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III.

Kormányrendeletek

A Kormány 105/2014. (III. 26.) Korm. rendelete
a Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében megvalósítandó egyes labdarúgó
sportlétesítmény-fejlesztési beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek
kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló
15/2014. (I. 30.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és
egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), b) és e) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
A Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében megvalósítandó egyes labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztési
beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 15/2014. (I. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) a következő 6. §-sal
egészül ki:
„6. § E rendelet rendelkezéseit az 1. mellékletben foglalt táblázatnak – a Nemzeti Stadionfejlesztési Program
keretében megvalósítandó egyes labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztési beruházások megvalósításával összefüggő
közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló
15/2014. (I. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 105/2014. (III. 26.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr1.)
beiktatott – 8. és 9. sorában felsorolt beruházásokkal összefüggő, a Módr1. hatálybalépésekor folyamatban lévő
ügyekben is alkalmazni kell.”
2. §		
Az R. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
3. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a 105/2014. (III. 26.) Korm. rendelethez
Az R. 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 8–9. sorral egészül ki:
1.

(A

B

C

A beruházás megnevezése

Kedvezményezett neve

A beruházás azonosító adatai)

„
8.

Kaposvári labdarúgó
sportlétesítmény fejlesztése

Kaposvár Megyei Jogú Város
Önkormányzata

Kaposvár közigazgatási területén
fekvő, 2417/33, 2417/28, 2417/31,
2417/32, 2417/36 és 2417/37
helyrajzi számú ingatlan

9.

Békéscsabai labdarúgó
sportlétesítmény fejlesztése

Békéscsaba Megyei Jogú Város
Önkormányzata

Békéscsaba közigazgatási
területén fekvő, 820 helyrajzi
számú ingatlan
”
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A Kormány 106/2014. (III. 26.) Korm. rendelete
az „Antenna Hungária” Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
100%-os társasági részesedése állami tulajdonban álló társaság általi megszerzése nemzetstratégiai
jelentőségűnek minősítéséről
A Kormány a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 97. §-ában kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
A Kormány a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 24/A. §-a
alapján az „Antenna Hungária” Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(székhely: 1119 Budapest, Petzval József u. 31–33., cégjegyzékszám: 01-10-042190) 100%-os társasági
részesedésének a 100%-os állami tulajdonban álló NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen
Működő Részvénytársaság (székhely: 1081 Budapest, Csokonai u. 3., cégjegyzékszám: 01-10-041633) általi
megvásárlását közérdekből – így különösen, mivel az hozzájárul a Nemzeti Infokommunikációs Stratégiában
megfogalmazott célkitűzések eléréséhez és a közfeladatok ellátásához nélkülözhetetlen távközlési szolgáltatások
megfelelő minőségi és biztonsági szintű ellátásához – nemzetstratégiai jelentőségű összefonódásnak minősíti.
2. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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V.

A Kormány tagjainak rendeletei

A vidékfejlesztési miniszter 27/2014. (III. 26.) VM rendelete
a zöldség szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 50/2004. (IV. 22.) FVM rendelet,
valamint a zöldségnövény fajok tájfajtáinak és házikerti fajtáinak elismeréséről, valamint vetőmagvaik
előállítási és forgalomba hozatali feltételeiről szóló 65/2011. (VII. 11.) VM rendelet módosításáról
A növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 2003. évi
LII. törvény 30. § (2) bekezdés a), b), c), e) és f ) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint
a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva, a következőket rendelem el:
1. §

(1) A zöldség szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 50/2004. (IV. 22.) FVM rendelet
[a továbbiakban: 50/2004. (IV. 22.) FVM rendelet] 39. § (2) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki:
[Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:]
„i) a Bizottság 2013/45/EU végrehajtási irányelve (2013. augusztus 7.) a 2002/55/EK és a 2008/72/EK tanácsi
irányelveknek és a 2009/145/EK bizottsági irányelvnek a paradicsom botanikai nevének tekintetében történő
módosításáról.”
(2) Az 50/2004. (IV. 22.) FVM rendelet 1. számú melléklete, 2. számú melléklete, 3. számú melléklete, 5. számú
melléklete, 8. számú melléklete, 9. számú melléklete és 11. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. §

(1) A zöldségnövény fajok tájfajtáinak és házikerti fajtáinak elismeréséről, valamint vetőmagvaik előállítási és
forgalomba hozatali feltételeiről szóló 65/2011. (VII. 11.) VM rendelet [a továbbiakban: 65/2011. (VII. 11.)
VM rendelet] 23. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„23. § Ez a rendelet
a) egy adott helyen és régióban hagyományosan termesztett és génerózió által veszélyeztetett honos zöldségfajok
és fajták, illetve a kereskedelmi növénytermesztési szempontból tényleges értékkel nem rendelkező, csupán
bizonyos feltételek melletti termesztésre nemesített zöldségek fajtáinak elismerése, és ezen honos fajok és fajták
vetőmagjának forgalmazása esetében alkalmazható eltérésekről szóló, 2009. november 26-i 2009/145/EK bizottsági
irányelvnek,
b) a 2002/55/EK és a 2008/72/EK tanácsi irányelveknek és a 2009/145/EK bizottsági irányelvnek a paradicsom
botanikai nevének tekintetében történő módosításáról szóló, 2013. augusztus 7-i 2013/45/EU bizottsági
végrehajtási irányelvnek
való megfelelést szolgálja.”
(2) A 65/2011. (VII. 11.) VM rendelet 1. melléklete és 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

3. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
4. §		
Ez a rendelet a 2002/55/EK és a 2008/72/EK tanácsi irányelveknek és a 2009/145/EK bizottsági irányelvnek
a paradicsom botanikai nevének tekintetében történő módosításáról szóló, 2013. augusztus 7-i 2013/45/EU
bizottsági végrehajtási irányelvnek való megfelelést szolgálja.
		

Dr. Fazekas Sándor s. k.,

		

vidékfejlesztési miniszter
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1. melléklet a 27/2014. (III. 26.) VM rendelethez
1. Az 50/2004. (IV. 22.) FVM rendelet 1. számú mellékletében a „Lycopersicon esculentum Mill.” szövegrész helyébe
a „Solanum Lycopersicum L.” szöveg lép.
2. Az 50/2004. (IV. 22.) FVM rendelet 2. számú mellékletében a „Lycopersicon esculentum Mill.” szövegrész helyébe
a „Solanum Lycopersicum L.” szöveg lép.
3. Az 50/2004. (IV. 22.) FVM rendelet 3. számú mellékletének 3. pontjában a „Lycopersicon esculentum” szövegrész
helyébe a „Solanum Lycopersicum L.” szöveg lép.
4. a) Az 50/2004. (IV. 22.) FVM rendelet 5. számú melléklet 5. pontjában
aa)
a Hagymafélékre vonatkozó táblázat 2. sorában a „Szigetelő” szövegrész helyébe,
ab)
a Kabakos növényekre vonatkozó táblázat 1. sorában a „Szigetelési” szövegrész helyébe,
ac)
a Répafélékre vonatkozó táblázat 2. sorában a „Szigetelési” szövegrész helyébe,
ad)
a Tarlórépára vonatkozó táblázat 2. sorában a „Szigetelési” szövegrész helyébe,
ae)
a Káposztafélékre vonatkozó táblázat 2. sorában a „Szigetelési” szövegrész helyébe,
af )
a Karfiolra vonatkozó táblázat 1. sorában a „Szigetelési” szövegrész helyébe,
ag)
a Gyökérzöldségekre vonatkozó táblázat 2. sorában a „Szigetelési” szövegrész helyébe,
ah)
az Endíviasalátára vonatkozó táblázat 1. sorában a „Szigetelési” szövegrész helyébe,
ai)
a Cikóriára vonatkozó táblázat 2. sorában a „Szigetelő” szövegrész helyébe,
aj)
a Spenótra vonatkozó táblázat 1. sorában a „Szigetelési” szövegrész helyébe,
ak)
a Paprikára vonatkozó táblázat 1. sorában a „Szigetelési” szövegrész helyébe,
al)
a Babra vonatkozó táblázat 2. sorában a „Szigetelési” szövegrész helyébe,
am)
a Lóbabra vonatkozó táblázat 2. sorában a „Szigetelési” szövegrész helyébe,
an)
a Retekre vonatkozó táblázat 2. sorában a „Szigetelési” szövegrész helyébe,
ao)
az Édesköményre vonatkozó táblázat 2. sorában a „Szigetelő” szövegrész helyébe,
ap)
a Csemege kukoricára vonatkozó részben az „Egyéb követelmények” címszó után a táblázat
1. sorában a „Szigetelési” szövegrész helyébe
az „Izolációs” szöveg lép.
b) Az 50/2004. (IV. 22.) FVM rendelet 5. számú melléklet 5. pontjában a Paradicsomra vonatkozó részben
a „(Lycopersicon esculentum L.)” szövegrész helyébe a „(Solanum Lycopersicum L.)” szöveg lép.
5. Az 50/2004. (IV. 22.) FVM rendelet 8. számú melléklet 2. pontjában a „Lycopersicon esculentum” szövegrész helyébe
a „Solanum Lycopersicum L.” szöveg lép.
6. Az 50/2004. (IV. 22.) FVM rendelet 9. számú mellékletében a „Lycopersicon esculentum ” szövegrész helyébe
a „Solanum Lycopersicum L.” szöveg lép.
7. Az 50/2004. (IV. 22.) FVM rendelet 11. számú mellékletében a „(Lycopersicon esculentum Mill.)” szövegrész helyébe
a „(Solanum Lycopersicum L.)” szöveg lép.

2. melléklet a 27/2014. (III. 26.) VM rendelethez
1. A 65/2011. (VII. 11.) VM rendelet 1. mellékletében a „Lycopersicon esculentum Mill.” szövegrész helyébe a „Solanum
Lycopersicum L.” szöveg lép.
2. A 65/2011. (VII. 11.) VM rendelet 2. mellékletében a „Lycopersicon esculentum Mill.” szövegrész helyébe a „Solanum
Lycopersicum L.” szöveg lép.
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IX. Határozatok Tára

A köztársasági elnök 113/2014. (III. 26.) KE határozata
bírói felmentésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 90. §-a alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – nyugállományba helyezés iránti
kérelmére tekintettel dr. Raáb Zsuzsannát 2014. augusztus 21-ei hatállyal bírói tisztségéből felmentem.
Budapest, 2014. március 12.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/01383-1/2014.

A köztársasági elnök 114/2014. (III. 26.) KE határozata
bírói felmentésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 90. §-a alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – nyugállományba helyezés iránti
kérelmére tekintettel Lokodyné dr. Csordás Margitot 2014. szeptember 30-ai hatállyal bírói tisztségéből felmentem.
Budapest, 2014. március 12.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/01383-2/2014.

A köztársasági elnök 115/2014. (III. 26.) KE határozata
bírói kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Gröpler Anitát
2014. március 15. napjától 2017. március 14. napjáig terjedő időtartamra bíróvá kinevezem.
Budapest, 2014. március 12.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/01383-3/2014.
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A köztársasági elnök 116/2014. (III. 26.) KE határozata
bírói kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Kadnár Esztert
2014. március 15. napjától 2017. március 14. napjáig terjedő időtartamra bíróvá kinevezem.
Budapest, 2014. március 12.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/01383-4/2014.

A köztársasági elnök 117/2014. (III. 26.) KE határozata
bírói kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Telegdy Gergely
Bélát 2014. március 15. napjától 2017. március 14. napjáig terjedő időtartamra bíróvá kinevezem.
Budapest, 2014. március 12.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/01383-5/2014.

A köztársasági elnök 118/2014. (III. 26.) KE határozata
dandártábornoki kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés e) pontja, valamint a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati
viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 4. § (3) bekezdése és 36. § (4) bekezdése alapján – a belügyminiszter
javaslatára – dr. Fülöp Valter rendőr ezredest 2014. március 15-ei hatállyal rendőr dandártábornokká kinevezem.
Budapest, 2014. március 12.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2014. március 12.
		

Dr. Pintér Sándor s. k.,

		

belügyminiszter

KEH ügyszám: IV-6/01460/2014.
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A köztársasági elnök 119/2014. (III. 26.) KE határozata
magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés b) pontja alapján – a külügyminiszter előterjesztésére – hozzájárulok Denis
Regis rendkívüli és meghatalmazott nagykövetnek a Haiti Köztársaság magyarországi rendkívüli és meghatalmazott
nagykövetévé történő kinevezéséhez, New York-i székhellyel.
Budapest, 2014. március 3.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2014. március 13.
		

Martonyi János s. k.,

		

külügyminiszter

KEH ügyszám: IV-5/01267/2014.

A köztársasági elnök 120/2014. (III. 26.) KE határozata
magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés b) pontja alapján – a külügyminiszter előterjesztésére – hozzájárulok Ebrahim
Mahmood Ahmed Abdulla rendkívüli és meghatalmazott nagykövetnek a Bahreini Királyság magyarországi
rendkívüli és meghatalmazott nagykövetévé történő kinevezéséhez, berlini székhellyel.
Budapest, 2014. március 3.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2014. március 13.
		

Martonyi János s. k.,

		

külügyminiszter

KEH ügyszám: IV-5/01269/2014.
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A Kormány 1168/2014. (III. 26.) Korm. határozata
egyrészről az Európai Unió, az Európai Atomenergia-közösség és tagállamaik, másrészről Ukrajna közötti
Társulási Megállapodás szövegének végleges megállapításáról
A Kormány
1. egyetért egyrészről az Európai Unió, az Európai Atomenergia-közösség és tagállamaik, másrészről Ukrajna közötti
Társulási Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) bemutatott szövegével;
2. felhatalmazza a külpolitikáért felelős minisztert vagy az általa kijelölt személyt a Megállapodás bemutatott
szövegének – a megerősítés fenntartásával történő – végleges megállapítására;
3. felhívja a külpolitikáért felelős minisztert, hogy a Megállapodás szövegének végleges megállapításához szükséges
meghatalmazási okiratot adja ki;
4. elfogadja a Megállapodás kihirdetéséről szóló törvénytervezetet, és elrendeli a Megállapodás szövegének végleges
megállapítását követően annak az Országgyűléshez történő benyújtását. A törvényjavaslat előadójának a Kormány
a külpolitikáért felelős minisztert jelöli ki.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1169/2014. (III. 26.) Korm. határozata
a 2014. évi határátlépéssel járó csapatmozgások engedélyezéséről szóló
1918/2013. (XII. 11.) Korm. határozat módosításáról
1. A 2014. évi határátlépéssel járó csapatmozgások engedélyezéséről szóló 1918/2013. (XII. 11.) Korm. határozat
(a továbbiakban: H.) 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet az 1169/2014. (III. 26.) Korm. határozathoz
1. A H. 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 16. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(A gyakorlat megnevezése)

„16.

A309/14

NATO/EU/EDA
felkészítési, kiképzési
rendezvények

(Felelős)

HVK KIKCSF

(A gyakorlat

[Engedélyezett

tervezett

létszám (fő)

időpontja)

legfeljebb]

I–IV. n.é.

500”

(A gyakorlat

[Engedélyezett

tervezett

létszám (fő)

időpontja)

legfeljebb]

I–IV.
negyedév

50”

(A gyakorlat tervezett helye)

EU tagállamok/NATO
európai tagállamok

2. A H. 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 23. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(A gyakorlat megnevezése)

„23.

B161/14

NOBLE SWORD
2014 különleges
műveleti gyakorlat

(Felelős)

MH ÖHP

(A gyakorlat tervezett helye)

NATO európai
tagállam/
Lengyelország
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3. A H. 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 42. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(A gyakorlat megnevezése)

„42.

(Felelős)

Ample Strike
2014 légierő harcászati
gyakorlat

C148/14

MH ÖHP

(A gyakorlat

[Engedélyezett

tervezett

létszám (fő)

időpontja)

legfeljebb]

III–IV. n.é.

100”

(A gyakorlat

[Engedélyezett

tervezett

létszám (fő)

időpontja)

legfeljebb]

II–IV. n.é.

750

II–IV. n.é.

150”

(A gyakorlat tervezett helye)

Csehország

4. A H. 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat a következő 48–49. sorral egészül ki:

(A gyakorlat megnevezése)

(Felelős)

(A gyakorlat tervezett
helye)

„48.

B180/14

Amerikai–magyar közös
gyakorlat

MH ÖHP

EU tagállamok/
NATO európai
tagállamok/
Magyarország

49.

C153/14

Pásztázott Légtér 2014
légierő gyakorlat

MH ÖHP

Magyarország

A Kormány 1170/2014. (III. 26.) Korm. határozata
a megyei vállalkozásfejlesztési alapítványokban gyakorolt alapítói jogok megyei önkormányzatok részére
történő átadásáról
A Kormány a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi
Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvény 2. § (8) bekezdésében
foglaltak alapján az 1. mellékletben szereplő megyei vállalkozásfejlesztési alapítványokban fennálló, az államot
megillető alapítói jogok gyakorlására a megyei vállalkozásfejlesztési alapítványok székhelye szerinti megyei
önkormányzatokat jelöli ki.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet az 1170/2014. (III. 26.) Korm. határozathoz
megye

vállalkozásfejlesztési alapítvány

1.

Bács-Kiskun megye

Bács-Kiskun Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány

2.

Békés megye

Békés Megyéért Vállalkozásfejlesztési Közhasznú Közalapítvány

3.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési
Alapítvány

4.

Csongrád megye

Progress Vállalkozásfejlesztő Alapítvány
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5.

Fejér megye

Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány

6.

Hajdú-Bihar megye

Hajdú-Bihar Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány

7.

Heves megye

Heves Megyei Vállalkozás- és Területfejlesztési Alapítvány

8.

Jász-Nagykun-Szolnok megye

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány

9.

Komárom-Esztergom megye

Komárom-Esztergom Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány

10.

Somogy megye

Somogy Megyei Vállalkozói Központ Közalapítvány

11.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

PRIMOM Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Vállalkozásélénkítő Alapítvány

12.

Vas megye

Vas Megye és Szombathely Város Regionális Vállalkozásfejlesztési
Alapítványa

13.

Veszprém megye

Veszprém Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány

14.

Zala megye

Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány

A Kormány 1171/2014. (III. 26.) Korm. határozata
az egyes közúti közlekedési rendszerek közötti együttműködési képesség feltételeinek megteremtéséről,
valamint az ezen rendszerek által gyűjtött adatok kölcsönös felhasználása jogi kereteinek kialakításáról
A Kormány
1. egyetért azzal, hogy a közúti közlekedés biztonságának javítását, az egyes közúti közlekedési szabályok
megtartásának ellenőrzését elősegítő, valamint az egyes, a közúthálózat igénybevételével összefüggő
jogosultságokat tartalmazó közúti közlekedési rendszerek közötti együttműködési képességet lehetővé tévő
kapcsolatot biztosítani kell;
2. egyetért azzal, hogy az 1. pont szerinti közlekedési rendszerek tervezése és megvalósítása során, a szinergia
hatások kihasználása érdekében az állami tulajdonú infrastruktúra-elemek és immateriális javak lehetőség szerinti
felhasználásával, továbbá azokkal való együttműködés lehetőségeinek kihasználásával kell eljárni;
3. az 1. és a 2. pontban meghatározott célok érvényesítése érdekében a Közlekedés Operatív Program (a továbbiakban:
KÖZOP) forrásából megvalósuló, a nemzeti tengelysúly- és kapcsolódó ellenőrzéseket támogató hálózat fejlesztése
– megvalósíthatósági tanulmány készítésére irányuló projekt (azonosító száma: KÖZOP-3.5.0-09-11-2011-0014;
KÖZOP 1.5.0-09-11-2011-2012) megvalósítása – során vizsgálni kell:
a)
az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról szóló törvény szerinti,
állami tulajdont képező, a megtett úttal arányos elektronikus útdíjfizetési rendszerrel való együttműködés,
valamint a kapcsolódó infrastruktúra- elemek felhasználhatóságának kereteit,
b)
összhangban a „Célzottan közlekedésbiztonságot javító fejlesztések – A közlekedésbiztonság növelése terén
kifejtett rendőrségi tevékenység komplex fejlesztése” című projektek megvalósítása érdekében a Közlekedés
Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervében egyes kiemelt projektjavaslatok akciótervi
nevesítéséről és támogatásuk jóváhagyásáról szóló 1424/2012. (X. 4.) Korm. határozatban (a továbbiakban:
Határozat) foglaltakkal, a Határozatban nevesített projektek keretében kialakítandó infrastrukturális elemek
felhasználhatóságának, valamint az informatikai rendszerelemekkel történő együttműködés kereteit,
c)
a közúti ellenőrzésre jogosult szervezetet, az érintett hatóság hatáskörét és illetékességét, továbbá
a kialakításra került, illetve kerülő infrastruktúrák adta egyéb lehetőségeket,
d)
a KÖZOP-projektnek mely szervezetek legyenek a kedvezményezettjei;
4. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert és a belügyminisztert, hogy az állami és önkormányzati nyilvántartások
együttműködésének általános szabályairól szóló törvény rendelkezéseinek figyelembevételével gondoskodjanak
a vonatkozó jogszabályi környezet felülvizsgálatáról annak érdekében, hogy az 1. pont szerinti közlekedési
rendszerekben keletkező, valamint az egyes kapcsolódó hatósági és közútkezelői nyilvántartásokban kezelt
adatokhoz az érintett (a közlekedésszervezési, közlekedésrendészeti, közútkezelői, közlekedésbiztonsági, közúti
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közlekedési ellenőrzési, katasztrófavédelmi, bűnüldözési, szabálysértési, nemzetbiztonsági, valamint statisztikai
adatgyűjtési feladatokat ellátó) szervek a jogszabályban meghatározott feladataik ellátásához szükséges mértékben
hozzáférhessenek;
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
belügyminiszter
Határidő:
2014. június 30.
5. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert és a belügyminisztert, hogy a 4. pontban meghatározott célok elérése
érdekében szükség szerint tegyenek javaslatot a jogszabály-módosításra;
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
belügyminiszter
Határidő:
a 4. pontban meghatározott feladatok teljesítését követő 3 hónapon belül
6. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, valamint a közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy az állami és
önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló törvényre (a továbbiakban: Ibtv.) figyelemmel
– az Ibtv.-ben meghatározott hatóság és szakhatóság közreműködése tekintetében – a 4. pontban meghatározott
célok elérése érdekében tegyenek javaslatot.
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
közigazgatási és igazságügyi miniszter
Határidő:
2014. június 30.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1172/2014. (III. 26.) Korm. határozata
2018–2020. évi UEFA Labdarúgó Európa-bajnokság döntője 3 csoportmérkőzésének és egy nyolcad- vagy
negyeddöntő mérkőzésének rendezési joga megszerzése érdekében a Magyar Labdarúgó Szövetség által
benyújtandó pályázathoz szükséges kormányzati intézkedésekről
A Kormány
1. támogatja a Magyar Labdarúgó Szövetségnek a 2018–2020. évi UEFA Labdarúgó Európa-bajnokság döntője
3 csoportmérkőzésének és egy nyolcad- vagy negyeddöntő mérkőzésének megrendezésére vonatkozó pályázatát;
2. egyetért azzal, hogy a miniszterelnök a 2018–2020. évi UEFA Labdarúgó Európa-bajnokság döntője
3 csoportmérkőzésének és egy nyolcad- vagy negyeddöntő mérkőzésének Budapesten történő megrendezéséhez
szükséges, az UEFA által a pályázat feltételeként kötelezően előírt nyilatkozatokat a Kormány nevében, angol és
magyar nyelven aláírja.
Felelős:
miniszterelnök
Határidő:
azonnal
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 1173/2014. (III. 26.) Korm. határozata
a GlaxoSmithKline Kft. magyarországi nagybefektetővel való stratégiai együttműködési megállapodás
megkötéséről
A Kormány
felhatalmazza a Miniszterelnökség külügyi és külgazdasági ügyekért felelős államtitkárát, hogy
a Magyarország Kormánya és a GlaxoSmithKline Gyógyszer- és Egészségvédelmi Termékek Korlátolt Felelősségű
Társaság (székhely: 1124 Budapest, Csörsz utca 43., cégjegyzékszám: 01-09-264844)
között kötendő stratégiai együttműködési megállapodást a Kormány nevében aláírja.
Felelős:
a Miniszterelnökség külügyi és külgazdasági ügyekért felelős államtitkára
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1174/2014. (III. 26.) Korm. határozata
a kecskeméti atlétikai centrum beruházásról
A Kormány
1. egyetért a kecskeméti atlétikai centrum megvalósítására (a továbbiakban: Beruházás) kidolgozott konstrukcióval;
2. felhívja a kiemelt sportlétesítmény-fejlesztésekkel, sportberuházásokkal összefüggő kormányzati feladatok
ellátásáért felelős kormánybiztost, hogy – Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatával együttműködve –
vizsgálja meg a Beruházás megvalósítására alkalmas helyszíneket Kecskemét közigazgatási területén belül, és
a 3. pontban meghatározott előterjesztés keretében tegyen javaslatot a megvalósítás helyszínére;
Felelős:
a kiemelt sportlétesítmény-fejlesztésekkel, sportberuházásokkal összefüggő kormányzati
feladatok ellátásáért felelős kormánybiztos
Határidő:
2014. március 31.
3. felhívja a kiemelt sportlétesítmény-fejlesztésekkel, sportberuházásokkal összefüggő kormányzati feladatok
ellátásáért felelős kormánybiztost, hogy a Nemzeti Stadionfejlesztési Programmal összhangban készítsen
előterjesztést a Beruházás időbeli megvalósítási koncepciójáról és finanszírozására vonatkozó javaslatról.
Felelős:
a kiemelt sportlétesítmény-fejlesztésekkel, sportberuházásokkal összefüggő kormányzati
feladatok ellátásáért felelős kormánybiztos
Határidő:
2014. március 31.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 1175/2014. (III. 26.) Korm. határozata
a székesfehérvári Fűtőerőmű Korlátolt Felelősségű Társaság „f. a.” vagyoni elemeinek megvásárlása
érdekében a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról
A Kormány
1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva elrendeli
a)
a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény (a továbbiakban: Kvtv.)
1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet címrendjének a 13. Támogatás a székesfehérvári
Fűtőerőmű Kft. „f. a.” vagyoni elemeinek megvásárlásához címmel történő kiegészítését,
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
belügyminiszter
Határidő:
azonnal
b)
a Székesfehérvári Fűtőerőmű Kft. „f. a.” vagyoni elemeinek megvásárlása érdekében 2000,0 millió forint
egyszeri átcsoportosítását a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 3. A helyi
önkormányzatok kiegészítő támogatásai cím terhére, a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok
támogatásai fejezet, 13. Támogatás a székesfehérvári Fűtőerőmű Kft. „f. a.” vagyoni elemeinek
megvásárlásához cím javára az 1. melléklet szerint;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
2. egyetért azzal, hogy a belügyminiszter a Kvtv. helyi önkormányzatok támogatásait tartalmazó költségvetési
fejezetéből a székesfehérvári Fűtőerőmű Kft. „f. a.” vagyoni elemeinek megvásárlása érdekében nyújtandó támogatás
felhasználásának és elszámolásának feltételeiről 2014. április 4-éig támogatási megállapodást köt Székesfehérvár
Megyei Jogú Város Önkormányzatával;
3. egyetért azzal, hogy a belügyminiszter a támogatást – a 2. pont szerinti megállapodás megkötését követően,
legkésőbb 2014. december 31-éig történő elszámolási kötelezettséggel – folyósítsa Székesfehérvár Megyei Jogú
Város Önkormányzata számára.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet az 1175/2014. (III. 26.) Korm. határozathoz
Fejezetek megnevezése:
IX. Helyi önkormányzatok támogatásai
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2014.

Államháztartási
egyedi azonosító
346817

Fejezet
szám

IX.

018450

Cím
szám

Alcím
szám

Fejezet
szám

Cím
szám

Fejezet
szám

Cím
szám

Az előirányzatmódosítás érvényessége:

Kiemelt
előir.
szám

K5

3

Az előirányzatmódosítás érvényessége:
Államháztartási
egyedi
azonosító

Jogcím
szám

13

Az előirányzatmódosítás érvényessége:
Államháztartási
egyedi
azonosító

Jogcím
csop.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

A módosítás jogcíme

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

Helyi önkormányzatok támogatásai
Támogatás a székesfehérvári Fűtőerőmű Kft. „f. a.” vagyoni elemeinek megvásárlásához
Egyéb működési célú kiadások
A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

K5

Módosítás
(+/-)

2 000,0
-2 000,0

Egyéb működési célú kiadások

a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

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

BEVÉTEL

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

Kiemelt előirányzat
neve

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

a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Kiemelt előirányzat
neve

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

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
Összesen

I.n.év
2 000,0

II. n.év
2 000

III.n.év

IV.n.év
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Az adatlap 5 példányban töltendő ki
A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
Fejezetet irányító szerv
1 példány
időarányos
Állami Számvevőszék
1 példány
teljesítményarányos
Magyar Államkincstár
1 példány
egyéb: azonnal
Nemzetgazdasági Minisztérium
2 példány
Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

T Á M O GAT Á S
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A Kormány 1176/2014. (III. 26.) Korm. határozata
a „Czinka Panna – Vidékfejlesztő Roma Fiatalok” ösztöndíjprogram új elemének finanszírozása, valamint
a Műcsarnok Kiemelten Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság működéséhez szükséges
fedezet biztosítása érdekében költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva
1. a „Czinka Panna – Vidékfejlesztő Roma Fiatalok” ösztöndíjprogram új elemének finanszírozása érdekében
5,0 millió forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló
2013. évi CCXXX. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet,
1. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium igazgatása cím terhére, a Kvtv. 1. melléklet XII. Vidékfejlesztési Minisztérium
fejezet, 18. Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet cím javára az 1. melléklet szerint;
Felelős:
vidékfejlesztési miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
2. a Műcsarnok Kiemelten Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság működéséhez szükséges forrás
biztosítása érdekében 153,4 millió forint tartós átcsoportosítását rendeli el a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi
Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 28. Gazdasági társaságok által ellátott
feladatok támogatása alcím, 2. Gazdasági társaságok által ellátott kulturális feladatok támogatása jogcímcsoport
terhére, a Kvtv. 1. melléklet XXXIV. Magyar Művészeti Akadémia fejezet, 4. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím,
11. Gazdasági társaságok által ellátott kulturális feladatok támogatása alcím javára a 2. melléklet szerint.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet az 1176/2014. (III. 26.) Korm. határozathoz
XII. Vidékfejlesztési Minisztérium
XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2014.

Államháztartási egyedi
azonosító

Fejezet
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

A módosítás jogcíme
KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

Millió forintban, egy tizedessel
Módosítás
(+/-)

Vidékfejlesztési Minisztérium
Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Beruházások
XVII.
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
280645
1
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium igazgatása
K3
Dologi kiadások
Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
304135

Államháztartási egyedi
azonosító

XII.

Cím
szám

Fejezet
szám

18

Cím
szám

K1
K2
K3
K6

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

BEVÉTELEK
Kiemelt előirányzat
neve

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása
0,4
0,1
3,0
1,5

-5,0
A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

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

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

Államháztartási egyedi
azonosító

Fejezet
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

T Á M O GAT Á S
Kiemelt előirányzat
neve

Vidékfejlesztési Minisztérium
Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
280645
1
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium igazgatása
Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Foglalkoztatottak létszáma:
304135

Fejezet

XII.

Cím
szám

XVII.

18

Az adatlap 5 példányban töltendő ki

1 példány

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

azonnal

Millió forintban, egy tizedessel
A módosítás
következő
A módosítást elrendelő
évre
jogszabály/ határozat
áthúzódó
száma
hatása
5,0

-5,0

Összesen

I.n.év

5,0

II. n.év

III.n.év

IV.n.év

5,0

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2014. évi 45. szám

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

A módosítást elrendelő
jogszabály/ határozat
száma

1

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
XXXIV. Magyar Művészeti Akadémia

Államháztartási egyedi
azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2014.

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

XXXIV.
4
346628

11
K5
XX.
20
28

295202

2
K5

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

A módosítás jogcíme

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

Módosítás
(+/-)

Magyar Művészeti Akadémia
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Gazdasági társaságok által ellátott kulturális feladatok támogatása
Egyéb működési célú kiadások
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása
Gazdasági társaságok által ellátott kulturális feladatok támogatása
Egyéb működési célú kiadások

153,4

69,8

-153,4

-69,8

Az előirányzatmódosítás érvényessége: b.) a következő év költségvetésébe beépülő
Államháztartási egyedi
azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.

Jogcím
név

BEVÉTEL

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

Kiemelt előirányzat
neve

Millió forintban, egy tizedessel
A módosítás
következő
A módosítást elrendelő
évre
jogszabály/ határozat
áthúzódó
száma
hatása
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2. melléklet az 1176/2014. (III. 26.) Korm. határozathoz

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

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

Államháztartási egyedi
azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

szám
XXXIV.

346628

4

11

XX.
20
28
295202
2
Az előirányzatmódosítás érvényessége: b.) a következő év költségvetésébe beépülő

T Á M O GAT Á S
Kiemelt előirányzat

név

neve

száma

áthúzódó
hatása

Magyar Művészeti Akadémia
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Gazdasági társaságok által ellátott kulturális feladatok támogatása
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása
Gazdasági társaságok által ellátott kulturális feladatok támogatása

Az adatlap 5 példányban töltendő ki
A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
Fejezetet irányító szerv
1 példány
időarányos
Állami Számvevőszék
1 példány
teljesítményarányos
Magyar Államkincstár
1 példány
egyéb:
azonnal
Nemzetgazdasági Minisztérium
2 példány
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

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

153,4

69,8

-153,4

-69,8

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
Összesen
153,4

I.n.év

II. n.év

III.n.év

IV.n.év

153,4

4521

4522
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A Kormány 1177/2014. (III. 26.) Korm. határozata
az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program 2011–2013. időszakra szóló akciótervének módosításáról
A Kormány
1. megállapítja az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervét az 1. melléklet
szerint,
2. jóváhagyja a 2. melléklet szerint a mellékletben foglalt táblázat 2., 4., 5., 7., 15., 19–23., 26., 27., 30., 32., 33. és 35–40.
sorában meghatározott, egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projekteket,
3. elfogadja a 2. melléklet szerint a mellékletben meghatározott projektek kiemelt projektként történő nevesítését,
4. hozzájárul a 2. és 3. pontban megjelölt projektek támogatási szerződéseinek megkötéséhez, illetve a már megkötött
támogatási szerződések módosításához,
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető államtitkár
Határidő:
azonnal
5. visszavonja az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének módosításáról
szóló 1063/2014. (II. 18.) Korm. határozatot.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet az 1177/2014. (III. 26.) Korm. határozathoz
1. melléklet az …/2014. (…) Korm. határozathoz
I. Prioritás bemutatása - 1. prioritás:

Elektronikus Közigazgatás Operatív Program
Akcióterv 2011-2013

1. Prioritás tartalma
Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)

A prioritási tengely célja a közigazgatás működésében az elektronikus szolgáltatások nyújtásának képességhez szükséges belső fejlesztések végrehajtása, ami által biztosíthatók a közigazgatáson belüli (G2G) informatikai alapú szolgáltatások.
Egyúttal ezek a fejlesztések teremtik meg az állampolgárok (G2C) és a vállalkozások (G2B) felé nyújtandó szolgáltatások hátterét, amely ügyfelek általi elérhetőségét a 2. prioritási tengelyben szereplő beavatkozások alapozzák meg. E
beavatkozások egyúttal szolgálják az EU fejlesztési programjaiban – így különösen az i2010 programban – megfogalmazottakhoz illeszkedő közigazgatási fejlesztési pálya megvalósítását. A jelzett beavatkozások az összes államigazgatási
ügyet, eljárást és folyamatot érinthetik, függetlenül attól, hogy azokat államigazgatási és/vagy önkormányzati szervek látják el.
2. A prioritás ütemezése – kiírások kerete
Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
2011
2012
2013
0,30
23,09
12,73
Tartalék:
(Mrd Ft)
ESZA tervezett aránya a prioritás keretéből: max. 10%
3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)

2011
0,00

2012
12,58

2013
17,30

Összesen
36,12

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

Összesen
29,88

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

Konstrukció neve

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

2012

A konstrukció célja

A konstrukció szakmai
tartalmáért felelős miniszter

NFM

2013

1.1.4

Központosított kormányzati informatikai
rendszer kiterjesztése (KKIR2)

0,00

5,66

2,64

A KKIR projektben megkezdett végfelhasználói eszközök korszerűsítését kiterjesszék valamennyi
felhasználóra, kiépüljön az egységes nyomtatás-menedzsment rendszer. Ezen túl, a
központosított kormányzati informatikai rendszer működési környezete, az Egységes
Infrastruktúra (EI) háttéreszközeinek korszerűsítése is elengedhetetlen, amelybe nemcsak az új
szerverinfrastruktúra kiépítése, hanem a szerverek modern környezetben elhelyezése is kiemelt
jelentőségű. Megvalósul a KEF portál fejlesztése az elektronikus közbeszerzés bevezetése
érdekében. A projekt keretében az Okmányirodák informatikai korszerűsítése és Kormányablakok
informatikai kialakítása történik meg. A járási törzshivatalok és kirendeltségek számára is
korszerű informatikai eszközök biztosítása, valamint a felhasználóknak a konszolidált, központról
menedzselt informatikai munkavégzés támogatása is megvalósul, beleértve a vezetékes telefonok
fejlesztését is. Ezen infrastruktúra nyilvántartási és támogató rendszereinek fejlesztése. A
központi rendszer továbbfejlesztése a korszerű ügyfélkiszolgálás érdekében.

1.1.7

A Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság
informatikai infrastruktúrájának komplex
fejlesztése

0,00

0,08

0,00

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

NFM

1.1.10

A katasztrófavédelmi informatikai
rendszerek döntéstámogató szerepének
és biztonságának növelése

0,00

1,50

0,00

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

BM

1.1.12

Komplex mezőgazdasági
kockázatkezelési rendszer

0,00

1,25

0,00

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

VM

1.1.13

A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális
Hivatal szakrendszeri informatikai
fejlesztése

0,00

0,50

0,00

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

EMMI

1.1.14

Adóigazgatási szakrendszerek
integrációja

0,00

1,50

0,00

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

NGM

BM

1.1.15

Felelősen, felkészülten a
büntetésvégrehajtásban 2. ütem

0,00

0,50

0,00

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

1.1.16

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

0,00

0,00

0,29

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

KIM

1.1.18

Külső és belső adatforrások elemzését
támogató tudásmenedzsment rendszer
kialakítása

0,00

0,00

0,30

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

BM

1.2.4

Elektronikus Hulladékgazdálkodási
rendszer

0,00

0,90

0,00

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

VM

0,80

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

NFM

0,00

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

KIM

0,00

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

KIM

NGM

1.2.11

1.2.14

1.2.15

Országos támogatás-ellenőrzési
rendszer

A hivatalos lapok kiadási folyamatának
modernizálása

E-közigazgatási Szabad Szoftver
Kompetencia Központ létrehozása

0,00

0,10

0,20

0,00

0,00

0,00

1.2.16

Központi Illetményszámfejtési Rendszer

0,00

1,50

0,00

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

1.2.17

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

0,00

1,40

0,00

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

VM
BM

1.2.18

A KEKKH informatikai infrastruktúrájának
fejlesztése

0,00

1,00

0,00

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

KIM

VM

A konstrukció szakmai tartalma
tekintetében feladatkörrel
rendelkező további miniszter

NFM

1.2.19

Mezőgazdasági és környezeti
információs rendszer

0,00

1,35

0,00

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

1.2.23

Hibrid kézbesítési és konverziós
rendszer

0,00

3,25

0,00

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

1.2.24

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

0,00

0,00

3,00

A cél egy olyan költséghatékony informatikai infrastruktúra kialakítása, ami platformot teremt egy
új, rugalmas, teljeskörűen elektronizált támogatás igénylési folyamat megvalósításához a 20142020-as KAP ciklusra. Az MVH által a társszervek számára kiajánlott szolgáltatásokon keresztül a
mezőgazdasági ügyfelek felé az egységes és jó színvonalú működést nyújtó állam képe
teremtődik meg.

VM

1.2.26

A járási hivatalok informatikai
infrastruktúrájának fejlesztése

0,00

0,00

5,10

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

KIM

1.A.2

Ágazati pályázat a közigazgatási
szolgáltatások belső folyamatainak
megújítására

0,00

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

NFM

KIM

0,40

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

NFM

KIM

1.A.3

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

ÁFA kompenzáció
1.

Prioritás

0,00

0,00

2,70

0,00

0,00

0,00

0,20

0,30

23,09

12,73

1.	
  oldal

NFM

4524
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Konstrukció
kódja

Konstrukció neve

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

2012

A konstrukció célja

A konstrukció szakmai
tartalmáért felelős miniszter

2013
Tartalék támogatási konstrukciók

1.1.17

Költségvetés tervezési és központi
költségvetési és gazdálkodástámogatási
rendszer

0,00

0,00

1,31

A Költségvetés Gazdálkodási Rendszer, valamint hazai költségvetési forrásokból megvalósult,
illetve megvalósuló kapcsolódó fejlesztésekre épülő, egységes költségvetés tervezési és központi
költségvetési és gazdálkodástámogatási rendszer fejlesztése.

NGM

A projekt eredményeként az országos hatáskörű nyilvántartási rendszerek teljesítmény és
költséghatékonyság szempontjából megújításra kerülnek. A korszerű környezetnek köszönhetően
megnő a lekérdezések sebessége, jelentősen csökkenek az üzemeltetési költségek, és a
rendszerek megbízhatósága növekszik. Fő fejlesztési területek:
- kormany.hu webportál kiszolgáló infrastruktúra kiváltása,
- hatósági szolgáltatások naplózó rendszerének korszerűsítése,
- nyilvántartások licensz és hálózati konszolidációja, valamint
- a szervertermek infrastruktúrájának korszerűsítése.

KIM

1.2.27

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

0,00

0,00

2,00

1.

Tartalék támogatási
konstrukciók

0,00

0,00

3,31

2.	
  oldal

A konstrukció szakmai tartalma
tekintetében feladatkörrel
rendelkező további miniszter

Elektronikus Közigazgatás Operatív Program
Akcióterv 2011-2013

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

2. A prioritás ütemezése – kiírások kerete
Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
2011
2012
2013
5,90

14,64

Tartalék:

17,13

Összesen
37,67

(Mrd Ft)

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

2012

2013

2014

2015

Összesen

0,00

14,09

16,25

0,00

0,00

30,34
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I. Prioritás bemutatása - 2. prioritás:

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

Konstrukció
kódja

Konstrukció neve

Pályázatok, kiemelt projektek meghirdethető kerete
(MrdFt)

2011

2.1.12

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

5,00

2012

0,00

A konstrukció szakmai tartalmáért
felelős miniszter

A konstrukció szakmai tartalma
tekintetében feladatkörrel
rendelkező további miniszter

0,38

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

NFM

BM, KIM

KIM

A konstrukció célja

2013

2.1.14

Telefonos ügyfélszolgálat megújítása

0,90

0,00

0,00

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

2.1.15

Az integrált ügyfélszolgálatok
interoperabilis informatikai
infrastruktúrájának kialakítása

0,00

0,80

0,00

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

KIM

2.1.17

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

0,00

1,50

0,00

Földhivatali folyamatok ügyfélközpontú átalakítása és ahhoz szükséges korszerűsítése

VM

2.1.19

Sajátszámlás nyugdíjjárulék kezelés
ügyfélkapcsolati fejlesztése

0,00

0,00

1,30

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

4525

3.	
  oldal

NGM

Konstrukció neve

Pályázatok, kiemelt projektek meghirdethető kerete
(MrdFt)

2011

2012

A konstrukció célja

A konstrukció szakmai tartalmáért
felelős miniszter

0,00

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

NFM

KIM

2.1.22

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

0,00

0,60

0,00

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

2.1.23

A járási hivatalok integrálása a
kormányhivatalok ügyfélszolgálati
rendszerébe

0,00

0,00

6,00

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

KIM

0,45

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

KIM

0,00

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

NFM

NFM

Digitalizált törvényhozási tudástár 2. ütem

0,00

0,00

2.2.1

Kormányzati adatközpont és IT értéknövelt
szolgáltatások nyújtása (Kormányzati
felhő)

2.2.4

Kormányzati intézmények telephelyein
végberendezések modernizációja

0,00

1,00

0,60

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

2.2.5

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

0,00

0,24

0,00

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

NFM

2.2.6

Nemzeti Távközlési Gerinchálózat (NTG)
fejlesztése

0,00

0,00

3,20

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

NFM

2.2.7

Az Egységes Digitális Rádiótávközlő
rendszer (EDR) fejlesztése

0,00

0,00

3,00

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

NFM

0,00

2,85
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Postai agora

2.1.24

A konstrukció szakmai tartalma
tekintetében feladatkörrel
rendelkező további miniszter

2013

2.1.20

0,00

0,50

4526

Konstrukció
kódja

Konstrukció neve

Pályázatok, kiemelt projektek meghirdethető kerete
(MrdFt)

2011

2.3.7

Egészségbiztosítási ügyfélkapcsolatok
fejlesztése, egészségügyi rendszerekbe
integrált adatkezelés és azonosítás
megvalósítása

0,00

2012

2,80

A konstrukció célja

A konstrukció szakmai tartalmáért
felelős miniszter

A konstrukció szakmai tartalma
tekintetében feladatkörrel
rendelkező további miniszter

0,00

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

EMMI

NFM

KIM

NFM, NGM

NFM

KIM

2013

2.3.8

Teljeskörű ügyfélazonosítás

0,00

2,15

0,00

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

2.A.2

Ágazati pályázat a közigazgatási
szolgáltatásokhoz való hozzáférést
támogató fejlesztésekre

0,00

2,20

2,00

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

ÁFA kompenzáció

0,00

0,00

0,20

5,90

14,64

17,13
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Konstrukció
kódja

Tartalék támogatási konstrukciók

2.1.9

Törvényhozás Információs rendszer és a
kapcsolódó weboldal továbbfejlesztése

0,00

0,00

0,20

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

2.1.15

Az integrált ügyfélszolgálatok
interoperabilis informatikai
infrastruktúrájának kialakítása

0,00

0,00

0,60

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

2.

Tartalék támogatási konstrukciók

0,00

0,00

0,80

KIM

KIM

4527

4528

I. Prioritás bemutatása - 3. prioritás:

Elektronikus Közigazgatás Operatív Program
Akcióterv 2011-2013

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

2011

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

0,00
Tartalék:

5,55

0,30

Összesen
5,85

(Mrd Ft)

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

2012

2013

2014

2015

Összesen

0,00

4,60

1,25

0,00

0,00

5,85

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

Konstrukció kódja

Konstrukció neve

Pályázatok, kiemelt projektek meghirdethető kerete
(MrdFt)

2011

2012

2013

A konstrukció célja

A konstrukció szakmai tartalmáért
felelős miniszter

A konstrukció szakmai tartalma
tekintetében feladatkörrel
rendelkező további miniszter

NFM

KIM

Ágazati pályázat a Közép-Magyarországi
Régióban megvalósítandó fejlesztésekre

0,00

0,95

0,30

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

3.1.5

A Rendőrség elektronikus feldolgozó
rendszerének korszerűsítése a KMR
régióban

0,00

2,00

0,00

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

3.1.6

Önkormányzati ASP központ felállítása

0,00

2,60

0,00

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

0,00

5,55

0,30

3.

Prioritás

BM

NFM

KIM, NGM

NFM

KIM

NFM

KIM, NGM

Tartalék támogatási konstrukciók

3.1.3

Ágazati pályázat a Közép-Magyarországi
Régióban megvalósítandó fejlesztésekre

0,00

0,00

2,00

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

3.1.6

Önkormányzati ASP központ felállítása

0,00

0,00

0,60

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

Tartalék támogatási konstrukciók

0,00

0,00

2,60

3.

1.	
  oldal
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3.1.3

2. melléklet az …/2014. (…) Korm. határozathoz

1.

A

B

C

D

E

F

G

Konstrukció
kódja

Projekt megnevezése

Operatív Program

Támogatást igénylő neve

Kiemelt projekt
támogatási összege
(KONV+KMR Mrd Ft)

Projekt rövid bemutatása

Támogathatóság feltételei
(amennyiben releváns)

2.

1.1.4

Központosított kormányzati informatikai rendszer
kiterjesztése (KKIR2)

Elektronikus Közigazgatás Operatív
Program

Nemzeti Infokommunikációs
Szolgáltató Zrt.

8,30

A KKIR projektben megkezdett végfelhasználói eszközök korszerűsítését kiterjesszék valamennyi
felhasználóra, kiépüljön az egységes nyomtatás-menedzsment rendszer. Ezen túl, a központosított
kormányzati informatikai rendszer működési környezete, az Egységes Infrastruktúra (EI)
háttéreszközeinek korszerűsítése is elengedhetetlen, amelybe nemcsak az új szerverinfrastruktúra
kiépítése, hanem a szerverek modern környezetben elhelyezése is kiemelt jelentőségű. Megvalósul a
KEF portál fejlesztése az elektronikus közbeszerzés bevezetése érdekében. A projekt keretében az
Okmányirodák informatikai korszerűsítése és Kormányablakok informatikai kialakítása történik meg.
A járási törzshivatalok és kirendeltségek számára is korszerű informatikai eszközök biztosítása,
valamint a felhasználóknak a konszolidált, központról menedzselt informatikai munkavégzés
támogatása is megvalósul, beleértve a vezetékes telefonok fejlesztését is. Ezen infrastruktúra
nyilvántartási és támogató rendszereinek fejlesztése. A központi rendszer továbbfejlesztése a
korszerű ügyfélkiszolgálás érdekében.

3.

1.1.7

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóság informatikai infrastruktúrájának komplex
fejlesztése

Elektronikus Közigazgatás Operatív
Program

Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadsági
Hatóság

0,08

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

4.

1.1.10

A katasztrófavédelmi informatikai rendszerek
döntéstámogató szerepének és biztonságának
növelése

Elektronikus Közigazgatás Operatív
Program

BM Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság

1,50

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

5.

1.1.12

Komplex mezőgazdasági kockázatkezelési
rendszer

Elektronikus Közigazgatás Operatív
Program

Mezőgazdasági és
Vidékfejlesztési Hivatal

1,25

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

6.

1.1.13

A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal
szakrendszeri informatikai fejlesztése

Elektronikus Közigazgatás Operatív
Program

Nemzeti Rehabilitációs és
Szociális Hivatal

0,50

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

7.

1.1.14

Adóigazgatási szakrendszerek integrációja

Elektronikus Közigazgatás Operatív
Program

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

1,50

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

8.

1.1.15

Felelősen, felkészülten a büntetésvégrehajtásban
2. ütem

Elektronikus Közigazgatás Operatív
Program

Belügyminisztérium

0,50

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

9.

1.1.16

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

Elektronikus Közigazgatás Operatív
Program

Országos Bírósági Hivatal

0,29

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

10.

1.1.18

Külső és belső adatforrások elemzését támogató
tudásmenedzsment rendszer kialakítása

Elektronikus Közigazgatás Operatív
Program

Nemzeti Védelmi Szolgálat

0,30

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

11.

1.2.4

Elektronikus Hulladékgazdálkodási rendszer

Elektronikus Közigazgatás Operatív
Program

Országos
Hulladékgazdálkodási
Ügynökség

0,90

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

12.

1.2.11

Országos támogatás-ellenőrzési rendszer

Elektronikus Közigazgatás Operatív
Program

Kormányzati Informatikai
Fejlesztési Ügynökség

0,80

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

13.

1.2.14

A hivatalos lapok kiadási folyamatának
modernizálása

Elektronikus Közigazgatás Operatív
Program

Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium

0,10

A projekt célja, hogy megoldást nyújtson a hivatalos lapok (Magyar Közlöny, Hivatalos Értesítő)
megjelentetésével összefüggő munkafolyamatok hatékony, egyszerű és biztonságos átalakítására,
elősegítve a közigazgatáson belüli feladatvégzés szervezeti és informatikai támogatottságát,
koordinációját.
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2. melléklet az 1177/2014. (III. 26.) Korm. határozathoz
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Konstrukció
kódja

Projekt megnevezése

Operatív Program

Támogatást igénylő neve

Kiemelt projekt
támogatási összege
(KONV+KMR Mrd Ft)

14.

1.2.15

E-közigazgatási Szabad Szoftver Kompetencia
Központ létrehozása

Elektronikus Közigazgatás Operatív
Program

Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium

0,20

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

15.

1.2.16

Központi Illetményszámfejtési Rendszer

Elektronikus Közigazgatás Operatív
Program

Magyar Államkincstár

1,50

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

Agrárgazdasági Kutató
Intézet

0,50

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

1.

Projekt rövid bemutatása

16.

1.2.17/A

Web alapú agrárstatisztikai információs rendszer
kialakítása és összeköttetése

Elektronikus Közigazgatás Operatív
Program

17.

1.2.17/B

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

Elektronikus Közigazgatás Operatív
Program

Belügyminisztérium

0,90

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

18.

1.2.18

A KEKKH informatikai infrastruktúrájának
fejlesztése

Elektronikus Közigazgatás Operatív
Program

Közigazgatási és Elektronikus
Közszolgáltatások Központi
Hivatala

1,00

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

19.

1.2.19

Mezőgazdasági és környezeti információs rendszer

Elektronikus Közigazgatás Operatív
Program

Mezőgazdasági és
Vidékfejlesztési Hivatal

1,35

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

Magyar Posta Zrt.

3,25

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

1.2.23

Hibrid kézbesítési és konverziós rendszer

21.

1.2.24

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

Elektronikus Közigazgatás Operatív
Program

Mezőgazdasági és
Vidékfejlesztési Hivatal

3,00

A cél egy olyan költséghatékony informatikai infrastruktúra kialakítása, ami platformot teremt egy
új, rugalmas, teljeskörűen elektronizált támogatás igénylési folyamat megvalósításához a 2014-2020as KAP ciklusra. Az MVH által a társszervek számára kiajánlott szolgáltatásokon keresztül a
mezőgazdasági ügyfelek felé az egységes és jó színvonalú működést nyújtó állam képe teremtődik
meg.

22.

1.2.26

A járási hivatalok informatikai infrastrukturájának
fejlesztése

Elektronikus Közigazgatás Operatív
Program

Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium

5,10

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

5,38

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

23.

2.1.12

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

Elektronikus Közigazgatás Operatív
Program

Kormányzati Informatikai
Fejlesztési Ügynökség

2.	
  oldal
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20.

Elektronikus Közigazgatás Operatív
Program

Támogathatóság feltételei
(amennyiben releváns)

Konstrukció
kódja

Projekt megnevezése

Operatív Program

Támogatást igénylő neve

Kiemelt projekt
támogatási összege
(KONV+KMR Mrd Ft)

Projekt rövid bemutatása

24.

2.1.14

Telefonos ügyfélszolgálat megújítása

Elektronikus Közigazgatás Operatív
Program

Közigazgatási és Elektronikus
Közszolgáltatások Központi
Hivatala

0,90

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

25.

2.1.15

Az integrált ügyfélszolgálatok interoperabilis
informatikai infrastruktúrájának kialakítása

Elektronikus Közigazgatás Operatív
Program

Közigazgatási és Elektronikus
Közszolgáltatások Központi
Hivatala

0,80

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

1,50

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

1,30

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

0,50

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

26.

2.1.17/A

Földhivatali folyamatok ügyfélközpontú
átalakítása és ahhoz szükséges korszerűsítése

Elektronikus Közigazgatás Operatív
Program

27.

2.1.19

Sajátszámlás nyugdíjjárulék kezelés
ügyfélkapcsolati fejlesztése

Elektronikus Közigazgatás Operatív
Program

2.1.20

Postai agora

Elektronikus Közigazgatás Operatív
Program

29.

2.1.22

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

Elektronikus Közigazgatás Operatív
Program

Országos Bírósági Hivatal

0,60

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

30.

2.1.23

A járási hivatalok integrálása a kormányhivatalok
ügyfélszolgálati rendszerébe

Elektronikus Közigazgatás Operatív
Program

Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium

6,00

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

0,45

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

28.

31.

2.1.24

Digitalizált törvényhozási tudástár 2. ütem

Elektronikus Közigazgatás Operatív
Program

Földmérési és Távérzékelési
Intézet

Országos Nyugdíjbiztosítsi
Főigazgatóság

Magyar Posta Zrt.

Országgyűlés Hivatala

Támogathatóság feltételei
(amennyiben releváns)
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1.

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

4531

3.	
  oldal
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Kiemelt projekt
támogatási összege
(KONV+KMR Mrd Ft)

Projekt rövid bemutatása

Nemzeti Infokommunikációs
Szolgáltató Zrt.

2,85

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

Elektronikus Közigazgatás Operatív
Program

Nemzeti Infokommunikációs
Szolgáltató Zrt.

1,60

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

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

Elektronikus Közigazgatás Operatív
Program

Nemzeti Infokommunikációs
Szolgáltató Zrt.

0,24

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

2.2.6

Nemzeti Távközlési Gerinchálózat (NTG)
fejlesztése

Elektronikus Közigazgatás Operatív
Program

Nemzeti Infokommunikációs
Szolgáltató Zrt.

3,20

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

2.2.7

Az Egységes Digitális Rádiótávközlő rendszer
(EDR) fejlesztése

Elektronikus Közigazgatás Operatív
Program

Pro-M Zrt.

3,00

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

2.3.7

Egészségbiztosítási ügyfélkapcsolatok fejlesztése,
egészségügyi rendszerekbe integrált adatkezelés
és azonosítás megvalósítása

Elektronikus Közigazgatás Operatív
Program

Országos Egészségbiztosítási
Pénztár

2,80

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

Konstrukció
kódja

Projekt megnevezése

Operatív Program

Támogatást igénylő neve

32.

2.2.1

Kormányzati adatközpont és IT értéknövelt
szolgáltatások nyújtása (Kormányzati felhő)

Elektronikus Közigazgatás Operatív
Program

33.

2.2.4

Kormányzati intézmények telephelyein
végberendezések modernizációja

34.

2.2.5

35.

36.

1.

37.

2.3.8

Teljeskörű ügyfélazonosítás

Elektronikus Közigazgatás Operatív
Program

Közigazgatási és Elektronikus
Közszolgáltatások Központi
Hivatala

2,15

39.

3.1.5

A Rendőrség elektronikus feldolgozó rendszerének
korszerűsítése a KMR régióban.

Elektronikus Közigazgatás Operatív
Program

Belügyminisztérium
Országos Rendőrfőkapitányság

2,00

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

40.

3.1.6

Önkormányzati ASP központ felállítása

Elektronikus Közigazgatás Operatív
Program

Kormányzati Informatikai
Fejlesztési Ügynökség

2,60

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

4.	
  oldal

Minden a pályázathoz szükséges dokumentumon a Magyar Államkincstár és Kincsinfo
Nonprofit Kft. konzorciumi tagok aláírásukat pótolják a Támogatási Szerződés
megkötéséig.
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38.

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

Támogathatóság feltételei
(amennyiben releváns)
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A Kormány 1178/2014. (III. 26.) Korm. határozata
a Regionális Operatív Programból megvalósított országos mellékúthálózat felújítási program folytatásáról
A Kormány
1. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a Regionális Operatív Program szabad forrásainak felhasználására
vonatkozó projektlista módosítását készítse elő,
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
folyamatos
2. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy − az eddigi kereteken felül a Regionális Operatív Programból
megvalósított országos mellékúthálózat felújítási program folytatásához – bruttó 26 950 994 424 Ft-ot
kötelezettségvállalás formájában biztosítson az 1. melléklet szerinti regionális bontásban.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
2014. május 30.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet az 1178/2014. (III. 26.) Korm. határozathoz
Régió megnevezése

25%-os korrekció mértéke
(bruttó, Ft)

Észak-alföldi (ÉA) régió

5 175 424 631

Észak-magyarországi (ÉM) régió

3 870 108 868

Dél-alföldi (DA) régió

3 552 024 983

Dél-dunántúli (DD) régió

4 660 804 642

Közép-dunántúli (KD) régió

4 142 778 743

Közép-magyarországi (KM) régió

3 733 721 134

Nyugat-dunántúli (NYD) régió

1 816 131 423

Összesen

26 950 994 424
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A Magyar Közlönyt a Szerkesztőbizottság közreműködésével a Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium szerkeszti.
A Szerkesztőbizottság elnöke: dr. Biró Marcell,
a szerkesztésért felelős: dr. Borókainé dr. Vajdovits Éva.
A szerkesztőség címe: Budapest V., Kossuth tér 2–4.
A Határozatok Tára hivatalos lap tartalma a Magyar Közlöny IX. részében jelenik meg.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu
honlapon érhető el.
A Magyar Közlöny oldalhű másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó.
Felelős kiadó: Majláth Zsolt László ügyvezető.

