzációja alcím terhére, az 1. melléklet szerint.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA x/

fejezet száma és megnevezése

Költségvetési év: 2013.
millió forintban, egy tizedessel

Államházháztartási
egyedi azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Előir.
csop.
szám

Kiemelt
előir.
szám

XX.

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Előir.
csop.
név

KIADÁSOK

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat neve

Módosítás
(+/-)

A módosítás következő
évre áthúzódó hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

Emberi Erőforrások Minisztériuma
20

333517

Fejezeti kezelésű előirányzatok
52

Egyházi fenntartású intézményekben foglalkoztatottak 2013. évi bérkompenzációja

X.

4 000,0

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
24

329928
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1. melléklet az 1727/2013. (X. 11.) Korm. határozathoz

Céltartalékok
2

Közszférában foglalkoztatottak bérkompenzációja

-4 000,0

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

Fejezet

Cím

Alcím

Jogcím

Jogcím

Előir.
csop.

Kiemelt

Fejezet

Cím

Alcím

Jogcím

Jogcím

Előir.
csop.

szám

szám

szám

csop.
szám

szám

szám

előir.
szám

név

név

név

csop.
név

név

név

Az előirányzatmódosítás érvényessége:
Államházháztartási
egyedi azonosító

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat neve

Módosítás

A módosítás következő

A módosítást elrendelő

(+/-)

évre áthúzódó hatása

jogszabály/határozat száma

Módosítás

A módosítás következő

A módosítást elrendelő

(+/-)

évre áthúzódó hatása

jogszabály/határozat száma

a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Fejezet

Cím

Alcím

Jogcím

Jogcím

Előir.
csop.

Kiemelt

Fejezet

Cím

Alcím

Jogcím

Jogcím

Előir.
csop.

szám

szám

szám

csop.
szám

szám

szám

előir.
szám

név

név

név

csop.
név

név

név

XX.

TÁMOGATÁS

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat neve

Emberi Erőforrások Minisztériuma
20

333517

BEVÉTELEK

Fejezeti kezelésű előirányzatok
52

Az előirányzatmódosítás érvényessége:

Egyházi fenntartású intézményekben foglalkoztatottak 2013. évi bérkompenzációja

4 000,0

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

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

a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

1 példány
1 példány
1 példány
2 példány

Az előirányzatok felhasználása/zárolása (módosítás +/-)
időarányos
teljesítményarányos
egyéb ........azonnal

Összesen:

I. negyedév
4 000,0

II. negyedév

III. negyedév

IV. negyedév
4 000,0

x/ Az összetartozó előirányzat változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.
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A Kormány 1728/2013. (X. 11.) Korm. határozata
a járási hivatalok hatáskörébe tartozó szociális ellátásokhoz kapcsolódóan a IX. Helyi önkormányzatok
támogatásai és a X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezetek közötti
előirányzat-átcsoportosításról
A Kormány a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény (a továbbiakban:
Kvtv.) 25. § (1) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdésében
biztosított jogkörében eljárva a járási hivatalok hatáskörébe tartozó szociális ellátások fedezetének biztosítása
érdekében 487,1 millió forint tartós átcsoportosítását rendeli el a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok
támogatásai fejezet, 1. A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása cím,
3. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása alcím terhére, a Kvtv. 1. melléklet
X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 11. Járási szociális
feladatok ellátása alcím javára, az 1. melléklet szerint.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
belügyminiszter
közigazgatási és igazságügyi minisztere
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

IX. Helyi önkormányzatok támogatásai
X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2013.
Millió forintban, egy tizedessel !
ÁHT.
egyedi
azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Előir.
csoport
száma

Kiemelt
előir.
szám

IX.
3
X.
11

ÁHT.
egyedi
azonosító

4
Az előirányzatmódosítás érvényessége: b.) a következő év költségvetésébe beépülő
Fejezet
Cím
Alcím
JogJogElőir.
Kiemelt Fejezet
szám
szám
szám
cím
cím
csoport
előir.
név
csop.
szám
száma
szám
szám

Az előirányzatmódosítás érvényessége: b.) a következő év költségvetésébe beépülő
Fejezet
Cím
Alcím
JogJogElőir.
Kiemelt Fejezet
szám
szám
szám
cím
cím
csoport
előir.
név
csop.
szám
száma
szám
szám
X
11
Az előirányzatmódosítás érvényessége: b.) a következő év költségvetésébe beépülő

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

Jogcím
név

Előir.
csop.
név

KIADÁSOK

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

Kiemelt előirányzat
neve

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

-487,1

-44,3

487,1

44,3

A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

Cím
név

Cím
név

Alcím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Előir.
csop.
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Előir.
csop.
név

BEVÉTELEK

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

Kiemelt előirányzat
neve

TÁMOGATÁSOK

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
Fejezeti kezelésű előirányzatok

20
334362

Jogcím
csop.
név

Járási szociális feladatok elltátása
Működési költségvetés
Ellátottak pénzbeli jutattásai

1

ÁHT.
egyedi
azonosító

Alcím
név

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
Fejezeti kezelésű előirányzatok

20
334362

Cím
név

Helyi önkormányzatok támogatásai
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

1
334406

Fejezet
név
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1. melléklet az 1728/2013. (X. 11.) Korm. határozathoz

1 példány
1 példány
1 példány
2 példány

Járási szociális feladatok elltátása

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

487,1

I. negyedév

487,1

44,3

II. negyedév

III. negyedév

IV. negyedév

487,1

73757

73758
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A Kormány 1729/2013. (X. 11.) Korm. határozata
a 2012. évi kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradványok egy részének felhasználásáról
és a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet címrendi módosításáról
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 fejezetnek a 26. A Miskolctapolcai
Strandfürdő és környezete fejlesztésének támogatása és a 27. Litér Község Önkormányzata feladatainak támogatása
címmel történő kiegészítését;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
belügyminiszter
Határidő:
azonnal
2. a további intézkedésig fel nem használható, 2012. évi kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzatmaradványokból a XIV. Belügyminisztérium fejezetnél keletkezett 827 263 ezer forintnak, a XII. Vidékfejlesztési
Minisztérium fejezetnél keletkezett 264 950 ezer 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
3. egyetért a Miskolctapolcai Strandfürdő és környezete fejlesztésének programjával és felhívja a nemzetgazdasági
minisztert, hogy gondoskodjon a Miskolctapolcai Strandfürdő és környezete fejlesztésének támogatásához
szükséges költségvetési forrás ütemezett – I. ütem 2013–2014. év, II. ütem 2014–2015. év, III. ütem 2015–2016. év –
rendelkezésre állásáról az egyes költségvetési években;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
a feladat végrehajtásának üteméhez igazodóan
4. egyetért azzal, hogy a nemzetgazdasági miniszter a belügyminiszterrel egyetértésben a Kvtv. helyi önkormányzatok
támogatásait tartalmazó költségvetési fejezetéből a Miskolctapolcai Strandfürdő és környezete fejlesztése
érdekében nyújtandó támogatás felhasználásának és elszámolásának feltételeiről 2013. október 15-ig támogatási
megállapodást köt Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatával;
5. egyetért azzal, hogy a belügyminiszter a 4. pont szerinti megállapodás megkötését követően a támogatást utólagos,
legkésőbb 2014. december 31-ig történő elszámolási kötelezettséggel folyósítsa Miskolc Megyei Jogú Város
Önkormányzata számára;
6. egyetért azzal, hogy a belügyminiszter a Kvtv. helyi önkormányzatok támogatásait tartalmazó költségvetési
fejezetéből a Litéri szennyvíztisztító közmű megvétele érdekében nyújtandó támogatás felhasználásának és
elszámolásának feltételeiről 2013. október 15-ig támogatási megállapodást köt Litér Község Önkormányzatával;
7. egyetért azzal, hogy a belügyminiszter a 6. pont szerinti megállapodás megkötését követően a támogatást utólagos,
legkésőbb 2014. január 31-ig történő elszámolási kötelezettséggel folyósítsa Litér Község Önkormányzata számára.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a …./2013. (….) Korm. határozathoz
A 2012. évi előirányzat-maradványok átcsoportosítása
Ezer forintban

Fejezetszám
IX.
XI.

Címszám

Alcímszám

JogcímElőir.Jogcímcsop.csoportszám
szám
szám

Kiemelt
FejezetAlcímelőir.Cím-név
név
név
szám

26
27
4

3

3

XII.
20

Előir.csop.név

Kiemelt előirányzat neve

Helyi önkormányzatok támogatásai
A Miskolctapolcai Strandfürdő és környezete fejlesztésének támogatása
Litér Község Önkormányzata feladatainak támogatása
Miniszterelnökség
Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet
Működési költségvetés
Működési célú támogatások államháztartáson belülről
Vidékfejlesztési Minisztérium

Átcsoportosítás
(+/-)
420 000
107 263

119 950

Árfolyamkockázat, és egyéb EU által nem térített kiadások
Uniós programok árfolyam-különbözete

1
1
5
XIV.
20
2
2
3
3
3
12
1
5
20

Jogcímnév

Fejezeti kezelésű előirányzatok
7

XX.

Jogcímcsop.név

55

9
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1. melléklet az 1729/2013. (X. 11.) Korm. határozathoz

3

6

Működési költségvetés
Egyéb működési célú kiadások
Belügyminisztérium
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Alapítványok és társadalmi önszerveződések támogatása
Társadalmi önszerveződések támogatása
Országos Polgárőr Szövetség
Működési költségvetés
Működési célú támogatások államháztartáson belülről
Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék
Működési költségvetés
Egyéb működési célú kiadások
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások
Egyházak közösségi célú programjainak és beruházásainak támogatása
Felhalmozási költségvetés
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-264 950

300 000

-827 263

145 000

73759

73760
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A Kormány 1730/2013. (X. 11.) Korm. határozata
az Európai Rendőr-akadémia (CEPOL) ideiglenes székhelyére vonatkozó magyar pályázat benyújtásáról
és a székhelynek alkalmas épület felújítása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló
tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
A Kormány
1. támogatja és egyetért az Európai Rendőr-akadémia (CEPOL) ideiglenes székhelyére vonatkozó magyar pályázat
benyújtásával;
2. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 21. § (6) bekezdésében biztosított jogkörében az Európai
Rendőr-akadémia (CEPOL) ideiglenes székhelyének alkalmas épület felújítása érdekében 100,0 millió forint
1. melléklet szerinti egyszeri átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a fel nem használt rész tekintetében
visszatérítési kötelezettséggel a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény
(a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XIV. Belügyminisztérium fejezet, 7. Rendőrség cím javára, a Kvtv. 1. melléklet
XI. Miniszterelnökség fejezet, 7. Rendkívüli kormányzati intézkedések cím terhére;
Az átcsoportosítás tekintetében
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
Az elszámolás és a visszatérítési kötelezettség tekintetében
Felelős:
belügyminiszter
Határidő:
2014. június 30.
3. felhívja a belügyminisztert, hogy a pályázat eredményéről számoljon be.
Felelős:
belügyminiszter
Határidő:
a pályázat eredményét követő 15 napon belül
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

XI. Miniszterelnökség
XIV. Belügyminisztérium
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2013.
ÁHT
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Kiemelt Fejezet
egyedi
szám szám szám cím cím csoport előir.
név
azonosító
csop. szám száma szám
szám
297102
001580

XI.
XIV.

7
7

2

2

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Előir.
csop.
név

KIADÁSOK

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Miniszterelnökség
Rendkívüli kormányzati intézkedések
Belügyminisztérium
Rendőrség
Felhalmozási költségvetés
Felújítások

Az előirányzatmódosítás érvényessége:

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Előir.
csop.
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Előir.
csop.
név

BEVÉTELEK

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

T Á M O GAT Á S

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

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

Módosítás A módosítás
(+/-)
következő
évre
áthúzódó

1 példány
1 példány
1 példány
2 példány

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

A módosítást
elrendelő
jogszabály/
határozat száma

millió forintban
A módosítást
elrendelő
jogszabály/
határozat száma

100,0

Az előirányzatmódosítás érvényessége: b.) a a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
Az adatlap 5 példányban töltendő ki
Fejezet
Állami Számvevőszék
Magyar Államkincstár
Nemzetgazdasági Minisztérium

A módosítást
elrendelő
jogszabály/
határozat száma

100,0

a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

ÁHT.
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím
egyedi
szám szám szám cím cím csoport előir.
név
név
név
azonosító
csop. szám száma szám
szám
XIV.
Belügyminisztérium
001580
7
Rendőrség

millió forintban

-100,0

Az előirányzatmódosítás érvényessége:
a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Az összetartozó előirányzatváltozásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.
ÁHT
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Kiemelt Fejezet
egyedi
szám szám szám cím cím csoport előir.
név
azonosító
csop. szám száma szám
szám

A módosítás
következő
Módosítás
évre
áthúzódó
(+/-)
hatása
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Összesen
100,0

I.n.év

II. n.év

millió forintban
III.n.év IV.n.év
100,0

73761

73762
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A Kormány 1731/2013. (X. 11.) Korm. határozata
a 2014–2020-as európai uniós programok lebonyolításának alapelveiről
A Kormány elkötelezett abban, hogy a 2014–2020-as programozási időszakban az uniós források felhasználásához kapcsolódó
feladatok ellátása során felszámolja a korábban kiszervezett tevékenységeket. Ezen feladatokat a jövőben az állam, a meglévő
belső erőforrásaira építve, azokat kibővítve kívánja megvalósítani annak érdekében, hogy elősegítse a befolyásmentes, szakmai
szempontú, gyors döntéshozatalt és végrehajtást.
A Kormány ennek érdekében egyetért azzal, hogy a 2014–2020 közötti európai uniós fejlesztési források intézményi és
végrehajtási kereteit a következő alapelvek szerint kell elkészíteni:
1. Az újonnan kialakításra kerülő fejlesztéspolitikai intézményrendszer a fejlesztéspolitikai ügyek egyszerű,
gyors, átlátható, diszkrimináció-mentes, költségtakarékos és hatékony intézésére hivatott. Ennek keretében
a pályázók számára egyszerűsített, a már meglévő közigazgatási és egyéb nyilvántartások adatain – csak
a szükséges mértékben – túlmutató információk megadására irányuló eljárásrend kerül kidolgozásra. Meg
kell vizsgálni a pályázók számára kisebb költséget jelentő kiválasztási, projektfejlesztési és implementálási
eljárások alkalmazhatóságát (normatív támogatások, global grant, egyszerűbb feltételrendszerű visszatérítendő
támogatások). Lehetővé kell tenni, hogy százmillió forint fejlesztési értékig a fejlesztéspolitikai jogviszony normatív
feltételek teljesülésével jöjjön létre. A normatív feltételek ez esetben azt jelentik, hogy a támogatást igénylők
pályázatának értékelése mind a jogosultsági, mind a kiválasztási szempontokat tekintve kizárólag objektív alapon
eldönthető, illetve egyértelműen mérhető mutatók alapján történjen.
2. A közszféra szervezet pályázók esetén a pályáztatás jelenlegi gyakorlata megszűnik. Esetükben az európai uniós
jogszabályokkal összhangban, az operatív programok szakmai és pénzügyi céljait figyelembe véve – az ágazati
prioritást élvező projekteket előnyben részesítve – a projekt szelekciót egyszerűsített kiválasztási eljárással kell
megvalósítani. Az egyszerűsített kiválasztási eljárások előzetes helyzetértékelésen alapulnak majd és a Monitoring
Bizottságok szakmai támogatásával összhangban kerülnek kialakításra.
3. Az európai uniós forrásból megvalósuló projekteket a projektötlet megszületésétől a projekt megvalósulásáig,
különösen a pályázati dokumentáció összeállítását, valamint a projektek végrehajtásának támogatását felkészült
szakértői bázison alapuló állami kapacitások megteremtésével kell biztosítani a következők szerint:
a)
megyei jogú város és megyei önkormányzatok esetében önálló, saját erőforrások biztosításával;
b)
az ágazati szervezetek, minisztériumok esetében állami (központi) kapacitások biztosításával;
c)
helyi- és nemzetiségi önkormányzatok, állami cégek esetében állami (központi) kapacitás biztosításával;
d)
az így kiépített humán kapacitások kisvállalkozók és bevett egyházak számára történő igénybevételét is
biztosítani kell.
4. A pályázatok értékelését az intézményrendszeren belüli kapacitásokkal kell megoldani, külső erőforrások
igénybevétele nélkül. A működéshez szükséges humán kapacitás felkészítését, a transzparencia biztosításának
feltételeit elő kell készíteni. A speciális szaktudású értékelők alkalmazására fel kell készülni. Az értékelők számát
kontrollálni és tevékenységüket minősíteni kell, az összeférhetetlenségi alapelvek szigorú betartása mellett.
5. Nem lehet projektmenedzsment költséget lehívni a jövőben a projekt fizikai előrehaladását meghaladó
mértékben. A mérnöki feladatokat ellátónak valós felelősségbiztosítással kell rendelkeznie, ezzel is biztosítva
a számonkérhetőséget. A közszféra kedvezményezettek esetében állami, belső kapacitás kiépítése szükséges
a projektmenedzsment feladatok ellátására. A nagy infrastrukturális projektek, valamint az állami tulajdonhoz
kapcsolódó ingatlan beruházások esetében, a tervdokumentáció összeállítása állami szolgáltatásként, állami
kapacitással történik meg.
6. Gondoskodni kell arról, hogy a költségvetési szerv kedvezményezett, valamint az önkormányzat, mint
kedvezményezett részére ne kerüljön sor hazai fejlesztési célú költségvetési támogatás folyósítására mindaddig,
amíg az európai uniós társfinanszírozású projektjének megvalósítása a támogatási szerződésben rögzített
ütemezéshez képest késedelemben van. A késedelem tényéről a Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottságot
tájékoztatni kell.
7. A végrehajtási intézményrendszer szereplői számára ki kell alakítani egy gyakorlatorientált, probléma centrikus
továbbképzési rendszert a Karrier Programon keresztül. A szakmai tapasztalatot, felkészültséget – a jelenlegi
személyi juttatások megtartásával – a meglévő humán kapacitások folytonosságával egyidejűleg fenn kell
tartani. A személyi juttatások fedezetét a nemzeti költségvetés útján szükséges biztosítani. Tudatosítani kell
az intézményrendszeri szereplőkben, hogy a közös cél az uniós források hatékony és eredményes felhasználása,
amely csak szolgáltatói hozzáállás mellett és a kedvezményezettek szakmai támogatásán keresztül érhető el.
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8. Az európai uniós források felhasználása során a közbeszerzési rendszer olyan irányú átalakítása szükséges, amely
hatékonyabbá, átláthatóbbá, szabályosabbá és költségtakarékosabbá teszi a közszféra kedvezményezettek
számára a közbeszerzési eljárásokat oly módon, hogy a pályázati konstrukciók sajátosságaihoz igazítottan,
keret-megállapodásokból egyszerűsített lehívással tudnak termékeket és szolgáltatásokat beszerezni és építési
beruházásokat megvalósítani.
9. Erősíteni kell a részletes pénzügyi elszámolásokat elhagyó egyszerűsített elszámolási eszközök alkalmazását,
amelyen keresztül a kedvezményezettek adminisztratív terhei minimalizálhatók. Ezzel párhuzamosan
a végrehajtásban az eredményorientált megvalósítás felé kell elmozdulni.
10. Ki kell dolgozni a pályázatok gyors és eredményes végrehajtására sarkalló ösztönzőket és a szankciók rendszerét.
11. A támogatásról szóló döntés tekintetében egyfokú jogorvoslatot kell biztosítani az intézményrendszeren
belül. A pályázatok tárgyában hozott döntések nyilvánosságát biztosítani kell. Ugyanez vonatkozzon
a kedvezményezettnek a támogatási döntés módosítására vagy visszavonására vonatkozó kérelemére is.
A fejlesztéspolitikai jogviszonyra vonatkozó minden más hatáskör gyakorlása esetén a közigazgatási eljárás
általános szabályain alapuló eljárást kell előírni a jogszabályban, beleértve a jogorvoslati fórumrendszert is.
12. Olyan jogi kapacitásokat kell kiépíteni az intézményrendszeren belül, amelyek külső erőforrások bevonása nélkül
képesek ellátni az európai uniós pályázatokkal kapcsolatos jogi tanácsadást és perbeli képviseletet is.
13. Az európai uniós elvárások mentén, meghatározó állami szerepvállalás mellett, állami tulajdonban lévő
szervezeten keresztül kell megvalósítani a pályázati rendszer egységes, nemzeti szintű informatikai nyilvántartását,
nyomonkövetését, monitoringozását. A hatékony fejlesztéspolitikai eljárás alapvető feltétele az eljárási
cselekmények elektronikus úton történő bonyolításának igénye egy stabilan működő, gyors, átlátható informatikai
nyilvántartás kialakításával, összhangban az ún. e-kohéziós elvárásokkal is.
14. Meg kell teremteni az állami adatrendszerekkel való kapcsolatot és a már rendelkezésre álló adatok tágabb
felhasználási körét annak érdekében, hogy a kedvezményezettek adatszolgáltatási kötelezettsége csökkenjen.
15. Az európai uniós projektekkel összefüggésben végzett kommunikációs tevékenységek megvalósítása során
a fejlesztéspolitikai üzenetek (pl. arculat) központi megfogalmazása mellett kiemelt cél a helyi, térségi szereplők
bevonása a helyi vonatkozású fejlesztések eredményeinek közzétételébe.
16. Minden támogatási konstrukciót az egyes eljárási szakaszok lezárását követően (projekt-kiválasztási szakasz,
valamint megvalósítási szakasz) elemzés alá kell vonni. Az elemzés eredményét vissza kell csatolni a támogatási
konstrukció következő pályázati felhívásának, vagy adott esetben más konstrukciók pályázati felhívásainak
szabályrendszerébe. Ugyanazon pályázati felhívás kapcsán benyújtott pályázatok bírálata, értékelése és kifizetése
azonos, lehetőleg a pályázatok benyújtási időszakának végét követően változatlan szabályok mentén történjen.
Az esetleges változtatási igényeket a következő pályázati felhívás szabályrendszerének kialakítása során kell
figyelembe venni.
17. Az uniós projektek végrehajtásához szükséges engedélyezési eljárásokat központosítani, határidejüket rövidíteni
kell. Az engedélyezési eljárások lebonyolításához szükséges kapacitásokat uniós forrásból javasolt biztosítani.
A jogerős engedélyek megléte szelekciós kritérium kell, hogy legyen.
18. A végrehajtás, jogalkalmazás, ellenőrzés, illetve a hozzájuk kapcsolódó garanciák egységes, jogszabályi szintű
szabályozásával, valamint a kapcsolódó jogintézmények megfogalmazása révén kell biztosítani a fenti alapelvek
érvényesítését, növelve ezzel a jogbiztonságot, a kiszámíthatóságot, egyértelműsítve az egyes szervek feladatés hatáskörét, megteremtve a központi koordináció jogi megalapozottságát. A szabályozás világossága és
következetessége érdekében a támogatásban részesülőket terhelő főbb kötelezettségeket is jogszabályban kell
kimondani, és ezen kötelezettségek nem teljesítéséhez jogkövetkezményt kell kapcsolni. Biztosítani kell továbbá
az uniós támogatási alapok – ideértve az európai mezőgazdasági- és vidékfejlesztési alapot, valamint az európai
halászati alapot is – egységes eljárásrendek mentén történő felhasználását, összhangban a hazánk által készített
Partnerségi Megállapodás alapelveivel, annak érdekében, hogy a kedvezményezetteket ne érintsék hátrányosan
az egyes alapok eltérő európai uniós előírásai.
19. Meg kell határozni az intézményrendszeri szereplőket és azok felelősségi körét. A szervezeti és működési
szabályzatok elkészítésekor biztosítani kell, hogy a szereplők által ellátandó azonos feladatkörök esetében
a költséghatékonyság elveivel összhangban bizonyos funkciók összevontan kerüljenek elvégzésre.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 1732/2013. (X. 11.) Korm. határozata
a DAOP-5.2.1/D-12-k-2013-0001 azonosító számú („A Bajai Sugovica magasparti szakaszának
megtámasztása, az épített és természeti környezet védelme” című) kiemelt projekt támogatása növelésének
jóváhagyásáról
A Kormány
1. jóváhagyja az 1. melléklet szerint a DAOP-5.2.1/D-12-k-2013-0001 azonosító számú, „A Bajai Sugovica magasparti
szakaszának megtámasztása, az épített és természeti környezet védelme” című kiemelt projekt elszámolható
közkiadásának legfeljebb 323 685 414 forinttal történő megnövelését,
2. hozzájárul ahhoz, hogy az 1. pont szerinti projekt támogatási szerződésének módosítása iránti intézkedéseket
a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága megtegye.
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető államtitkár
Határidő:
a támogatási feltételek teljesítését követően azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

Projekt azonosító
száma

Projekt
megnevezése

Támogatást
igénylő neve

Projekt rövid bemutatása

Támogatási szerződésben jelenleg
szereplő elszámolható közkiadás (Ft)
támogatás
összege

DAOP5.2.1/D12-k-2013-0001

Baja Város
Önkormányzat

1 919 624 994

1 919 624 994

0

támogatás összege

önerő
összege

2 243 310 408

2 243 310 408

0

A költségnövekmény (Ft)

támogatás
része

Támogathatóság
feltétele

önerő része

323 685 414

323 685 414

0

A támogatási
szerződés
módosítására
a szükséges
jogerős engedélyek
birtokában
folytatandó
közbeszerzési
eljárás konzultációs
szakaszának
eredményhirdetését
követően, a nyertes
ajánlatban
szereplő árajánlat
figyelembevételével
kerülhet sor.
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Összesen:

A Bajai
Sugovica
magasparti
szakaszának
megtámasztása,
az épített és
természeti
környezet
védelme

A
beavatkozás
elsődleges
feladata
a
mozgásveszélyes
partfal megerősítése, amely 1:2
arányú rézsű megépítésével,
illetve a lábazati rész kotrásával
és
GABION
fallal
történő
megtámasztásával érhető el.
A második feladat a csúszás
kiváltó okának megszüntetése,
azaz a víztelenítés érdekében
történő
szivárgók
fúrása
(62 darab, átlagosan 125 méter
hosszú szivárgó 10 méteres
mélységben), illetve a meglévő
szivárgók átépítése.
A városképi jelentőségű területen
a beruházás befejező fázisában
kerülhet sor a tájba illesztésre,
őshonos fa- és cserjefajták
telepítésével.
Az elért eredmények igazolására
a partfal esetleges mozgását jelző
monitoring rendszer kiépítése
indokolt, amelynek részeként
már az előkészítési szakaszban
kivitelezésre került négy darab
talajvíz figyelő kút.
Az
új
rézsű
megépítését
követően
lehetőség
nyílik
a rézsű oldalában és a partélen
kiépítésre kerülő 48 mérési
pont
telepítésére,
amelyek
segítségével a legkisebb mozgás
is nyomon követhető.

önerő összege

A költségnövekmény elfogadásával
a támogatási szerződés
módosításában szerepeltethető
elszámolható közkiadás (Ft)
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1. melléklet az 1732/2013. (X. 11.) Korm. határozathoz
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A Kormány 1733/2013. (X. 11.) Korm. határozata
a KEOP-4.4.0/A/09-2010-0031 azonosító számú („Miskolci biogáz üzem létesítése” című) projekt
kifizetéseinek felgyorsításáról
A Kormány
1. megállapítja, hogy Biogas-Miskolc Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: kedvezményezett)
közfeladatot ellátó, önkormányzati többségi befolyás alatt álló gazdasági társaság és erre is figyelemmel közszféra
szervezetnek minősül,
2. hozzájárul a kedvezményezett által megvalósítandó KEOP-4.4.0/A/09-2010-0031 azonosító számú, „Miskolci biogáz
üzem létesítése” című projekt támogatástartalmának az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 96. § (4) bekezdésének j) pontja szerinti, az önerő arányos hozzárendelése nélküli
időközi kifizetéséhez.
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető államtitkár
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1734/2013. (X. 11.) Korm. határozata
a KEOP-4.4.0/11-2011-0038 azonosító számú („Biogázüzem létesítése Pécsen” című) projekt kifizetéseinek
felgyorsításáról
A Kormány
1. megállapítja, hogy a BIOMŰ-Baranya Befektető és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban:
kedvezményezett) közfeladatot ellátó, önkormányzati többségi befolyás alatt álló gazdasági társaság és erre is
figyelemmel közszféra szervezetnek minősül,
2. hozzájárul a kedvezményezett által megvalósítandó KEOP-4.4.0/11-2011-0038 azonosító számú, „Biogázüzem
létesítése Pécsen” című projekt támogatástartalmának az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 96. § (4) bekezdésének j) pontja szerinti, az önerő arányos hozzárendelése nélküli
időközi kifizetéséhez.
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető államtitkár
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1735/2013. (X. 11.) Korm. határozata
a KMOP-4.6.1/E-13-2013-0001 azonosító számú [„Végponti kapcsolatok fejlesztése a közoktatásban
(központi szolgáltatás-fejlesztés a közoktatási hálózatban)” című] projekt akciótervi nevesítéséről
A Kormány
1. elfogadja az 1. melléklet szerint a KMOP-4.6.1/E-13-2013-0001 azonosító számú, „Végponti kapcsolatok fejlesztése
a közoktatásban (központi szolgáltatás-fejlesztés a közoktatási hálózatban)” című projektjavaslat kiemelt projektként
történő nevesítését,
2. hozzájárul, hogy az 1. pont szerinti projekt támogatási szerződését a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Regionális
Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága megkösse.
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető államtitkár
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

Akciótervi nevesítés
Projektazonosító száma

Projekt megnevezése

Támogatást igénylő neve

elszámolható közkiadás
összege

Projekt rövid bemutatása

(Ft)

KMOP-4.6.1/E-132013-0001

Végponti kapcsolatok
fejlesztése
a közoktatásban
(központi szolgáltatásfejlesztés a közoktatási
hálózatban)

Nemzeti Információs
Infrastruktúra Fejlesztési
Intézet

209 000 000

A projekttel a közép-magyarországi köznevelési intézmények megfelelő
műszaki minőségű adathálózati végponti berendezésekkel való ellátása
valósul meg. Kiépítésre kerülnek aktív adathálózati eszközök és szolgáltatói
berendezések, valamint az ezekhez kapcsolódó szolgáltatási infrastruktúra.
A projekt közvetett célja az, hogy a jó minőségű internet-kapcsolatok révén
növekedjen az iskolákban használt informatikai eszközök kihasználtsága,
ezáltal az oktatás korszerűsége. További célként tűzi ki a projekt, hogy
a köznevelésben hasonló szolgáltatások és lehetőségek álljanak rendelkezésre
a közösségi együttműködés és tartalomszolgáltatás vonatkozásában, mint
a felsőoktatásban. A jó minőségű internet-kapcsolatok révén növekszik
az iskolákban használt informatikai eszközök kihasználtsága, és ezáltal
az oktatás korszerűsége.
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1. melléklet az 1735/2013. (X. 11.) Korm. határozathoz
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A Kormány 1736/2013. (X. 11.) Korm. határozata
a Társadalmi Megújulás Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 3–6. prioritásának és
Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 1. és 3. prioritásának
módosításáról
A Kormány
1. módosítja
a)
a Társadalmi Megújulás Operatív Program (a továbbiakban: TÁMOP) 2011–2013. évekre szóló akciótervének
3–6. prioritását az 1. melléklet, valamint
b)
a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének 1. és 3. prioritását
a 2. melléklet
szerint,
2. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy az 1. melléklet 2. pontjában meghatározott konstrukciókhoz
kapcsolódó szakmai koncepciót készítse el és adja át a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségnek,
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
közzétételt követő harmincadik nap
3. felhívja a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség vezetéséért felelős kormánybiztost, hogy a 2. pontban meghatározott
szakmai koncepció átadását követő harminc napon belül jelentesse meg a konstrukciókat,
Felelős:
a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség vezetéséért felelős kormánybiztos
Határidő:
szakmai koncepció átadását követő 30 napon belül
4. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy vizsgálja meg a TÁMOP keretében az országos jelentőségű és hatású
programok elindításához szükséges pénzügyi források biztosításának lehetőségét az operatív programon belüli
pótlólagos többlet-kötelezettségvállalás, illetve hazai költségvetési források terhére,
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
2013. december 31.
5. visszavonja
a)
a Társadalmi Megújulás Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterv 2–6. prioritásának
a megállapításáról szóló 1469/2012. (X. 26.) Korm. határozat 1. melléklete
aa)
3. prioritásának 3.1.1. számú, „XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) 2. ütem” című,
ab)
3. prioritásának 3.1.3. számú, „Természettudományos oktatás módszertanának és
eszközrendszerének megújítása a közoktatásban” című,
ac)
3. prioritásának 3.2.8. számú, „»Múzeumok Mindenkinek« Program – Múzeumok oktatási-képzési
szerepének erősítése B) komponens, 3. ütem” című,
ad)
3. prioritásának 3.3.9.A számú, „Tanoda típusú programok támogatása” című,
ae)
3. prioritásának 3.3.9.C számú, „Tanoda típusú programok támogatása a Hátrányos Helyzetű
kistérségekben” című,
af )
3. prioritásának 3.3.15. számú, „A hátrányos helyzetű gyermekek önkéntes részvételének ösztönzése
a komplex iskolai testmozgásprogramok szervezésében” című,
ag)
3. prioritásának 3.3.16. számú, „Szimfónia” című,
ah)
4. prioritásának 4.2.4.A2 számú, „Nemzeti Kiválóság Program A2: Hazai hallgatói illetve kutatói
személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása és működtetése konvergencia program” című,
ai)
5. prioritásának 5.3.1.B-1 számú, „Roma emberek képzésbe ágyazott foglalkoztatása a szociális és
gyermekjóléti ellátórendszerben” című,
aj)
5. prioritásának 5.3.6./B számú, „Szakmai-módszertani támogatás a komplex telepprogram
és az elnéptelenedő falvak társadalmi-gazdasági folyamatainak megfordítását célzó program
megvalósítói számára” című,
ak)
5. prioritásának 5.4.5. számú, „A fizikai és info-kommunikációs akadálymentesítés szakmai tudásának
kialakítása” című,
al)
5. prioritásának 5.5.2. számú, „Az önkéntesség elterjesztése” című,
am)
6. prioritásának 6.1.2. számú, „Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok” című,
an)
6. prioritásának 6.1.2.A számú, „Komplex intézményi mozgásprogramok és kapcsolódó
egészségfejlesztési alprogramok megvalósítása az általános iskolákban, többcélú intézményekben”
című,
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b)

a Társadalmi Megújulás Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 3–6. prioritásának
módosításáról és a kormányzati stratégiai célokhoz illeszkedő konstrukciók indításáról szóló
1242/2013. (IV. 30.) Korm. határozat
ba)
1. mellékletében a TÁMOP 3.1.2.B számú, „Az új NAT-hoz illeszkedő tankönyvfejlesztés és Nemzeti
Közoktatási Portál fejlesztése” című, és TÁMOP-6.1.5 számú, „Területi emberi erőforrás fejlesztési
komplex programok támogatása” című,
bb)
2. mellékletében a TÁMOP 3.1.2.B számú, „Az új NAT-hoz illeszkedő tankönyvfejlesztés és Nemzeti
Közoktatási Portál fejlesztése” című,
bc)
5. mellékletében a TÁMOP 6.1.5 számú, „Területi emberi erőforrás fejlesztési komplex programok
támogatása” című,
c)
a Társadalmi Megújulás Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 6. prioritásának módosításáról
szóló 1328/2013. (VI. 12.) Korm. határozat 1. mellékletében
ca)
a TÁMOP 6.1.2 számú, és
cb)
a TÁMOP 6.1.2A számú, „Komplex intézményi mozgásprogramok és kapcsolódó egészségfejlesztési
alprogramok megvalósítása az általános iskolákban, többcélú intézményekben, valamint szabadidős
közösségi mozgásprogramok és kapcsolódó egészségfejlesztési alprogramok megvalósítása
az iskolán kívüli szereplők bevonásával” című,
d)
a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének a megállapításáról szóló
1429/2012. (X. 8.) Korm. határozat 1. melléklete
da)
1. prioritásának 1.1.1. számú, „Neumann Program” című,
db)
1. prioritásának „Neumann 2.0” című,
dc)
3. prioritásának 3.2.3.A számú, „Lakhatási beruházások támogatása” című,
dd)
3. prioritásának 3.4.2. számú, „Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos
intézmények korszerűsítése” című, valamint
de)
3. prioritásának „Lakhatási beruházások támogatása a Komplex telepprogramhoz kapcsolódóan”
című
konstrukcióra vonatkozó részét.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet az 1736/2013. (X. 11.) Korm. határozathoz
A Társadalmi Megújulás Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 3–6. prioritásának módosítása
1. Konstrukciók pénzügyi keretének változása

Konstrukció kódja

Pályázatok, kiemelt projektek meghirdethető

Konstrukció

kerete (Mrd Ft)

szakmai tartalma

Konstrukció neve

Konstrukció célja
2011

2012

2013

Konstrukció szakmai tartalmáért felelős
miniszter

tekintetében
feladatkörrel
rendelkező további
miniszter

TÁMOP-3.1.1.

XXI. századi
közoktatás (fejlesztés,
koordináció) 2. ütem

A konstrukció célja az új Nemzeti Köznevelési Rendszerről szóló
törvény és az új tartalmi szabályozókhoz kapcsolódó központi
6,86 közoktatás szakmai fejlesztéseinek megvalósítása, a közoktatás
fejlesztési konstrukciók megalapozása, koordinálás, támogatása,
minőségbiztosítása és nyomonkövetése.

emberi erőforrások minisztere

TÁMOP-3.1.2.B

Az Új Nemzeti
Alaptantervhez
illeszkedő tankönyv,
taneszköz, és Nemzeti
Közoktatási Portál
fejlesztése

A konstrukció keretében elérni kívánt részcélok a következők:
1. A Nemzeti Közoktatási Portál kialakításával az egységes
szabályozóknak megfelelő már elkészült és jövőben elkészülő digitális
tananyagok és taneszközök elérhetőségének javítása.
4,60
2. A Nemzeti Alaptantervhez és a kerettantervekhez illeszkedően
a közoktatás tartalmi kínálatának megújítása és széles körű bővítése.
3. Az új taneszközök használatára felkészített és azt alkalmazni képes
pedagógusok, oktatási szakemberek körének bővítése.

emberi erőforrások minisztere

TÁMOP-3.1.3.

Természettudományos
oktatás
módszertanának és
eszközrendszerének
megújítása
a közoktatásban
(Öveges Program)

TÁMOP-3.2.8.

„Múzeumok
Mindenkinek”
Program – Múzeumok
oktatási-képzési
szerepének erősítése
B) komponens, 3. ütem

A pályázat célja a múzeumok közoktatást és az egész életen át tartó
tanulást támogató szolgáltatásainak körében a múzeumpedagógiai
tevékenységek fejlesztése.
0,57 Iskolák és múzeumok közötti partnerség erősítése:
kompetenciafejlesztés a kedvezményezett múzeumok és iskolák
együttműködésében megvalósuló, a formális oktatást kiegészítő
múzeumpedagógiai programsorozatok.

emberi erőforrások minisztere

TÁMOP-3.3.9.A

Tanoda típusú
programok
támogatása

A halmozottan hátrányos helyzetű és roma tanulók továbbtanulási
2,81 útjainak megerősítése az oktatási esélykülönbségek csökkentését célzó
alternatív megoldások, tanoda típusú programok támogatásával.

emberi erőforrások minisztere

13,9

A konstrukció célja a természettudományos oktatás színvonalának
1,95 erősítése a közoktatásban természettudományos laborok korszerűsítése emberi erőforrások minisztere
és pedagógus továbbképzés révén.
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Konstrukció

kerete (Mrd Ft)

szakmai tartalma

Konstrukció neve

Konstrukció célja
2011

2012

2013

Konstrukció szakmai tartalmáért felelős
miniszter

tekintetében
feladatkörrel
rendelkező további
miniszter

Tanoda típusú
programok
támogatása
a Hátrányos Helyzetű
kistérségekben

A halmozottan hátrányos helyzetű és roma tanulók továbbtanulási
2,51 útjainak megerősítése az oktatási esélykülönbségek csökkentését célzó
alternatív megoldások, tanoda típusú programok támogatásával.

emberi erőforrások minisztere

A hátrányos helyzetű
gyermekek önkéntes
részvételének
ösztönzése
a komplex iskolai
testmozgásprogramok
szervezésében

A konstrukció keretében sor kerül a hátrányos helyzetű gyermekek
sport általi önkéntesség témájú, képzők általi szemléletformálására.
Emellett a komplex iskolai testmozgásprogramok területén, valamint
a testnevelés és sport műveltségterületen, a diáksport egyesületekben
(iskolai sportkörökben) és egyéb területi sportszervezetekben dolgozó
0,70
pedagógusok és sportszakemberek irányításával, és az önkéntes
tréningeken részt vett hátrányos helyzetű gyermekek vezetésével
zajló a szabadidő hasznos eltöltését szolgáló testmozgásprogramok,
valamint társadalmi felelősségvállalást ösztönző programok
megvalósítására kerül sor.

emberi erőforrások minisztere

TÁMOP-3.3.16.

Szimfónia

A konstrukció célja a zenére, a hangszerek ismeretének elsajátítására,
a muzikalitás javítására, az együtt zenélésre építve az általános
0,30 iskolában tanuló, hátrányos helyzetű gyermekek és fiatalok társadalmi
beilleszkedésének elősegítése, a társas kompetenciák és koncentrációs
képességek fejlesztése.

emberi erőforrások minisztere

TÁMOP-4.1.1.C/12

Regionális és
ágazati felsőoktatási
együttműködés
támogatása, vidéki
felsőoktatási
integráció elősegítése

16,93

Regonális-térségi-területi felsőoktatási együttműködések támogatása.
Ágazati felsőoktatási együttműködések támogatása az Új Széchenyi
Terv kiemelt iparági célkitűzéseihez kapcsolódóan.
Vidéki felsőoktatási intézmények megerősítése.
Nemzetközi hallgatói mobilitás elősegítése.
A hallgatók esélyegyenlőségének támogatása, mentorszolgáltatások
fejlesztése.

emberi erőforrások minisztere

TÁMOP-4.2.4/A2

Nemzeti Kiválóság
Program
Hazai hallgatói illetve
kutatói személyi
támogatást biztosító
rendszer kidolgozása
és működtetése
konvergencia program

5,50

TÁMOP-3.3.9.C

TÁMOP-3.3.15.

Kiemelkedő kutatási teljesítménnyel rendelkező hallgatók, oktatók,
0,25 kutatók Magyarországon tartásának és Magyarországra vonzásának
elősegítése.
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Pályázatok, kiemelt projektek meghirdethető

emberi erőforrások minisztere
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Konstrukció

kerete (Mrd Ft)

szakmai tartalma

Konstrukció neve

Konstrukció célja
2011

2012

2013

Konstrukció szakmai tartalmáért felelős
miniszter
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Konstrukció kódja

Pályázatok, kiemelt projektek meghirdethető

tekintetében
feladatkörrel
rendelkező további
miniszter

TÁMOP-5.3.6-11/1.

Komplex
telep-program
(komplex humán
szolgáltatás hozzáférés
biztosítása)

TÁMOP-5.3.6.B

Szakmai-módszertani
támogatás a komplex
telepprogram és
az elnéptelenedő
falvak társadalmigazdasági
folyamatainak
megfordítását célzó
program megvalósítói
számára

TÁMOP-5.4.5.

A fizikai és
info-kommunikációs
akadálymentesítés
szakmai tudásának
kialakítása

TÁMOP-5.5.2.

Az önkéntesség
elterjesztése

A társadalmi előítélettel és munkaerő-piaci diszkriminációval küzdő
munkanélküli roma emberek, elsősorban roma nők társadalmi
0,19 befogadásának és foglalkoztatásának javítása, szociális és gyermekjóléti
szakmákra való képzésük és ezen intézményekben történő
foglalkoztatásuk előkészítése.

emberi erőforrások minisztere

A mélyszegénységben, szegregált lakókörnyezetben élő hátrányos
2,34 helyzetű emberek társadalmi felzárkózásának és integrációjának
segítése.

emberi erőforrások minisztere

A kiemelt projekt célja kettős:
1. Komplex telepprogram megvalósításának szakmai-módszertani
támogatása, nyomonkövetése, jó gyakorlatok beazonosítása és
adaptációjának elősegítése, a mérések feldolgozása, összegzése,
0,82 szakmai és tudományos publikációja hazai és nemzetközi színtéren
(csak konvergencia).
2. Az elnéptelenedő településeken komplex
telepprogramotmegvalósító kedvezményezettek szakmai-módszertani
támogatása, a beavatkozás időközi és záró értékelése (arányosított).

emberi erőforrások minisztere

0,45

A fizikai és info-kommunikációs akadálymentesítés szakmai tudásának
0,05 elterjesztése, mentorhálózat kialakítása, valamint az 5.4.6 program
módszertani támogatása.

emberi erőforrások minisztere

1,33

A felnőtt lakosság önkéntességre való hajlandóságának növelése,
az önkéntes tevékenység általános társadalmi megbecsültségének
emelése és ezzel együtt az önkéntesség helyi/térségi szintű
0,39 népszerűsítése. Cél továbbá a civil szervezetek, önkormányzatok,
önkormányzati és állami intézményeknek a szociális ellátás,
az egészségügy és az oktatás területén biztosított szolgáltatási
kapacitásának fejlesztése önkéntesek bevonásán keresztül.

emberi erőforrások minisztere

1,33

5,70
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TÁMOP 5.3.1.B-1

Roma emberek
képzésbe ágyazott
foglalkoztatása
a szociális és
gyermekjóléti
ellátórendszerben

Konstrukció

kerete (Mrd Ft)

szakmai tartalma

Konstrukció neve

Konstrukció célja
2011

2012

2013

Konstrukció szakmai tartalmáért felelős
miniszter

tekintetében
feladatkörrel
rendelkező további
miniszter

Az egészséges életmódot támogató, legfontosabb életmódtényezőket
befolyásoló pozitív közösségi minták elterjesztése érdekében
egészségfejlesztési programok megvalósítása az életmódot
20,48
befolyásolni képes színtereken (települések, kistérségek, munkahelyek,
oktatási és egészségügyi intézmények), valamint egészségfejlesztési
tematikus programok megvalósítása útján.

emberi erőforrások minisztere

—

—

TÁMOP-6.1.2.

Egészségre nevelő
és szemléletformáló
életmódprogramok

TÁMOP-6.1.2.A

Komplex intézményi
mozgásprogramok
és kapcsolódó
egészségfejlesztési
alprogramok
megvalósítása
az általános
iskolákban, többcélú
intézményekben,
valamint szabadidős
közösségi
mozgásprogramok
és kapcsolódó
egészségfejlesztési
alprogramok
megvalósítása
az iskolán kívüli
szereplők bevonásával

A konstrukció egyik célja egészségtudatos életvitelt, életmódot
támogató életmódtényezőket befolyásoló pozitív közösségi minták
elterjesztése:
– összetett eszközrendszerű, az életkori sajátosságoknak megfelelő,
energia-egyensúly kialakulását szolgáló testmozgás- és életmód
programok megvalósítása az általános iskolai tanulók részvételével
– szakemberek szakmai kompetenciafejlesztése, valamint
attitűdformálása.
4,40 A konstrukció másik célja közösségi testmozgás-programok és
kapcsolódó egészségfejlesztési alprogramok megvalósítása az iskolán
kívüli szereplők bevonásával. Így a teljes körű egészségfejlesztést
célzó programok beépülnek az iskolák mindennapi életébe, és ezáltal
hozzájárulnak ahhoz, hogy a köznevelési intézmények pedagógiai
programjain, egészségfejlesztési tervein, helyi tantervein keresztül
valós hatást fejtsenek ki. Kooperációra építő megyei szintű szabadidős
közösségi programok, „hétpróbák” megszervezésére és lebonyolítására
kerül sor.

emberi erőforrások minisztere

TÁMOP-6.1.5.

Területi emberi
erőforrás fejlesztési
komplex programok
támogatása

A területi komplex felzárkóztató program keretében – a szakképzési,
szociális gazdasági fejlesztésekhez kapcsolódóan – az egészséges
2,87 életmód, egészségszemlélet elterjesztése, az egészséges élettel
kapcsolatos ismeretek beépítése a képzési és gazdasági tevékenységek
körébe.

emberi erőforrások minisztere
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2. Új konstrukciók:
Pályázatok, kiemelt projektek meghirdethető

Konstrukció szakmai

kerete (Mrd Ft)

tartalma tekintetében

Konstrukció neve

Konstrukció célja
2011

2012

2013

Konstrukció szakmai tartalmáért felelős
miniszter

feladatkörrel
rendelkező további
miniszter

A pedagógiai reformok eredményes gyakorlati bevezetésének
elősegítése az alábbi főbb tevékenységek által:
– tájékoztatás, információs napok,
– pedagógusok felkészítése az egész napos iskolával kapcsolatos
feladatok ellátására,
– tanárképzés – hittan, erkölcstan, mindennapos testnevelés, Nemzeti
Alaptantervhez illeszkedő egyéb képzések (pl. cigány irodalom,
történelem),
5,84
– pedagógiai szakszolgálatokban dolgozók felkészítése, humán
kapacitás bővítése az új feladatok ellátása érdekében,
– ellenőrzési és minősítési szakértők képzése (tanfelügyeleti és
pedagógus-minősítési feladatokat ellátó szakértők),
– pedagógiai szakmai szolgáltatásokhoz kapcsolódó képzések
(tantárgygondozó szaktanácsadó),
– óvodai neveléshez kapcsolódó szakmai képzések,
– KIR fejlesztés.

emberi erőforrások minisztere

Köznevelési
reformok operatív
megvalósítása

TÁMOP-3.1.16.

IT szakemberképzés
és az informatika,
mint lehetőség
a hátrányos helyzetű
tanulók számára

Az informatikai szakmák iránti érdeklődés felkeltése pályaorientáció
0,5 tevékenység megvalósításával, és az informatikai pályában rejlő
lehetőségek felhasználása a társadalmi integráció érdekében.

emberi erőforrások minisztere

TÁMOP-4.1.1.C/13.

Ágazati felsőoktatási
együttműködés
támogatása, vidéki
felsőoktatási
integráció
elősegítéseEgészségügy

Egészségügyi ágazati felsőoktatási együttműködések támogatása az Új
Széchenyi Terv kiemelt iparági célkitűzéseihez kapcsolódóan.
Vidéki felsőoktatási intézmények megerősítése.
3,0
Nemzetközi hallgatói mobilitás elősegítése.
A hallgatók esélyegyenlőségének támogatása, mentorszolgáltatások
fejlesztése.

emberi erőforrások minisztere

TÁMOP-5.2.9.

Legyen más
a szenvedélyed

A veszélyeztetett korosztály tagjainak káros szenvedélyektől való távol
0,25 tartása prevenciós programok elterjesztését szolgáló akcióprogramok
által és a reintegráció, reszocializáció elősegítése.

emberi erőforrások minisztere

nemzeti
fejlesztési
miniszter
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TÁMOP-3.1.15.

A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 1. és 3. prioritásának módosítása

Konstrukció kódja

Pályázatok, kiemelt projektek meghirdethető

Konstrukció szakmai

kerete (Mrd Ft)

tartalma tekintetében

Konstrukció neve

Konstrukció célja
2011

2012

2013

Konstrukció szakmai tartalmáért felelős
miniszter

feladatkörrel
rendelkező további
miniszter

TIOP 1

ÁFA kompenzáció

TIOP-1.1.1

Neumann Program
– Intézményi
informatikai
infrastruktúra
fejlesztés
a közoktatásban

TIOP 3

ÁFA kompenzáció

TIOP-3.2.3A

Lakhatási
beruházások
támogatása

TIOP-3.4.2

Önkormányzati,
állami, egyházi,
nonprofit fenntartású
bentlakásos
intézmények
korszerűsítése

1,02

9,4

Közoktatási intézményekben az IKT kompetenciák, készségek
3,30 és képességek fejlesztését, továbbá az ezen intézmények
kommunikációját, adminisztrációját segítő eszközök beszerzése.
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2. melléklet az 1736/2013. (X. 11.) Korm. határozathoz

emberi erőforrások minisztere

0,50

1,50

A szegregátumokban és a hátrányos helyzetű kistérségekben élők
1,08 lakhatási körülményeinek javítása – új szociális bérlakások építésével,
illetve a nem szegregált lakókörnyezetben lévő lakások felújításával.

6,80

A bentlakásos intézmények korszerűsítésének célja a lakók
életminőségének javítása az intézményekben uralkodó rossz
3,65
infrastrukturális adottságok és a hiányos felszereltség leküzdése, illetve
az életviszonyok humanizálása és modernizálása révén.

emberi erőforrások minisztere

emberi erőforrások minisztere

73775

73776
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