MAGYAR KÖZLÖNY

48. szám

M A G YA R O R S Z Á G H I V ATA L O S L A PJ A
2014. március 31., hétfő

Tartalomjegyzék

107/2014. (III. 31.) Korm. rendelet

Az Országos Környezeti Kármentesítési Program keretében megvalósuló
beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt
jelentőségű üggyé nyilvánításáról

4609

8/2014. (III. 31.) MNB rendelet

Az „Ybl Miklós” ezüst emlékérme kibocsátásáról

4611

9/2014. (III. 31.) MNB rendelet

Az „Ybl Miklós” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

4613

26/2014. (III. 31.) BM rendelet

Az Országgyűlési Őrség hivatásos állományú tagjainak 2014. évi
ruházati utánpótlási ellátmánya felhasználási rendjéről, valamint
az Országgyűlési Őrség egyenruha-ellátásra jogosult hivatásos
állományának ruházati és öltözködési szabályzatáról szóló
64/2012. (XII. 12.) BM rendelet módosításáról

4615

A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek egyenruha-ellátásra
jogosult személyi állományának ruházati és öltözködési szabályzatáról,
valamint a különleges foglalkoztatási állomány ruházati-, fegyverzeti-,
kényszerítőeszköz és világítástechnikai felszereléséről szóló
71/2011. (XII. 31.) BM rendelet, valamint a rendészeti feladatokat ellátó
személyek, valamint a fegyveres biztonsági őrök ruházati ellátására
vonatkozó részletes szabályokról szóló 70/2012. (XII. 14.) BM rendelet
módosításáról

4617

A felnőttképzési szakértői és a felnőttképzési programszakértői
tevékenység folytatásának részletes szabályairól

4628

14/2014. (III. 31.) NFM rendelet

Egyes energetikai tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

4636

29/2014. (III. 31.) VM rendelet

Az állami digitális távérzékelési adatbázisról

4647

121/2014. (III. 31.) KE határozat

Bírói felmentésről

4651

122/2014. (III. 31.) KE határozat

Bírói kinevezésről

4651

123/2014. (III. 31.) KE határozat

Bírói kinevezésről

4651

124/2014. (III. 31.) KE határozat

Bírói kinevezésről

4652

125/2014. (III. 31.) KE határozat

Bírói kinevezésről

4652

126/2014. (III. 31.) KE határozat

Bírói kinevezésről

4652

127/2014. (III. 31.) KE határozat

Bírói kinevezésről

4653

128/2014. (III. 31.) KE határozat

Bírói kinevezésről

4653

129/2014. (III. 31.) KE határozat

Bírói kinevezésről

4653

27/2014. (III. 31.) BM rendelet

14/2014. (III. 31.) NGM rendelet

4608

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2014. évi 48. szám

Tartalomjegyzék

1195/2014. (III. 31.) Korm. határozat

1196/2014. (III. 31.) Korm. határozat

Az Államreform Operatív Program 2011–2013. évekre szóló
akciótervének módosításáról

4654

A Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évekre szóló
akcióterve 3. és 6. prioritásának módosításáról

4669

4609

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2014. évi 48. szám

III.

Kormányrendeletek

A Kormány 107/2014. (III. 31.) Korm. rendelete
az Országos Környezeti Kármentesítési Program keretében megvalósuló beruházásokkal összefüggő
közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és
egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), b), e) és f ) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági
eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §

(1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja az 1. mellékletben szereplő
projekthez kapcsolódó, a 2. mellékletben nevesített közigazgatási hatósági ügyeket.
(2) A Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyben eljáró
a)
első fokú hatóságként azt a hatóságot jelöli ki, amely az adott ügyfajtára vonatkozó jogszabály szerint
elsőfokú hatóságként jár el,
b)
első fokú szakhatóságként azt a hatóságot jelöli ki, amely az adott ügyfajtára vonatkozó jogszabály szerint
elsőfokú szakhatóságként jár el.
(3) A Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyben eljáró
a)
másodfokú hatóságként azt a hatóságot jelöli ki, amely az adott ügyfajtára vonatkozó jogszabály szerint
másodfokú hatóságként jár el,
b)
másodfokú szakhatóságként azt a hatóságot jelöli ki, amely az adott ügyfajtára vonatkozó jogszabály szerint
másodfokú szakhatóságként jár el.

2. §		
Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben
a)
a döntést 21 napon belül meg kell hozni, a szakhatóságok tekintetében a szakhatósági állásfoglalás
kibocsátásának határideje 10 nap,
b)
hozott döntés fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható,
c)
a döntések kézbesítése – az eljárás során a személyesen az ügyfélnek szóló végzések kivételével –
hirdetményi úton történik, a döntés kézbesítésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő ötödik nap.
3. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet a 107/2014. (III. 31.) Korm. rendelethez
A

B

C

1.

Projekt azonosító száma

Projekt címe

Projektgazda

2.

KEOP-7.9.0/12-2013-0044

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Zártkörűen Működő
Országos Környezeti
Részvénytársaság
Kármentesítési Program –
Társasági Alprogram keretében
2014–2020 programozási
időszakban megvalósítani
tervezett kármentesítési projektek
előkészítése

2. melléklet a 107/2014. (III. 31.) Korm. rendelethez
Az 1. mellékletben foglalt projektekkel összefüggő, kiemelt jelentőségű üggyé minősített közigazgatási hatósági
eljárások:
1.
környezetvédelmi hatósági eljárások,
2.
vízvédelmi hatósági eljárások,
3.
természetvédelmi hatósági eljárások,
4.
területrendezési hatósági eljárások,
5.
általános építésügyi hatósági eljárások,
6.
örökségvédelmi hatósági engedélyezési eljárások és régészeti feltárásokkal kapcsolatos hatósági eljárások,
7.
útügyi hatósági eljárások,
8.
a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról
szóló 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet szerinti építésügyi hatósági engedélyezési eljárások,
9.
hírközlési hatósági eljárások,
10.
telekalakításra irányuló hatósági eljárások,
11.
ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,
12.
földmérési hatósági eljárások,
13.
termőfölddel összefüggő engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,
14.
talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,
15.
erdővédelmi hatósági eljárások,
16.
tűzvédelmi hatósági eljárások,
17.
műszaki biztonsági engedélyezési eljárások,
18.
közegészségügyi hatósági eljárások,
19.
vízügyi hatósági eljárások, és
20.
az 1–19. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.
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IV.

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

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 8/2014. (III. 31.) MNB rendelete
az „Ybl Miklós” ezüst emlékérme kibocsátásáról
A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt felhatalmazás alapján,
a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:
1. §

(1) A Magyar Nemzeti Bank – Ybl Miklós születésének 200. évfordulója alkalmából – „Ybl Miklós” megnevezéssel 10 000
forintos címletű ezüst emlékérmét bocsát ki.
(2) A kibocsátás időpontja: 2014. április 3.

2. §

(1) Az emlékérme 925 ezrelék finomságú ezüstből készült, súlya 24 gramm, átmérője 37 mm, széle recézett.
(2) Az emlékérme előlapjának szélén található gyöngysor-szegélyen belül, felső köriratban a „MAGYARORSZÁG” felirat,
alsó köriratban a „10 000” értékjelzés és a „FORINT” felirat olvasható. A felső és az alsó körirat között bal oldalon,
középen a „BP.” verdejel, jobb oldalon, középen a „2014” verési évszám olvasható. A középmezőben a fóti Szeplőtelen
Fogantatás római katolikus plébániatemplom ábrázolása látható. Az emlékérme előlapjának képét az 1. melléklet
tartalmazza.
(3) Az emlékérme hátlapjának szélén található gyöngysor-szegélyen belül, felső köriratban – egymástól ponttal
elválasztva – az „YBL MIKLÓS” és az „1814-1891” felirat olvasható. A középmezőben, kissé jobbra Ybl Miklós
mellképének ábrázolása látható. A mellképtől balra Ybl Miklós aláírása látható. A mellképtől jobbra, az emlékérme
szélén Erőss Ildikó tervezőművész mesterjegye látható. Az emlékérme hátlapjának képét a 2. melléklet tartalmazza.

3. §		
Az emlékérméből 5000 darab készíthető, különleges – ún. proof – technológiával.
4. §		
Ez a rendelet 2014. április 3-án lép hatályba.
		

Dr. Matolcsy György s. k.,

		

a Magyar Nemzeti Bank elnöke
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1. melléklet a 8/2014. (III. 31.) MNB rendelethez
Az emlékérme előlapjának képe:

2. melléklet a 8/2014. (III. 31.) MNB rendelethez
Az emlékérme hátlapjának képe:
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A Magyar Nemzeti Bank elnökének 9/2014. (III. 31.) MNB rendelete
az „Ybl Miklós” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról
A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt felhatalmazás alapján,
a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:
1. §

(1) A Magyar Nemzeti Bank – Ybl Miklós születésének 200. évfordulója alkalmából – „Ybl Miklós” megnevezéssel
2000 forintos címletű rézötvözetű emlékérmét bocsát ki.
(2) A kibocsátás időpontja: 2014. április 3.

2. §

(1) Az emlékérme réz (75%) és nikkel (25%) ötvözetéből készült, súlya 23,7 gramm, átmérője 37 mm, széle recézett.
(2) Az emlékérme előlapjának szélén található gyöngysor-szegélyen belül, felső köriratban a „MAGYARORSZÁG” felirat,
alsó köriratban a „2000” értékjelzés és a „FORINT” felirat olvasható. A felső és az alsó körirat között, bal oldalon,
középen a „BP.” verdejel, jobb oldalon, középen a „2014” verési évszám olvasható. A középmezőben a fóti Szeplőtelen
Fogantatás római katolikus plébániatemplom ábrázolása látható. Az emlékérme előlapjának képét az 1. melléklet
tartalmazza.
(3) Az emlékérme hátlapjának szélén található gyöngysor-szegélyen belül, felső köriratban – egymástól ponttal
elválasztva – az „YBL MIKLÓS” és az „1814-1891” felirat olvasható. A középmezőben, kissé jobbra Ybl Miklós
mellképének ábrázolása látható. A mellképtől balra Ybl Miklós aláírása látható. A mellképtől jobbra, az emlékérme
szélén Erőss Ildikó tervezőművész mesterjegye látható. Az emlékérme hátlapjának képét a 2. melléklet tartalmazza.

3. §		
Az emlékérméből 5000 darab készíthető.
4. §		
Ez a rendelet 2014. április 3-án lép hatályba.
		

Dr. Matolcsy György s. k.,

		

a Magyar Nemzeti Bank elnöke

1. melléklet a 9/2014. (III. 31.) MNB rendelethez
Az emlékérme előlapjának képe:
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2. melléklet a 9/2014. (III. 31.) MNB rendelethez
	
  

	
  

	
  
Az
emlékérme hátlapjának képe:
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V.

4615

A Kormány tagjainak rendeletei

A belügyminiszter 26/2014. (III. 31.) BM rendelete
az Országgyűlési Őrség hivatásos állományú tagjainak 2014. évi ruházati utánpótlási ellátmánya
felhasználási rendjéről, valamint az Országgyűlési Őrség egyenruha-ellátásra jogosult hivatásos
állományának ruházati és öltözködési szabályzatáról szóló 64/2012. (XII. 12.) BM rendelet módosításáról
A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 342/A. §-ában, valamint
az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 143. § (5) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes
miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet
37. § n) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati
viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 342/A. §-ában és az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 143. § (5) bekezdés
c) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Országgyűlés elnöke véleményének kikérésével – a következőket rendelem el:
1. §

(1) Az Országgyűlési Őrség e rendeletben meghatározott hivatásos állományú tagjai a 2014. évi ruházati utánpótlási
ellátmány terhére az e rendeletben meghatározott módon és mértékben természetbeni ellátásban részesülnek.
(2) A 2. §-ban meghatározott kivétellel az Országgyűlési Őrség
a)
egyenruhás állománya a ruházati utánpótlási ellátmány mértékének 100%-áig,
b)
tábornoki és vegyes ruhás állománya a ruházati utánpótlási ellátmány mértékének 50%-áig
természetbeni ellátásban részesül.
(3) A (2) bekezdés szerinti természetbeni ellátásként az Országgyűlési Őrség hivatásos állományának tagja részére
kiadandó ruházati termékek és felszerelési cikkek az Országgyűlési Őrség egyenruha-ellátásra jogosult hivatásos
állományának ruházati és öltözködési szabályzatáról szóló 64/2012. (XII. 12.) BM rendelet (a továbbiakban: R.)
1. mellékletében meghatározott ruházati termékek és felszerelési cikkek (a továbbiakban együtt: ruházati termékek)
köréből kerülnek meghatározásra a (4) és (5) bekezdésben meghatározott módon. A ruházati termékek értékét
az R. 14. § (2) bekezdése szerinti nyilvántartási érték alapján kell meghatározni.
(4) Az R. 3. § (2) bekezdésében meghatározott, a ruházati utánpótlási ellátmány kifizetését megelőzően – legkésőbb
2014. május 31-ig – végrehajtott ruházati szemle (a továbbiakban: ruházati szemle) során a ruházati szemlét
lefolytató személy meghatározza és a ruházati szemléről készült jegyzőkönyvben rögzíti azokat a ruházati
termékeket, amelyeket a hivatásos állomány tagja részére természetben kell kiadni.
(5) A (4) bekezdésben foglaltak elvégzését követően
a)
a (2) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott állomány esetében a természetbeni ellátás fennmaradó
részének felhasználása érdekében, valamint
b)
a (2) bekezdés b) pontjában meghatározott állomány esetében az ott meghatározott mértéken felül további
ruházati termékek természetbeni ellátásként való beszerzése érdekében
a hivatásos állomány tagja a ruházati szemle keretében nyilatkozik, hogy mely további ruházati termékek
természetbeni kiadását kéri a ruházati utánpótlási ellátmány terhére. A nyilatkozatot a ruházati szemléről készült
jegyzőkönyvben rögzíteni kell.
(6) A tábornoki és vegyes ruhás állomány tagjai esetében a (4) bekezdés alapján meghatározott ruházati termékek
összértéke nem haladhatja meg a (2) bekezdés b) pontjában megjelölt mértéket.
(7) Az Országgyűlési Őrség polgári ruhás állományának tagja – a 2. § (1) bekezdésében meghatározott kivétellel
– a ruházati szemle során nyilatkozatban kérheti, hogy az R. 1. mellékletében meghatározott egyes ruházati
termékeket a ruházati utánpótlási ellátmány terhére természetbeni ellátásként adjanak ki részére, ebben az esetben
részére pénzben a ruházati utánpótlási ellátmány fennmaradó része fizetendő ki. A hivatásos állomány tagjának
nyilatkozatát a ruházati szemléről készült jegyzőkönyvben rögzíteni kell.
(8) A ruházati szemle végrehajtását követő 15 napon belül az Országgyűlési Őrség parancsnoka állományparancsban
rendelkezik
a)
a (4) bekezdésben foglaltak alapján természetben kiadandó ruházati termékekről,
b)
az (5) vagy (7) bekezdés alapján a hivatásos állomány tagjának kérésére természetben kiadandó ruházati
termékekről, valamint
c)
a ruházati utánpótlási ellátmány pénzben kifizetendő összegéről.
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2. §

(1) Nem részesül természetbeni ellátásban
a)
aki felmentési idejét tölti,
b)
aki szülési szabadságon van,
c)
a rendelkezési állományban lévő állomány,
d)
a nyugdíj előtti rendelkezési állományban lévő állomány, valamint
e)
aki 2014. december 31-ig nyugállományba vonul.
(2) A hivatásos állomány várandós nő tagja esetében – amennyiben a várandósságot orvos igazolta – az 1. §
(2)–(6) bekezdésében foglaltak helyett az 1. § (7) bekezdésének rendelkezéseit kell alkalmazni akkor is, ha az érintett
az egyenruhás, tábornoki vagy vegyes ruhás állomány tagja.

3. §

(1) 2014-ben az 1. § szerinti természetbeni ellátás, valamint az esetleges túlellátás fedezetére együttesen jóváírt
ruházati utánpótlási ellátmány összegének
a)
az 1. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott állomány esetében a 100%-a,
b)
az 1. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott állomány esetében legfeljebb az 50%-a
tartható vissza.
(2) A természetbeni ellátás fedezetéül visszatartott összeg 2014. október 31-ig fel nem használt részét 2014. november
30-ig ki kell fizetni a hivatásos állomány részére.

4. §

(1) A természetbeni ellátás cikkösszetételének méretbesorolásához szükséges méretfelvételt és az igények összesítését
az R. 3. § (1) bekezdése alapján kijelölt ruházati szakértő (a továbbiakban: ruházati szakértő) szervezi meg.
(2) A méretek pontos besorolásáért a hivatásos állomány tagja a felelős.
(3) A gyártáshoz szükséges személyre szóló és összesített méretek közléséért a méreteket megadó ruházati szakértő
a felelős.
(4) A hivatásos állomány természetbeni ellátásban részesülő tagjait írásban tájékoztatni kell a ruházati termékek áráról,
legkésőbb az ellátás időpontjáig.

5. §		
Ha a 2013–2014. évben hivatásos szolgálati jogviszonyt létesítő állomány az alapfelszerelés vagy alapfelszereléskiegészítés során az alapellátási normájának megfelelő kiváltásra kerülő szolgálati ruházat cikkeit nem kapta meg,
akkor az ellátást az újonnan bevezetett és rendszeresített termékekből kell biztosítani.
6. §

(1) Ha a természetbeni ellátásra vonatkozó jogosultság a 2014. év során megváltozik, és a hivatásos állomány tagja
a természetbeni ellátásra kötelezetté válik, részére a ruházati szemle alapján meghatározott ruházati termékeket ki
kell osztani, és a termékek ellenértékét az éves ruházati utánpótlási ellátmányból vissza kell tartani. Ha a ruházati
ellátmány kifizetésre került, a termékek ellenértékét túlellátásba kell helyezni.
(2) Ha a hivatásos állomány tagjának természetbeni ellátásra szóló jogosultsága a 2. § alapján megszűnik, részére
a természetbeni ellátás visszatartott ellenértékét ki kell fizetni, továbbá a kiosztott ruházati termékeket be kell vonni.

7. §		
A hivatásos szolgálati jogviszony 2014. évben történő megszűnése esetén, ha a hivatásos állomány tagja
2014. évben természetbeni ellátásban részesült, a biztosított ruházatot vissza kell venni és részére a ruházati
utánpótlási ellátmányt a visszatartott összeggel együtt
a)
az R. 25. § (3) és (4) bekezdésében, valamint
b)
az örökös részére az R. 26. § (1) bekezdésében
foglaltak figyelembevételével kell biztosítani.
8. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
9. §		
Az R.
a)
15. § (3) bekezdésében az „az igényjogosultnak a kifizetett összeggel 30 napon belül el kell számolnia”
szövegrész helyébe az „az igényjogosultnak a kifizetett összeg felhasználását igazoló számlával tárgyév
december 19-ig el kell számolnia”,
b)
15. § (4) bekezdésében az „a tárgyében történő elszámolási kötelezettségéről” szövegrész helyébe
az „a tárgyév december 19-ig történő elszámolási kötelezettségéről”
szöveg lép.
		

Dr. Pintér Sándor s. k.,

		

belügyminiszter
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A belügyminiszter 27/2014. (III. 31.) BM rendelete
a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek egyenruha-ellátásra jogosult személyi állományának
ruházati és öltözködési szabályzatáról, valamint a különleges foglalkoztatási állomány ruházati-,
fegyverzeti-, kényszerítőeszköz és világítástechnikai felszereléséről szóló 71/2011. (XII. 31.) BM rendelet,
valamint a rendészeti feladatokat ellátó személyek, valamint a fegyveres biztonsági őrök ruházati ellátására
vonatkozó részletes szabályokról szóló 70/2012. (XII. 14.) BM rendelet módosításáról
A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 342. § (2) bekezdés
6., 11. és 20. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető
államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § d), e), f ), g), n) és q) pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva,
a 4. § és a 6. § f ) pontja, valamint a 2. melléklet tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. §
(3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető
államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § d), e), f ), g), n) és q) pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről
szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § i) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzeti erőforrás miniszterrel
egyetértésben,
a 7. §, valamint a 3. és a 4. melléklet tekintetében az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint
egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvény 25. § f ) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről
szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § n) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek,
valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a), e), i), j)
és l) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró vidékfejlesztési miniszterrel egyetértésben,
a következőket rendelem el:
1. §		
A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek egyenruha-ellátásra jogosult személyi állományának ruházati és
öltözködési szabályzatáról, valamint a különleges foglalkoztatási állomány ruházati-, fegyverzeti-, kényszerítőeszköz
és világítástechnikai felszereléséről szóló 71/2011. (XII. 31.) BM rendelet (a továbbiakban: RUSZ) 54. §
(2) bekezdésében a „(3) bekezdésben foglalt” szövegrész helyébe a „(3) és (4) bekezdésben foglalt” szöveg lép.
2. §		
A RUSZ 54. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az ideiglenes csapatszolgálati századok, vagy a mélységi ellenőrzési és közterületi támogató alegységek
feladatkörébe tartozó speciális feladatok ellátása során a 10M egységes rendészeti gyakorló ruházat viselése esetén
– az erre kialakított tépőzár részen – szolgálati azonosító jelvény helyett a szolgálati elöljáró engedélye alapján
hímzett azonosító viselhető.”
3. §		
A RUSZ 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
4. §		
A RUSZ 10. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
5. §		
A RUSZ 54. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A testvédő készlet használatakor – és csakis ebben az esetben – a rendőrség igényjogosulti állományának
a szolgálati azonosító jelvényt testpáncél alatt a legkülső ruházat bal karjának tasakjában kell hordani.”
6. §		
Hatályát veszti a RUSZ
a)
1. melléklet 1. pont 2. Szolgálati ruházat alpont b) sor Termék megnevezése oszlopában a „*” szövegrész,
b)
1. melléklet 1. pont 4. Ruházati kiegészítők alpont e) sor csökkentett alapellátási norma oszlopában
az „1” szövegrész,
c)
1. melléklet 1. pont 4. Ruházati kiegészítők alpont f ) sor polgári ruhás alapellátási norma oszlopában
az „1” szövegrész,
d)
1. melléklet 6. pont a) alpontjában szereplő táblázat aa) sor Megnevezés oszlopában a „*”, valamint
a táblázatot követő „A *-gal megjelölt termék rendszeresítéséig az állomány ellátása érdekében, a terméknek
megfelelő, szolgálati szövetsapka (pilotka, sötétkék, szerelve ruházati cikkek is kiadható. A felsorolt cikkek
megengedett öltözetként viselhetőek.” szövegrész,
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e)
f)

1. melléklet 11. pont szerinti táblázat G:24, G:25, G:34, G:39, G:48 és G:51 mezője,
10. melléklet 3. pontja szerinti táblázat 9. sorában és a 4. pontja szerinti táblázat 8. sorában a „Kötött kesztyű”
szövegrész.

7. §		
A rendészeti feladatokat ellátó személyek, valamint a fegyveres biztonsági őrök ruházati ellátására vonatkozó
részletes szabályokról szóló 70/2012. (XII. 14.) BM rendelet
a)
1. melléklete helyébe a 3. melléklet lép,
b)
6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
8. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Dr. Pintér Sándor s. k.,

		

belügyminiszter
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1. melléklet a 27/2014. (III. 31.) BM rendelethez

1. A RUSZ 1. melléklet 1. pontjának a címében az „alapellátási normái” szövegrész helyébe
az „alapellátási normái (kivéve Készenléti Rendőrség)” szöveg lép.
2. A RUSZ 1. melléklet 1. pontjában szereplő táblázat
a) 4. Ruházati kiegészítők alpont a) sor Termék megnevezése oszlopában a „Hímzett
szövetsapka (pilotka), sötétkék*” szövegrész helyébe a „Hímzett szövetsapka (pilotka),
sötétkék”,
b) 6. Személyi felszerelés alpont b) sor Termék megnevezése oszlopában az „Akciómellény”
szövegrész helyébe az „Akciómellény*****”
szöveg lép.
3. A RUSZ 1. melléklet 1. pontjában szereplő táblázatot követően a következő szöveggel
egészül ki:
„***** A polgári ruhás állomány részére a szolgálati feladatok függvényében az
alegységkészletből kell biztosítani.”
4. A RUSZ 1. melléklet 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. A *-gal megjelölt termékek rendszeresítéséig az állomány ellátása érdekében, a terméknek
megfelelő, alábbi ruházati cikkek is kiadhatóak. A felsorolt cikkek megengedett öltözetként
viselhetőek.
Fehér ing, hosszú ujjú, vállpántos
Fehér ing, rövid ujjú, vállpántos
Szolgálati, nyári dzseki, sötétkék”
5. A RUSZ 1. melléklet 8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„8. A hivatásos állomány - amennyiben a ruházati normájában nem szerepel - az egységes
megjelenés biztosítása mellett az alább felsorolt cikkeket megengedett öltözetként viselheti.
Vízirendészeti/strand teniszing (a speciális szolgálatot ellátók öltözetéhez)
Szolgálati, csapadék ellen védő kabát
Szolgálati, csapadék ellen védő nadrág
Szolgálati, HŐR, téli kesztyű, fekete
Szolgálati szövetsapka (pilotka), sötétkék, szerelve”
6. A RUSZ 1. melléklet 10. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„10. A Készenléti Rendőrség speciális feladatokra kijelölt hivatásos állománya részére az e
pontban meghatározott egyenruházatot kell a szerv költségvetése terhére kiadni.
a) A Személyi és Objektumvédelemi Igazgatóság Objektumvédelmi Főosztály III. Őrségi
Osztály Sándor-palota Őrségi Alosztályának ruházati ellátása
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Normatípus
Normakód
Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Termékmegnevezés
Szolgálati nyári dzseki, palackzöld
Szolgálati nyári pantalló, fekete
Szolgálati nyakkendő, fekete
Fehér ing, hosszú ujjú, vállpántos
Fehér ing, rövid ujjú, vállpántos
Szolgálati ing, rövid ujjú, vállpántos,
világos zöld
Szolgálati ing, hosszú ujjú, vállpántos,
világos zöld
Szolgálati pulóver, palackzöld
Barettsapka, palackzöld, szerelve
Szolgálati téli pantalló, fekete
Szolgálati garbó, fekete
Szolgálati csapadék ellen védő kabát, zöld
Szolgálati derékszíj, fekete
12M e. r. szolgálati félcipő, fekete
Hímzett váll-lap, kék
Névkitűző

Egyenruhás
állomány
E1
E2
Férfi
Női
Me. Menny. Menny.
db
db
db
db
db
db

1
1
2
2
2
2

1
1
2
2
2
2

db

2

2

db
db
db
db
db
db
pár
pár
db

1
1
1
1
1
1
1
2
1

1
1
1
1
1
1
1
2
1

b) A díszőri szolgálatot ellátó állomány speciális egyenruházata
ba) Tiszti állomány egyenruházata
Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Megnevezés
Tiszti föveg
Tiszti kisatilla
Tiszti pantalló
Kun köpeny
Fekete, cúgos cipő
Cérnakesztyű fehér
Fehér póló, hosszú ujjú, férfi
Szolgálati, nyári zokni, fekete
Szolgálati, téli zokni, fekete
Fekete fonott vállszíjas derékszíj, kardtartó csatlékkal
Fonott kardtartó, rejtett
Kardbojt (arany)
Szolgálati derékszíj, fekete
Ruhazsák
Köpenytartó zsák
Ingpótló fehérgallér

Me.
1 db
1 db
2 db
1 db
1 pár
6 pár
6 db
1 pár
1 pár
1 db
1 db
1 db
1 db
1 db
1 db
3 db

Tervezett viselési
idő
3 év
3 év
3 év
5 év
2 év
1 év
1 év
1 év
1 év
5 év
5 év
3 év
3 év
szükség szerint
szükség szerint
1 év
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bb) Zászlósi állomány egyenruházata
Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Megnevezés
Díszőr kalpag szerelve
Dísztoll
Nagyatilla
Díszőr pantalló
Kun köpeny
Fekete, cúgos cipő
Cérnakesztyű fehér
Fehér póló, hosszú ujjú, férfi
Szolgálati, nyári zokni, fekete
Szolgálati, téli zokni, fekete
Fekete, fonott, vállszíjas derékszíj, kardtartó csatlékkal
Kardbojt (palaszürke)
Szolgálati derékszíj, fekete
Ruhazsák
Köpenytartó zsák
Ingpótló fehérgallér
Fonott kardtartó, rejtett

Me.
1 db
1 db
1 db
2 db
1 db
1 pár
6 pár
6 db
1 pár
1 pár
1 db
1 db
1 db
1 db
1 db
3 db
1 db

Tervezett viselési
idő
3 év
1 év
3 év
3 év
5 év
2 év
1 év
1 év
1 év
1 év
5 év
3 év
3 év
szükség szerint
szükség szerint
1 év
5 év
„

7. A RUSZ 1. melléklet 11. pontjában szereplő táblázat
a) C oszlop 10. sorában a „10M e. rendészeti gyakorló nadrág” szövegrész helyébe a „10M e.
rendészeti gyakorló nadrág (könnyített)”,
b) C oszlop 11. sorában a „10M e. rendészeti gyakorló zubbony (KR felirattal)” szövegrész
helyébe a „10M e. rendészeti gyakorló zubbony KR felirattal (könnyített)”,
c) C oszlop 55. sorában az „Akciómellény” szövegrész helyébe az „Akciómellény****”
szöveg lép.
8. A RUSZ az 1. melléklet 11. pontjában szereplő táblázatot követően az alábbi szöveggel
egészül ki:
„**** A polgári ruhás állomány részére a szolgálati feladatok függvényében az
alegységkészletből kell biztosítani.”
9. A RUSZ 1. mellékletében a 12. és 13. pont helyébe a következő rendelkezés lép:
„12. A 11. pontban *-gal megjelölt termékek rendszeresítéséig az állomány ellátása
érdekében, a terméknek megfelelő, alábbi ruházati cikkek is kiadhatóak. A felsorolt cikkek
megengedett öltözetként viselhetőek.
Fehér ing, hosszú ujjú, vállpántos
Fehér ing, rövid ujjú, vállpántos
13. A CS, E, V és P normába sorolt állomány részére - alegységkészletként - rohamsisakot
kell biztosítani.”
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10. A RUSZ 1. melléklete a következő 14. és 15. ponttal egészül ki:
„14. A Készenléti Rendőrségnél szolgálatot teljesítő szenior állomány ruházata –
feladatellátástól függően – megegyezik az egyen-, vegyes vagy a polgári ruhás alapellátási
normával kivéve a 13. pontban és a 11. pont 7. Költségtérítés alpont a) sorában foglaltakkal.
15. A csökkentett, az egyenruhás és közterületen szolgálatot teljesítő vegyes ruhás állomány
részére normán felül 1 db jó láthatósági átvetőt (MSZ EN 471 szerinti fluoreszcens sárga) kell
kiadni, speciális egyenruházati termékként.”
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2. melléklet a 27/2014. (III. 31.) BM rendelethez

A RUSZ 10. mellékletben az „1. Alapellátási egyenruházati norma a Nemzeti Közszolgálati
Egyetem Rendészettudományi Karának rendőr- és katasztrófavédelemi szakirányokon
tanulmányokat folytató, hivatásos szolgálati jogviszonnyal nem rendelkező hallgatói és a
rendészeti szakközépiskolák tanulói állománya részére” pontban szereplő táblázat a következő
12. sorral egészül ki:
„
Megnevezés
Sorszám
12.

Kötött kesztyű

Mennyiségi
egység
pár

Mennyiség
1

„
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3. melléklet a 27/2014. (III. 31.) BM rendelethez
„1. melléklet a 70/2012. (XII. 14.) BM rendelethez

A fegyveres biztonsági őrök formaruházata
A

B

Sorszám

Ruházati cikk megnevezés

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

FBŐ sapka (baseball fazon)
Gyakorló téli (szőrmés) sapka
Sál*
FBŐ gyakorló téli dzseki (tépőzáras felirattal) ***
Többfunkciós téli kabát kivehető polár béléssel ***
FBŐ gyakorló nadrág
Nyári – őszi – tavaszi gyakorló nadrág*
FBŐ gyakorló zubbony (tépőzáras feliratokkal)
Pulóver*
Hosszú ujjú gyakorló ing*
Rövid ujjú gyakorló ing*
Meleg aláöltözet (felső és alsó)*
FBŐ póló
Gyakorló bakancs
Félcipő*
Gyakorló kesztyű*
Taktikai kesztyű*
Nyakkendő*
Gyakorló derékszíj***
Öltöny két részes*
Rövid ujjú ing*
Hosszú ujjú ing*
Öv*
Esővédő
Gumicsizma*
Tréningruha**
Sportcipő**
Póló**
Névkitűző tábla (tűzhető)*
Hímzett névkitűző
Munkáltatói hovatartozás hímzett karjelzés, tépőzáras kivitel *
Rendészeti tevékenység megnevezését tartalmazó hímzett
karjelvény

C
Mennyiség/
Mennyiségi
egység
1 db
1 db
1 db
1 db
1 db
2 db
2 db
1 db
1 db
3 db
3 db
1 db
2 db
1 pár
1 pár
1 pár
1 pár
1 db
1 db
1 db
2 db
2 db
1 db
1 db
1 pár
1 db
1 pár
2 db
1 db
2 db
2 db
2 db

D
Tervezett viselési
idő (hónap)
24
36
36
36
36
24
24
24
24
24
24
24
12
24
24
24
36
36
36
24
24
24
36
48
24
12
12
24
60
60
36
36
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A fegyveres biztonsági őrök egyéb felszerelése
A

B

Sorszám

Felszerelési eszközök megnevezés

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Szolgálati Jelvény (számozott)
Taktikai öv (külső-belső)***
Fegyvertok (hordtok)
Fegyvertok (combtok)*
Tártok*
Gázspray tok
Irattartó övtáska*
Gumibottartó karika
Bilincstok

C
Mennyiség/
Mennyiségi
egység
1 db
1 db
1 db
1 db
1 db
1 db
1 db
1 db
1 db

D
Tervezett viselési
idő (hónap)
elhasználódásig
36
elhasználódásig
elhasználódásig
elhasználódásig
elhasználódásig
36
elhasználódásig
elhasználódásig

A *-gal jelölt tételek kiadása opcionális.
A **-gal jelölt tételeket azoknál a fegyveres biztonsági őrségeknél kell beszerezni, ahol a rendszerbe kerülés és
bennmaradás feltétele a fizikai állóképesség teljesítése.
A ***-gal jelölt, azonos funkciójú termékek közül csak az egyikkel történő ellátás biztosítható.”
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4. melléklet a 27/2014. (III. 31.) BM rendelethez
„6. melléklet a 70/2012. (XII. 14.) BM rendelethez

Közterület felügyelők egyenruhája
A

B

Sorszám

Ruházati cikk megnevezés

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Téli sapka (usanka)
Nyári sapka (baseball vagy barett)
Téli kabát ¾-es
Téli dzseki
Átmeneti dzseki
Esőkabát*
Nyári szoknya*
Nyári pantalló*
Téli pantalló*
Téli gyakorló nadrág
Nyári gyakorló nadrág
Nyári gyakorló zubbony
Rövid ujjú ing*
Hosszú ujjú ing*
Pulóver
Pamut póló rövid ujjú
Társasági zakó (zubbony)*
Társasági kosztümkabát*
Félcipő (fekete színű)*
Bakancs (fekete színű)
Nyakkendő*
Nyaksál*
Téli bőrkesztyű (ötujjas)
Téli alsónadrág (hosszú alsó)
Derékszíj, bőr
Láthatósági mellény
Kerékpáros nadrág*
Sportcipő*
Fehér galléros póló*
Sötétkék galléros póló*
Fekete motoros dzseki*
Fekete motoros nadrág*
Fekete bukósisak*

C
Mennyiség/
Mennyiségi
egység
1 db
2 db
1 db
1 db
1 db
1 db
1 db
2 db
2 db
2 db
2 db
2 db
5 db
5 db
2 db
3 db
1 db
1 db
1 pár
1 pár
2 db
1 db
1 pár
2 db
1 db
1 db
2 db
1 pár
3 db
3 db
1 db
1 db
1 db

D
Tervezett
viselési idő
(hónap)
24
24
24
24
24
12
24
24
12
12
12
12
12
24
12
12
24
24
24
24
24
24
12
24
24
12
12
24
24
-
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Közterület felügyelők egyéb felszerelése
A

B

Sorszám

Felszerelési eszközök megnevezés

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Névkitűző*
Okmánytartó övtáska
Taktikai öv*
Rendőrbot tartó karika*
Rádió tartó tok*
Bilincstok*
Gázspray tok
Sapkaékítmény*

A *-gal jelölt tételek nem kötelezőek, vagy a kerékpáros és motoros öltözet részei.”

C
Mennyiség/
Mennyiségi
egység
1 db
1 db
1 db
1 db
1 db
1 db
1 db
1 db

D
Tervezett
viselési idő
(hónap)
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A nemzetgazdasági miniszter 14/2014. (III. 31.) NGM rendelete
a felnőttképzési szakértői és a felnőttképzési programszakértői tevékenység folytatásának részletes
szabályairól
A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 28. § (2) bekezdés a), b) és d) pontjában kapott felhatalmazás alapján – az egyes
miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet
73. § n) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a következőket rendelem el:

1. A felnőttképzési szakértői és a felnőttképzési programszakértői szakterületek
1. §

(1) A felnőttképzési szakértői szakterületek:
a)
felnőttképzési igazgatás,
b)
nyelvi szakterület.
(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti szakterület rész-szakterületekből áll, melyek megnevezése azonos a nyelv
megnevezésével.
(3) A felnőttképzési programszakértői szakterületek azonosak
a)
az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló
kormányrendeletben foglalt Országos Képzési Jegyzék szerinti képzés szakmacsoportjának,
b)
a felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről szóló kormányrendelet
ba)
1. számú melléklete szerinti képzési ágak,
bb)
2. számú melléklete szerinti teljes alapképzési szak beszámításával induló mesterképzési szakok,
vagy egységes, osztatlan képzések, vagy
bc)
3. számú melléklete szerinti tanári szakképzettségek, vagy
c)
a tanárképzés rendszeréről, a szakosodás rendjéről és a tanárszakok jegyzékéről szóló kormányrendelet
1. melléklete szerinti tanárszakok
megnevezésével.

2. A felnőttképzési szakértői és a felnőttképzési programszakértői tevékenység folytatásának
feltételei
2. §

(1) Felnőttképzési szakértői vagy felnőttképzési programszakértői tevékenység folytatása – a felnőttképzésről szóló
2013. évi LXXVII. törvényben (a továbbiakban: Fktv.) meghatározott feltételeken túl – annak engedélyezhető,
aki rendelkezik a kérelmében szereplő szakterülethez
a)
felnőttképzési szakértői tevékenység esetén a (2) vagy (3) bekezdésben,
b)
felnőttképzési programszakértői tevékenység esetén a (4) bekezdésben
előírt szakmai képesítéssel és szakmai gyakorlattal.
(2) Az 1. § (1) bekezdés a) pontja szerinti felnőttképzési szakértői szakterülethez előírt szakmai képesítés és szakmai
gyakorlat:
a)
szakmai képesítés, amely lehet
aa)
felsőfokú végzettségi szint és pedagógus szakképzettség,
ab)
felsőfokú végzettségi szint és pedagógiai jellegű – így különösen szociálpedagógus, pedagógiai
szakos előadó, pedagógiai szakos tanár, nevelőtanár, pedagógia alapszakos bölcsész,
neveléstudomány szakos bölcsész, pszichológus, viselkedéselemző – szakképzettség,
ac)
andragógus vagy jogász vagy a felsőoktatásban a közigazgatási, rendészeti és katonai képzési
terület közigazgatási képzési ágában szerzett szakképzettség, vagy
ad)
felsőfokú végzettségi szint,
és
b)
szakmai gyakorlat, amely
ba)
az a) pont aa)–ac) alpontja szerinti szakmai képesítés esetén legalább négyéves, a kérelemben
megjelölt felnőttképzési szakértői szakterületen,
bb)
az a) pont ad) alpontja szerinti szakmai képesítés esetén legalább hatéves felnőttképzési irányítási,
oktatási, minőségbiztosítási, oktatásszervezési vagy mérési-értékelési területen
megszerzett gyakorlat lehet.
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(3) Az 1. § (1) bekezdés b) pontja szerinti felnőttképzési szakértői szakterülethez előírt
a)
szakmai képesítés
aa)
a kérelemben megjelölt felnőttképzési szakterület rész-szakterületével azonos nyelvből szerzett
nyelvtanári végzettség,
ab)
nyelvtanári végzettség és a kérelemben megjelölt felnőttképzési szakterület rész-szakterületével
azonos nyelvből „KER-C1” szintű, okirattal igazolt nyelvismeret, vagy
ac)
pedagógus szakképzettség és – ha a kérelemben megjelölt rész-szakterület nyelvéből nincs
felsőfokú végzettségi szintű nyelvtanári vagy nyelv és irodalom tanári képzés – a felnőttképzési
szakterület rész-szakterületével azonos nyelvből „KER-C1” szintű, okirattal igazolt nyelvismeret,
és
b)
legalább négyéves nyelvoktatási, nyelvi programkészítési, nyelvi mérés-értékelési vagy nyelvi lektorálási
területen szerzett szakmai gyakorlat.
(4) Az 1. § (3) bekezdés szerinti felnőttképzési programszakértői szakterületekhez előírt szakmai képesítés és szakmai
gyakorlat:
a)
pedagógiai felsőfokú végzettségi szint vagy andragógiai – így különösen andragógus, emberi erőforrás
tanácsadó, művelődésszervező, személyügyi szervező, humán szervező közművelődési szakember –
felsőfokú végzettségi szint, vagy két éves felnőttképzési oktatási gyakorlat,
b)
a kérelemben megjelölt felnőttképzési programszakértői szakterülethez igazodó szakirányú felsőfokú
végzettség, és
c)
felnőttképzési programkészítési, oktatási, gyakorlatvezetési, oktatásszervezési, tananyag fejlesztési,
mérési-értékelési, kutatási vagy lektorálási területen szerzett legalább két éves szakmai gyakorlat.
(5) E rendelet alkalmazásában szakmai gyakorlatnak minősül a felnőttképzés területén munkavégzésre irányuló
bármely jogviszony keretében, vagy egyéni vállalkozóként folytatott, a (2) bekezdés b) pontjában, a (3) bekezdés
b) pontjában vagy a (4) bekezdés c) pontjában meghatározott tevékenység.
(6) A (4) bekezdés a) pontjának alkalmazásában felnőttképzési oktatási gyakorlatnak minősül a köznevelési,
felsőoktatási vagy felnőttképzési területen munkaviszony, vagy közalkalmazotti jogviszony keretében folytatott
oktatási tevékenység, vagy a felsorolt területeken munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében két éven
belül legalább kétszáz igazolt órában folytatott oktatási tevékenység.
3. §

(1) A felnőttképzési szakértő és a felnőttképzési programszakértő (a továbbiakban együtt: szakértő) első alkalommal
az engedély megadásától számított fél éven belül, ezt követően kétévenként továbbképzésen köteles részt venni
és eredményes vizsgát tenni. A felnőttképzési szakértő továbbképzési kötelezettségének az engedélyében szereplő
valamennyi szakterület vonatkozásában – szakterületenként külön-külön – köteles eleget tenni, míg a felnőttképzési
programszakértő továbbképzési kötelezettsége az engedélyezett szakterületek számától független.
(2) Az (1) bekezdés szerinti továbbképzést és vizsgát a Nemzeti Munkaügyi Hivatal (a továbbiakban: NMH) szervezi
az Fktv. 9. §-a szerinti Felnőttképzési Szakértői Bizottság (a továbbiakban: FSZB) javaslatainak figyelembe vételével.
(3) A továbbképzés és vizsgáztatás felügyeletét a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter látja el.

4. §

(1) A szakértő továbbképzéséhez szükséges, húsz óra időtartamú továbbképzési programra a rendelet mellékletében
foglalt témakörök alapján az FSZB tesz javaslatot évente, melyet az NMH hagy jóvá.
(2) Az (1) bekezdés szerinti továbbképzési programot úgy kell összeállítani, hogy az tartalmazzon legalább nyolc,
legfeljebb tíz óra időtartamú komplex szakértői gyakorlatot.
(3) A továbbképzést záró vizsga tematikáját, időpontját és a vizsgaszabályzatot az NMH állapítja meg, és honlapján
évente közzéteszi.
(4) A továbbképzést egymást követő napokon kell megszervezni, melynek az (1) bekezdésben meghatározott
időtartamába nem számít be a vizsga – egy órás – időtartama.
(5) A továbbképzést záró vizsgára való jelentkezéshez a továbbképzés (1) bekezdésben meghatározott óraszámának
legalább nyolcvan százalékán való részvétel szükséges. A továbbképzést záró vizsga eredményes teljesítéséről
tanúsítványt kell kiállítani.
(6) A 3. § (1) bekezdés szerinti továbbképzésen és vizsgán kizárólag szakértő vehet részt.
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3. A felnőttképzési szakértői és a felnőttképzési programszakértői tevékenység folytatásának
engedélyezése
5. §

(1) A felnőttképzési szakértői tevékenység folytatására irányuló engedély kiadása iránti kérelmet az NMH-hoz,
felnőttképzési programszakértői tevékenység folytatására irányuló engedély kiadása iránti kérelmet a Magyar
Kereskedelmi és Iparkamarához (a továbbiakban: Kamara) kell benyújtani (a továbbiakban együtt: engedélyező
hatóság).
(2) Az (1) bekezdés szerinti kérelem tartalmazza
a)
a kérelmező
aa)
nevét, születési nevét, születési helyét és idejét, anyja nevét,
ab)
lakcímét,
ac)
a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett és
nyilvántartott értesítési címét,
ad)
elérhetőségét, valamint a szakértői tevékenységével összefüggő és közzétenni kívánt egyéb adatát,
ae)
iskolai végzettségét az oktatási intézmény megjelölésével és
af )
iskolai végzettségét igazoló dokumentum számát és keltét
és
b)
a választott szakterület megnevezését, valamint az 1. § (1) bekezdés b) pontja szerinti szakterület
megnevezése esetén az 1. § (2) bekezdés szerinti rész-szakterület megnevezését.
(3) A kérelemhez mellékelni kell:
a)
a szakmai képesítést igazoló okirat hiteles másolatát, honosított okirat esetében a magyar nyelvű fordítás
hiteles másolatát,
b)
a szakmai gyakorlat igazolásáról szóló okiratot vagy annak hiteles másolatát, mely tartalmazza
ba)
az igazolást kérő (2) bekezdés a) pont aa) és ab) alpontjában foglalt adatait,
bb)
az igazolást kérő által betöltött munkakör vagy végzett tevékenység megnevezését,
bc)
a 2. § (5) vagy (6) bekezdés szerinti jogviszony megnevezését és a jogviszonyban töltött időtartamot
és
bd)
a munkáltató, foglalkoztató vagy a bb) alpont szerinti tevékenység teljesítését igazoló szerv vagy
személy megnevezését, címét és cégszerű aláírását,
c)
a kérelmező hatósági erkölcsi bizonyítványát, vagy az Fktv. 6. § (3) bekezdése szerinti, a bűnügyi nyilvántartó
szervnek címzett kérelmét,
és
d)
az illetékekről szóló törvény szerinti általános tételű eljárási illeték (a továbbiakban: eljárási illeték)
– a benyújtott kérelmen – illetékbélyeggel történő lerovását, vagy elektronikus úton benyújtott kérelem
esetén az eljárási illeték banki átutalással történő megfizetését bizonyító, bank által kiadott igazolás eredeti
példányát vagy az átutalást igazoló bizonylat másolatát.
(4) Ha a kérelemhez a szakmai gyakorlat (3) bekezdés b) pontjában foglalt tartalmú igazolása a munkáltató,
foglalkoztató vagy a (3) bekezdés b) pontja bb) alpontjában foglalt tevékenység teljesítését igazoló szerv jogutód
nélküli megszűnése, vagy egyéb ok miatt nem mellékelhető, a szakmai gyakorlat az igazolást kérő (2) bekezdés
a) pont aa) és ab) alpontjában szereplő adatait tartalmazó munkaszerződés vagy a munkavégzés igazolására
alkalmas más dokumentum – (3) bekezdés a) pontjában foglalt módon történő – benyújtásával is igazolható.
(5) A (3) bekezdés c) pontjában foglaltaktól eltérően, ha a kérelem benyújtásának időpontjában a kérelmező olyan
munkakört tölt be, amelynek feltétele a büntetlen előélet igazolása, a (3) bekezdés c) pontjában foglaltak helyett
a kérelmező a munkáltató ilyen tartalmú igazolását is mellékelheti kérelméhez.
(6) Az (1) bekezdés szerinti kérelem több – az 1. § (1)–(3) bekezdése szerinti – szakterületre és rész-szakterületre is
benyújtható.

6. §

(1) A felnőttképzési szakértői tevékenység és a felnőttképzési programszakértői tevékenység folytatására irányuló
engedélyt (a továbbiakban: szakértői engedély) az engedélyező hatóság határozatlan időre adja ki.
(2) A szakértői engedély – a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvényben
foglaltakon túl – tartalmazza annak az 1. § (1)–(3) bekezdésében foglalt szakterületnek és rész-szakterületnek
a megnevezését, amelyre az engedély kiterjed.
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4. A felnőttképzési szakértői és a felnőttképzési programszakértői nyilvántartás
7. §

(1) A felnőttképzési szakértők és a felnőttképzési programszakértők közhiteles hatósági nyilvántartása (a továbbiakban:
nyilvántartás) – az Fktv.-ben, valamint a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános
szabályairól szóló törvényben foglaltakon túl – tartalmazza a szakértő
a)
1. § (2) bekezdése szerinti rész-szakterületének megnevezését,
b)
továbbképzése teljesítésének tényét a teljesítést igazoló tanúsítvány számának és a teljesítés időpontjának
feltüntetésével, vagy a továbbképzés teljesítésének hiányát,
c)
tevékenysége felfüggesztésének vagy szünetelésének tényét, és annak kezdő és befejező időpontját.
(2) A szakértő a névjegyzékben szereplő adataiban bekövetkezett változást, valamint a tevékenysége végzéséhez
az Fktv.-ben és e rendeletben meghatározott feltételek hiányát az adatváltozás keletkezésétől számított nyolc napon
belül köteles bejelenteni a nyilvántartást vezető NMH-hoz vagy a Kamarához, amely a bejelentéstől számított
öt munkanapon belül intézkedik
a)
a nyilvántartás adatainak bejelentés szerinti módosításáról, vagy
b)
ha a bejelentés érinti a szakértői tevékenységre való jogosultságot
ba)
a szakértői engedély módosításáról,
bb)
a szakértői engedély visszavonásáról és a szakértő névjegyzékből való törléséről.
(3) A felnőttképzési programszakértő – a (2) bekezdésben foglaltakon túlmenően – a 3. § (1) bekezdésben előírt
továbbképzési kötelezettsége teljesítését a továbbképzést záró vizsga időpontjától számított nyolc napon belül
köteles bejelenteni a Kamarának.

5. A felnőttképzési szakértői és a felnőttképzési programszakértői tevékenység szünetelése
8. §

(1) A szakértő tevékenysége szünetel, ha a szakértő az engedélyező hatóságtól – legfeljebb két év időtartamra – kéri
tevékenységének szüneteltetését a kezdőnap és az időtartam megjelölésével.
(2) A szünetelés idejére a szakértő Fktv. 7. § (1) bekezdés szerinti adatainak feltüntetetését mellőzni kell a nyilvántartás
Fktv. 7. § (3) bekezdésében foglalt közzététele során.
(3) A szünetelés időtartama a szakértő 3. § (1) bekezdés szerinti továbbképzési kötelezettségét nem érinti.

6. A felnőttképzési szakértői és a felnőttképzési programszakértői tevékenység ellenőrzése és
a szakértő nyilvántartásból történő törlése
9. §

(1) Az engedélyező hatóság a szakértőt figyelmeztetésben részesíti, ha a hatósági ellenőrzés során megállapítja, hogy
a tevékenysége végzésére vonatkozó jogszabályban vagy hatósági határozatban szereplő előírásokat megsértette.
(2) Az engedélyező hatóság – legfeljebb egy évi időtartamra – határozatban rendeli el a szakértői tevékenység
felfüggesztését, ha a szakértő a 3. § (1) bekezdésben előírt továbbképzési kötelezettségét az ott meghatározott
időtartamon belül nem teljesíti.
(3) Az engedélyező hatóság a szakértői engedélyt visszavonja és ezzel egyidejűleg a szakértőt törli a nyilvántartásból,
ha a szakértő az engedélyező hatóság figyelmeztetése ellenére az (1) bekezdésben foglalt előírásokat ismételten
megszegte.
(4) Ha az engedélyező hatóság az engedélyt a (3) bekezdés szerint visszavonja, és a szakértőt ezzel egyidejűleg törli
a nyilvántartásból, a visszavonó határozat jogerőssé és végrehajthatóvá válásától számított öt évig engedély kiadása
iránti kérelem nem nyújtható be.
(5) Az engedélyező hatóság – a (3) bekezdésben foglaltakon túlmenően – az engedélyt visszavonja és ezzel egyidejűleg
a szakértőt törli a nyilvántartásból, ha
a)
a szakértői engedély feltételei annak kiadásakor sem álltak fenn, vagy utóbb megszűntek,
b)
a szakértő a 3. § (1) bekezdésében előírt továbbképzési kötelezettségét a 9. § (2) bekezdés szerinti
időtartamon belül sem teljesíti,
c)
a szakértő bejelenti, hogy szakértői tevékenységét nem kívánja tovább folytatni, vagy
d)
a szakértő elhalálozott.
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7. Záró rendelkezések
10. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A 13. § a kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.

11. §

(1) Aki e rendelet hatálybalépésének napján „felnőttképzéssel kapcsolatos igazgatás, irányítás” vagy „felnőttképzési
intézményi akkreditáció” szakterület megnevezéssel szerepel a felnőttképzési szakértői tevékenység folytatásának
részletes szabályairól szóló 10/2010. (IV. 15.) SZMM rendelet (a továbbiakban: R.) szerinti felnőttképzési szakértői
nyilvántartásban, azt olyannak kell tekinteni, mint aki megfelel a felnőttképzési szakértői tevékenység 1. §
(1) bekezdés a) pontja szerinti szakterületen történő folytatásának engedélyezéséhez előírt feltételeknek. Az NMH
e felnőttképzési szakértőket haladéktalanul felveszi a felnőttképzési szakértői nyilvántartásba, ha a rendelet
hatálybalépését követő 30 napon belül a szakértő nyilatkozik a felnőttképzési szakértői tevékenység 1. §
(1) bekezdés a) pontja szerinti szakterületen történő folytatásának szándékáról.
(2) Aki e rendelet hatálybalépésének napján „felnőttképzési programakkreditáció” szakterület megnevezéssel
szerepel az R. szerinti felnőttképzési szakértői nyilvántartásban, annak a felnőttképzési szakértői tevékenység 1. §
(1) bekezdés b) pont szerinti szakterületen történő folytatására vonatkozó engedélyezési eljárás során kérelméhez
nem kell mellékelnie a 2. § (3) bekezdés b) pontjában előírt szakmai gyakorlat igazolását.
(3) Aki e rendelet hatálybalépésének napján a „felnőttképzési programakkreditáció” vagy a „felnőttképzési szakmai,
módszertani terület” szakterület megnevezéssel szerepel az R. szerinti felnőttképzési szakértői nyilvántartásban,
azt olyannak kell tekinteni, mint aki megfelel a felnőttképzési programszakértői tevékenység 1. § (3) bekezdés
a)–c) pontja szerinti szakterületen történő folytatásának engedélyezéséhez előírt feltételeknek. A Kamara
e felnőttképzési programszakértőt haladéktalanul felveszi a felnőttképzési programszakértői nyilvántartásba,
ha a rendelet hatálybalépését követő 30 napon belül a szakértő nyilatkozik szakterületének az 1. § (3) bekezdés
a)–c) pontja szerinti megnevezéséről.
(4) Aki az (1)–(3) bekezdés alapján nyilvántartásba kerül, az a 3. § (1) bekezdésben meghatározott, első alkalommal
előírt továbbképzési kötelezettségét teljesíti azzal, ha a Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési alaprészéből
támogatott, az Fktv. szerinti felnőttképzési engedélyezési és ellenőrzési rendszer szakértői feladataira felkészítő,
2014. szeptember 30-ig befejezésre kerülő képzésen részt vesz, és sikeres vizsgát tesz.

12. §

(1) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelv 9–11. és 13. cikkeinek való megfelelést szolgálja.
(2) A rendelet tervezetének a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti
és tanácsi irányelv 15. cikk (7) bekezdése szerinti bejelentése megtörtént.

13. §		
A felnőttképzési tevékenység folytatásának engedélyezési eljárása során fizetendő igazgatási szolgáltatási díj
mértékéről, befizetésének és felhasználásának szabályairól, valamint a felnőttképzést folytató intézmények
ellenőrzése során kiszabott bírság befizetésének rendjéről szóló 56/2013. (XII. 4.) NGM rendelet 2. § (4) bekezdése
a következő c) ponttal egészül ki:
[A jogorvoslati eljárás igazgatási szolgáltatási díja (a továbbiakban: jogorvoslati díj)]
„c) az Fktv. szerinti felnőttképzést folytató intézmények ellenőrzése során meghozott döntés ellen benyújtott
jogorvoslati kérelem esetén 33 600 forint.”
14. §		
A felnőttképzési minőségbiztosítási keretrendszerről, valamint a Felnőttképzési Szakértői Bizottság tagjairól,
feladatairól és működésének részletes szabályairól szóló 58/2013. (XII. 13.) NGM rendelet 2. § (1) bekezdés nyitó
szövegrészének helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A felnőttképzési minőségbiztosítási keretrendszer (a továbbiakban: keretrendszer) alapján a felnőttképzést
folytató intézmény létrehozza saját minőségbiztosítási rendszerét, melynek során”
15. §		
Hatályát veszti a felnőttképzési szakértői tevékenység folytatásának részletes szabályairól szóló 10/2010. (IV. 15.)
SZMM rendelet.
		
		

Varga Mihály s. k.,
nemzetgazdasági miniszter
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Melléklet a 14/2014. (III. 31.) NGM rendelethez
A szakértői továbbképzés témakörei
I. Felnőttképzési szakértő – felnőttképzési igazgatás szakterület
1.
Szabályozási ismeretek
1.1.
A közigazgatási eljárás és szolgáltatás szabályozása területén:
1.1.1.
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályai
1.1.2.
Az ügyfél fogalma
1.1.3.
Az első fokú eljárás megindítása, kérelem és mellékletei
1.1.4.
A tényállás tisztázása
1.1.5.
Az egyes szakmagyakorlási tevékenységek közötti kapcsolatrendszer
1.1.6.
A határozat tartalma és közlése
1.1.7.
A jogorvoslati lehetőségek
1.2.
A felnőttképzés szabályozása területén:
1.2.1.
A felnőttképzési tevékenység folytatásának engedélyezése
1.2.2.
Engedély kiadása, az engedély feltételei
1.2.3.
A felnőttképzési tevékenység folytatásának engedélyezési eljárása
1.2.4.
A felnőttképzési szakértői rendszer
1.2.5.
Vagyoni biztosíték
1.2.6.
Felnőttképzési minőségbiztosítási keretrendszer
1.2.7.
A felnőttképzési információs rendszer
1.2.8.
A képzés megvalósításával összefüggő dokumentumok
1.2.9.
A felnőttképzést folytató intézmények tájékoztatási kötelezettsége
1.2.10.
A képzési program tartalma
1.2.11.
Felnőttképzési programkövetelmények
1.2.12.
A felnőttképzést folytató intézményekben kezelt személyes és különleges adatok
1.2.13.
A felnőttképzés támogatásának forrásai
1.3.
A szakképzés szabályozása területén:
1.3.1.
Az állam által elismert szakképesítések (Országos Képzési Jegyzék)
1.3.2.
A szakképzés kimeneti követelményei (szakmai és vizsgakövetelmények, modulokról
szóló kormányrendelet)
1.3.3.
A komplex szakmai vizsga, a modulzáró vizsga
1.3.4.
A szakképzési kerettantervek
1.4.
A minőségbiztosítás területén:
1.4.1.
A minőségbiztosítás fogalma, jelentősége, célja (a képzés minőségét befolyásoló
folyamatleírások)
1.4.2.
A minőségirányítási rendszer jogszabályi követelményei
1.4.3.
A minőségpolitika és a tárgyévi minőségcélok tartalma, összefüggései
1.4.4.
Az önértékelési rendszer és az önértékelés alapján készített helyesbítő tevékenységek
menetét tartalmazó dokumentum
1.5.
A meghatározott időszakban bekövetkezett – a szakértői tevékenységet érintő – jogszabályváltozások:
1.5.1.
A megváltozott jogszabályok gyakorlati alkalmazása a szakértői tevékenység folytatása
során
2.
Az összeférhetetlenségi és etikai-fegyelmi szabályok
2.1.
A szakértői tevékenység normái
2.2.
Az összeférhetetlenség fogalma, esetei a szakértői tevékenység során
2.3.
Az összeférhetetlenség esetén követendő eljárás szabályai
2.4.
A szakértői tevékenységet végzők tapasztalatai
2.5.
A szakértői tevékenység ellenőrzésének tapasztalatai
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3.

Komplex szakértői gyakorlatok
3.1.
Egyéni feladatként kapott esettanulmány feldolgozása
3.2.
A tényszerű megállapítások gyakorlása ellenőrzési szituációs feladatokon keresztül
3.3.
Kommunikációs tréning
3.4.
Konfliktuskezelés
II. Felnőttképzési szakértő – nyelvi szakterület
1.
Szabályozási ismeretek
1.1.
A közigazgatási eljárás és szolgáltatás szabályozása területén:
1.1.1.
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályai
1.1.2.
Az első fokú eljárás megindítása, kérelem és mellékletei
1.1.3.
A tényállás tisztázása
1.2.
A felnőttképzés szabályozása területén:
1.2.1.
Engedély kiadása, az engedély feltételei
1.2.2.
Felnőttképzési minőségbiztosítási keretrendszer
1.2.3.
A képzés megvalósításával összefüggő dokumentumok
1.2.4.
A nyelvi képzési program tartalma
1.2.5.
Felnőttképzési nyelvi programkövetelmények
1.2.6.
A képzési program előzetes minősítése
1.3.
A minőségbiztosítás területén:
1.3.1.
A minőségbiztosítás fogalma, jelentősége, célja
1.4.
A meghatározott időszakban bekövetkezett – a szakértői tevékenységet érintő – jogszabályváltozások:
1.4.1.
A megváltozott jogszabályok gyakorlati alkalmazása a szakértői tevékenység folytatása
során
2.
Az összeférhetetlenségi, és etikai-fegyelmi szabályok
2.1.
A szakértői tevékenység normái
2.2.
Az összeférhetetlenség fogalma, esetei a szakértői tevékenység során
2.3.
Az összeférhetetlenség esetén követendő eljárás szabályai
2.4.
A szakértői tevékenységet végzők tapasztalatai
2.5.
A szakértői tevékenység ellenőrzésének tapasztalatai
3.
Módszertani ismeretek
3.1.
A nyelvi követelmények leírási formái
3.2.
A nyelvi programkövetelmény tartalma, részei, koherenciája
3.3.
A téma kiválasztása, alkalmazkodás a célcsoporthoz, és a résztvevőhöz
3.4.
A tanórán alkalmazható módszerek, a tanári magatartás formái
3.5.
Szóbeli és írásbeli nyelvi gyakorlatok arányának megítélése
3.6.
Kommunikáció a tanórán
3.7.
A résztvevő előrehaladásának mérése és visszacsatolása
4.
Komplex szakértői gyakorlatok
4.1.
Egyéni feladatként kapott esettanulmány feldolgozása
4.2.
A tényszerű megállapítások gyakorlása ellenőrzési szituációs feladatokon keresztül
4.3.
Kommunikációs tréning
4.4.
Konfliktuskezelés
III. Felnőttképzési programszakértők
1.
Szabályozási ismeretek
1.1.
A közigazgatási eljárás és szolgáltatás szabályozása területén:
1.1.1.
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályai
1.1.2.
Az első fokú eljárás megindítása, kérelem és mellékletei
1.1.3.
A tényállás tisztázása
1.2.
A felnőttképzés szabályozása területén:
1.2.1.
A felnőttképzési tevékenység folytatásának feltételei
1.2.2.
Az engedélyezési eljárás
1.2.3.
Felnőttképzési minőségbiztosítási keretrendszer
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1.2.4.
A képzés megvalósításával összefüggő dokumentumok
1.2.5.
A képzési program tartalma
1.2.6.
Felnőttképzési programkövetelmények
1.2.7.
A képzési program előzetes minősítése
1.3.
A szakképzés szabályozása területén:
1.3.1.
Az állam által elismert szakképesítések (Országos Képzési Jegyzék)
1.3.2.
A szakképzés kimeneti követelményei (szakmai és vizsgakövetelmények, modulokról
szóló kormányrendelet)
1.3.3.
A szakképzési kerettantervek
1.3.4.
A komplex szakmai vizsga, a modulzáró vizsga
1.4.
A minőségbiztosítás területén:
1.4.1.
A minőségbiztosítás fogalma, jelentősége, célja
1.5.
A meghatározott időszakban bekövetkezett – a szakértői tevékenységet érintő – jogszabályváltozások:
1.5.1.
A megváltozott jogszabályok gyakorlati alkalmazása a szakértői tevékenység folytatása
során
Az összeférhetetlenségi és etikai-fegyelmi szabályok
2.1.
A szakértői tevékenység normái
2.2.
Az összeférhetetlenség fogalma, esetei a szakértői tevékenység során
2.3.
Az összeférhetetlenség esetén követendő eljárás szabályai
2.4.
A szakértői tevékenységet végzők tapasztalatai
2.5.
A szakértői tevékenység ellenőrzésének tapasztalatai
Módszertani ismeretek
3.1.
A szakmai követelmények leírási formái
3.2.
A szakmai követelmények koherenciája a munkáltatói elvárások tükrében
3.3.
A programszakértői vélemény felépítése, elvárt tartalma
3.4.
Az elméleti képzés tananyagának kiválasztása, alkalmazkodás a célcsoporthoz
3.5.
A szakmai elméleti órán alkalmazható módszerek, a tanári magatartás formái
3.6.
Szemléltetés és szemléletesség
3.7.
A szakmai elméleti és a szakmai gyakorlati képzés tartalmának közös súlypontú kiválasztása,
tananyag-elrendezése és szemlélete (tantárgyi koncentráció)
3.8.
A résztvevő előrehaladásának mérése és visszacsatolása
3.9.
Az előzetes tudás felmérésének módszerei
3.10.
A gyakorlati képzés megvalósítása
3.11.
Kommunikáció a résztvevővel
Komplex szakértői gyakorlatok
4.1.
Egyéni feladatként kapott esettanulmány, programkövetelmény feldolgozása
4.2.
A tényszerű megállapítások gyakorlása véleményezési feladatokon keresztül
4.3.
Kommunikációs tréning
4.4.
Konfliktuskezelés
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A nemzeti fejlesztési miniszter 14/2014. (III. 31.) NFM rendelete
egyes energetikai tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133. § (1) bekezdés 3. pontjában,
a 3. alcím tekintetében a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133. § (1) bekezdés 2. pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről
szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § f ) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árszabások megállapításáról szóló
28/2009. (VI. 25.) KHEM rendelet módosítása
1. §		
A földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árszabások megállapításáról szóló 28/2009. (VI. 25.)
KHEM rendelet 3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. A földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árak képzéséről szóló
29/2009. (VI. 25.) KHEM rendelet módosítása
2. §		
A földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árak képzéséről szóló 29/2009. (VI. 25.) KHEM rendelet
(a továbbiakban: R1.) a következő 7. §-sal egészül ki:
„7. § A 6. § (5) bekezdése szerinti tényadatok alapján történő elszámolást a Hivatal az árszabályozás során
figyelembe veszi.”
3. §		
Az R1. 1. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
4. §		
Az R1. 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
5. §		
Hatályát veszti az R1. 9. §-a.

3. A földgáz rendszerhasználat árszabályozásának kereteiről szóló 74/2009. (XII. 7.) KHEM rendelet
módosítása
6. §		
A földgáz rendszerhasználat árszabályozásának kereteiről szóló 74/2009. (XII. 7.) KHEM rendelet 4. melléklete
a 4. melléklet szerint módosul.

4. Az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás és a hazai termelésű
földgáz mennyiségéről és áráról, valamint az igénybevételre jogosultak és kötelezettek köréről szóló
19/2010. (XII. 3.) NFM rendelet módosítása
7. §		
Az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás és a hazai termelésű földgáz mennyiségéről
és áráról, valamint az igénybevételre jogosultak és kötelezettek köréről szóló 19/2010. (XII. 3.) NFM rendelet
(a továbbiakban: R2.) a következő 6/A–6/C. §-sal egészül ki:
„6/A. § (1) A GET 141/C. §-a alapján az egyetemes szolgáltatási engedéllyel nem rendelkező volt közüzemi
nagykereskedő a GET 141/C. § (2) bekezdése szerinti földgázkereskedővel szemben
a) a földgázforrásnak az árképzési rendelet 1. melléklete szerint kiszámított árát,
b) az árképzési rendelet 2. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott és a Hivatal honlapján közzétett
nagykereskedői árrést,
c) szállítóvezetéki kilépési ponton történő értékesítés esetén az árképzési rendelet 2. § (1) bekezdés d) pontjában
meghatározott és a Hivatal honlapján közzétett mobilgáz-finanszírozási költséget és
d) a szállítási rendszerüzemeltetés és földgáztárolás fajlagos díját a 8. melléklet szerint
jogosult érvényesíteni.
(2) A Hivatal az (1) bekezdés d) pontjában meghatározott fajlagos díjat újraszámítja, ha
a) a földgáz rendszerhasználat árszabályozásának kereteiről szóló miniszteri rendeletben foglaltaknak
megfelelően, a földgáz rendszerhasználati díjakról, a rendszerüzemeltető által nyújtott szolgáltatás minőségének
a rendszerhasználati díjakon keresztül történő ösztönzésének szabályairól, a nyújtott szolgáltatás minőségétől
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függően alkalmazható rendszerhasználati díjakról, valamint a rendszerhasználati díjak alkalmazásának feltételeiről
szóló MEKH rendeletben (a továbbiakban: MEKH rendelet) meghatározott díjak változnak, vagy
b) az árképzési rendelet 3. § (1) bekezdés d) pontja szerinti díjra vonatkozó, az árképzési rendelet 3. § (2) bekezdése
alapján közzétett modell alapján a 20 m3/h-nál kisebb gázmérővel rendelkező felhasználók árszabására jutó szállítási
rendszerüzemeltetési és tárolási kapacitás-lekötés változik.
(3) A GET 141/C. § (2) bekezdése szerinti földgázkereskedő a GET 141/C. § (4) bekezdése szerint ellátott felhasználói
tekintetében a MEKH rendelet szerinti földgázelosztási díjjal megegyező földgázelosztási díjat és legfeljebb
az árképzési rendelet 2. § (1) bekezdés a) pontja szerinti egyetemes szolgáltatói árréssel megegyező árrést
alkalmazhat.
6/B. § (1) A hatósági árelőkészítés érdekében a GET 141/C. § (2) bekezdése szerinti földgázkereskedő minden
negyedévet megelőző második hónap 1. napjáig köteles megadni a Hivatal részére a forrásszerződései szerint
felhasználni tervezett földgáz mennyiségét – források szerinti – bontásban.
(2) A GET 141/C. § (2) bekezdése szerinti földgázkereskedő a tárgyhónapot követő 15 napon belül megadja a Hivatal
részére a tárgyhónapban átadott és átvett földgáz mennyiségét a tényadatok alapján.
6/C. § Ha a GET 141/C. § (2) bekezdése szerinti földgázkereskedő az adott negyedévben a Hivatalnak bejelentett,
a 6/B. § (1) bekezdésében foglalt földgáz forrásait átvette és – a Hivatal felé igazolt módon – a GET 141/C. §
(4) bekezdése szerint ellátott felhasználók ellátása érdekében vásárol többlet földgáz mennyiséget az egyetemes
szolgáltatói engedéllyel nem rendelkező volt közüzemi nagykereskedőtől, akkor annak az ára a hatósági
árral egyezik meg. Ebben az esetben is azonban kizárólag a nem földgáztárolóból származó, az egyetemes
szolgáltatói engedéllyel nem rendelkező volt közüzemi nagykereskedő által a nem hazai termelésből beszerzett
földgázforrásból igényelhető földgáz.”
8. §		
Hatályát veszti az R2. 7. § (2) bekezdése.
9. §

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Az R2. 2. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
Az R2. 3. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
Az R2. 4. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
Az R2. 5. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
Az R2. 7. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
Az R2. a 10. melléklet szerinti 8. melléklettel egészül ki.

10. §		
Az R2.
a)
4. § (5) bekezdésében a „negyedik negyedév” szövegrész helyébe a „nyolcadik negyedév” szöveg,
b)
4. § (7) bekezdésében a „negyedik negyedév” szövegrész helyébe a „nyolcadik negyedév” szöveg,
c)
6. melléklet címében a „2014. első” szövegrész helyébe a „2014. második” szöveg
lép.

5. Záró rendelkezések
11. §		
Ez a rendelet 2014. április 1-jén lép hatályba.
		

Németh Lászlóné s. k.,

		

nemzeti fejlesztési miniszter
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1. melléklet a 14/2014. (III. 31.) NFM rendelethez
„3. melléklet a 28/2009. (VI. 25.) KHEM rendelethez

1. melléklet a …/2014. (…. ….) NFM rendelethez

„3. melléklet a 28/2009. (VI. 25.) KHEM rendelethez
1. Az egyetemes szolgáltató által az I. árkategória esetében alkalmazandó díjak
1.1. Az E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság, az E.ON Déldunántúli Gázhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a Magyar Gázszolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság elosztói működési területén alkalmazandó díjak:
A
1.
2.
3.

Érintett vásárlói kör
<20 m3/h gázmérővel rendelkező lakossági felhasználók,
kivéve fogyasztói közösségek
<20 m3/h gázmérővel rendelkező nem lakossági

B
Alapdíj (éves)
Ft
9 192

C
Gázdíjak
Ft/MJ
2,264

12 312

2,968

felhasználók

1.2. Az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zártkörűen Működő Részvénytársaság elosztói működési
területén alkalmazandó díjak:
A
1.
2.
3.

Érintett vásárlói kör
<20 m3/h gázmérővel rendelkező lakossági felhasználók,
kivéve fogyasztói közösségek
<20 m3/h gázmérővel rendelkező nem lakossági

B
Alapdíj (éves)
Ft
9 192

C
Gázdíjak
Ft/MJ
2,295

12 312

3,009

felhasználók

1.3. A FŐGÁZ Földgázelosztási Korlátolt Felelősségű Társaság, az Ózdi Energiaszolgáltató és
Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, az Alpiq Csepeli Erőmű Korlátolt Felelősségű
Társaság és az ISD Power Energiatermelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság elosztói
működési területén alkalmazandó díjak:
A
1.
2.
3.

Érintett vásárlói kör
<20 m3/h gázmérővel rendelkező lakossági felhasználók,
kivéve fogyasztói közösségek
<20 m3/h gázmérővel rendelkező nem lakossági
felhasználók

B
Alapdíj (éves)
Ft
9 192

C
Gázdíjak
Ft/MJ
2,256

12 312

2,957
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1.4. A TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság és a Natural Gas Service Ipari
és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság elosztói működési területén alkalmazandó díjak:
A
1.
2.
3.

Érintett vásárlói kör
<20 m3/h gázmérővel rendelkező lakossági felhasználók,
kivéve fogyasztói közösségek
<20 m3/h gázmérővel rendelkező nem lakossági

B
Alapdíj (éves)
Ft
9 192

C
Gázdíjak
Ft/MJ
2,364

12 312

3,101

felhasználók

2. Az egyetemes szolgáltató által a II. árkategória esetében alkalmazandó díjak
2.1. Az E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság, az E.ON Déldunántúli Gázhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a Magyar Gázszolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság elosztói működési területén alkalmazandó díjak:
1.
2.

A
Árszabás

3.

A1)

4.

A2)

5.

A3)

6.

B1)

7.

B2)

8.

C)

B
Érintett vásárlói kör
<20 m3/h gázmérővel rendelkező lakossági
felhasználók, kivéve fogyasztói közösségek
<20 m3/h gázmérővel rendelkező nem lakossági
felhasználók
<20 m3/h gázmérővel rendelkező fogyasztói

C
D
Alapdíjak (éves)
Ft
Ft/m3/h

E
Gázdíjak
Ft/MJ

9 192

2,599

12 312

3,415

9 192

2,381

közösségek
≥20 m3/h gázmérővel rendelkező lakossági

felhasználók
20 m3/h gázmérővel rendelkező nem lakossági

14 633

1,943

19 564

2,539

felhasználók
Gázmérővel nem rendelkezők

2,474

2.2. Az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zártkörűen Működő Részvénytársaság elosztói működési
területén alkalmazandó díjak:
1.
2.

A
Árszabás

3.

A1)

4.

A2)

5.

A3)

6.

B1)

7.

B2)

8.

C)

B
Érintett vásárlói kör
<20 m3/h gázmérővel rendelkező lakossági
felhasználók, kivéve fogyasztói közösségek
<20 m3/h gázmérővel rendelkező nem lakossági
felhasználók
<20 m3/h gázmérővel rendelkező fogyasztói
közösségek
≥20 m3/h gázmérővel rendelkező lakossági

felhasználók
20 m3/h gázmérővel rendelkező nem lakossági
felhasználók
Gázmérővel nem rendelkezők

C
D
Alapdíjak (éves)
Ft
Ft/m3/h

E
Gázdíjak
Ft/MJ

9 192

2,570

12 312

3,376

9 192

2,414
14 633

1,947

19 564

2,544
2,510
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2.3. A FŐGÁZ Földgázelosztási Korlátolt Felelősségű Társaság, az Ózdi Energiaszolgáltató és
Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, az Alpiq Csepeli Erőmű Korlátolt Felelősségű
Társaság és az ISD Power Energiatermelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság elosztói
működési területén alkalmazandó díjak:
1.
2.

A
Árszabás

3.

A1)

4.

A2)

5.

A3)

6.

B1)

7.

B2)

8.

C)

B
Érintett vásárlói kör
<20 m3/h gázmérővel rendelkező lakossági
felhasználók, kivéve fogyasztói közösségek
<20 m3/h gázmérővel rendelkező nem lakossági
felhasználók
<20 m3/h gázmérővel rendelkező fogyasztói

C
D
Alapdíjak (éves)
Ft
Ft/m3/h

E
Gázdíjak
Ft/MJ

9 192

2,616

12 312

3,438

9 192

2,373

közösségek
≥20 m3/h gázmérővel rendelkező lakossági

felhasználók
20 m3/h gázmérővel rendelkező nem lakossági

14 633

2,035

19 564

2,661

felhasználók
Gázmérővel nem rendelkezők

2,465

2.4. A TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság és a Natural Gas Service Ipari
és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság elosztói működési területén alkalmazandó díjak:
1.
2.

A
Árszabás

3.

A1)

4.

A2)

5.

A3)

6.

B1)

7.

B2)

8.

C)

B
Érintett vásárlói kör
<20 m3/h gázmérővel rendelkező lakossági
felhasználók, kivéve fogyasztói közösségek
<20 m3/h gázmérővel rendelkező nem lakossági
felhasználók
<20 m3/h gázmérővel rendelkező fogyasztói
közösségek
≥20 m3/h gázmérővel rendelkező lakossági

felhasználók
20 m3/h gázmérővel rendelkező nem lakossági
felhasználók
Gázmérővel nem rendelkezők

C
D
Alapdíjak (éves)
Ft
Ft/m3/h

E
Gázdíjak
Ft/MJ

9 192

2,712

12 312

3,567

9 192

2,486
14 633

2,029

19 564

2,654
2,551

„
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2. melléklet
a 14/2014.
(III. 31.)
NFMNFM
rendelethez
2. melléklet
a 14/2014.
(III. 31)
rendelethez

Az R1. 1. melléklet 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. Az elismert fajlagos földgázár meghatározása negyedévre (Ft/MJ):
fg

= a x fg
+ b x fg
Ft
FtA
FtT
ha fg
< fg
akkor fg
= 0,75 x fg
+ 0,25 x fg
FtS
FtH
FtA
FtS
FtH
ha fg
> fg
akkor fg
= fg
FtS
FtH
FtA
FtH
ahol
fgFtH = erUSD x fgUSDA /1000
fgFtS = erEUR x fgEURA
fg
= 14,426 x 0,5 x fo /520,928+0,5 x go / 935,741
USDA
fg
= (fg + sp)
EURA
s

(Ft/MJ)

(1)

(Ft/MJ)

(2)

(Ft/MJ)

(2)

(Ft/MJ)
(Ft/MJ)
(USD/GJ)

(3)
(4)
(5)

(EUR/MJ)

(6)”

3. melléklet a 14/2014. (III. 31.) NFM rendelethez
3. melléklet a 14/2014. (III. 31.) NFM rendelethez

Az R1. 3. melléklet B:2. mezőjében a „126,3” szövegrész helyébe a „106,7” szöveg lép.
Az R1. 3. melléklet B:2. mezőjében a „126,3” szövegrész helyébe a „106,7” szöveg lép.

4. melléklet a 14/2014. (III. 31.) NFM rendelethez
4. melléklet a 14/2014. (III. 31.) NFM rendelethez

A földgáz rendszerhasználat árszabályozásának kereteiről szóló 74/2009. (XII. 7.) KHEM
rendelet 4. melléklet 1.1.5. pont a) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
( Nyereségkorlát és nyereség visszajuttatás a rendszeres ármegállapítás során)
„a) A szállítást, rendszerirányítást, tárolást és elosztást végző engedélyesek engedélyköteles
tevékenysége(i) által szabadon elérhető nyereség felső korlátjának (NYK) kiszámítása adott
engedélyesre:
2010-re: NYK = 1,2 x TK
x (1 + CPIX
/100 - k )1/4 + TFK
2010
2010
3
1/4
2011-re: NYK = TK x (1 + CPIX
/100) x (1 + CPIX
/100) + TFK + TP
2010
2011
2012-re: NYK = TK x (1 + CPIX
/100)1/4x (1 + CPIX
/100) x (1 + CPIX
/100)
2010
2011
2012
+ TFK + TP
2013-ra: NYK = TK x (1 + CPIX
/100)1/4x (1 + CPIX
/100) x (1 + CPIX
/100)
2010
2011
2012
x (1 + CPIX
/100)+ TFK + TP
2013
2014-re: NYK = TK
x (1 + CPIX
/100)1/4x (1 + CPIX
/100)
2014
2010
2011
x (1 + CPIX
/100) x (1 + CPIX
/100) x (1 + CPIX
/100)+ TFK + TP
2012
2013
2014
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ahol:
NYK: szabadon elérhető nyereség felső korlátja,
TK
: a szállító és a rendszerirányító hazai célú földgázszállítási és rendszerirányítási, az
2010
elosztó elosztási, a tároló tárolási engedélyköteles tevékenysége(i) részére az induló árak
megállapításánál kalkulált tőkeköltségelem [a 2. melléklet 2. pont a) alpontja szerinti TK ],
i
TK: az adott hatósági áras engedélyes adott tevékenységére kalkulált, a nyereségkorlát
számításakor figyelembe vett súlyozott tőkeköltségelem (az állami párnagáz tároló általi
megszerzése során befizetett bányajáradéknak a tárolásra jutó tőkefedezeti költsége nélkül),
számítási módja
- az elosztás esetében: a nyereségkorlát számításakor figyelembe vett súlyozott tőkeköltség
elem az értékesítési kategóriákra osztott tőkeköltségek összege. Az értékesítési kategóriákra
osztott tőkeköltség megállapítása az engedélyesek (a 20 m 3/h feletti értékesítési kategóriákra
vonatkozó kapacitás-lekötési és gázmérő névleges teljesítmény adatokkal, egyetemes
szolgáltatásra jogosult és nem jogosult bontásban) adatszolgáltatása alapján történik.
- szállítás és tárolás esetében: TK = TIE x (f x TH
+ g x TH )
i
ESZ
V
TK
:
2014
- az elosztás és tárolás esetében megegyezik a TK meghatározásánál írtakkal
- szállítás esetében: TK = TIE x [i x TH
+ (1-i) x TH ] ahol:
i
SZ_B
SZ
TIE : a 2009. évi eszköz- és költségfelülvizsgálatba bevont adott hatósági áras engedélyes azon
i
2008. év végi, valamint a 2009. évben dokumentáltan aktiválásra kerülő tárgyi eszközeinek és
immateriális javainak 2010. áprilisi árszintre átszámított (átértékelt) nettó értéke, az
1. mellékletben ismertetett díjképzési módszertan szerint megállapított díjakban elismert eszközök
nettó értéke nélkül, amelyeket az eszköz- és költség-felülvizsgálat alapján a Hivatal indokoltnak
minősített [meghatározásánál a hatósági áras engedélyes általános működését lehetővé tévő
eszközök (például irodaház) értékének arányos részét is figyelembe vette],
TH
: a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árak képzéséről szóló 29/2009.
SZ_B
(VI. 25.) KHEM rendelet 6. § (4) bekezdése szerint figyelembe vett reál hozamtényező,
százalékban kifejezve,
i: arányszám, amely a 3/A. § (4) bekezdése alapján a Hivatal részére megküldött,
a nyereségkorlát számítással érintett évre vonatkozó összesített mennyiségi adatok és az azonos
naptári évben az alaprendszeren szállított összes mennyiség alapján kerül kiszámításra,
f: az egyetemes szolgálásra jogosult felhasználók ellátása érdekében lekötött éves kapacitások
aránya az adott gázév tényleges összes lekötéséhez viszonyítva
g: a nem az egyetemes szolgálásra jogosult felhasználók ellátása érdekében lekötött éves
kapacitások aránya az adott gázév tényleges összes lekötéséhez viszonyítva
CPIX
: a KSH által közzétett 2010. évi éves átlagos fogyasztói árindexből a háztartási
2010
energia sor elhagyásával számított árindex, százalékban kifejezve
CPIX
: Abban az esetben, ha a KSH által közzétett 2011. évi éves átlagos fogyasztói
2011
árindexből a háztartási energia sor elhagyásával számított árindex mértéke meghaladja az 5%-ot,
úgy CPIX
megegyezik az 5%-ot meghaladó értékkel, százalékban kifejezve. Egyébként
2011
a (1 + CPIX
/100) kifejezés értéke 1.
2011
CPIX
: Abban az esetben, ha a KSH által közzétett 2012. évi éves átlagos fogyasztói
2012
árindexből a háztartási energia sor elhagyásával számított árindex mértéke meghaladja az 5%-ot,
úgy CPIX
megegyezik az 5%-ot meghaladó értékkel, százalékban kifejezve. Egyébként
2012
a (1 + CPIX
/100) kifejezés értéke 1.
2012

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2014. évi 48. szám

CPIX

: Abban az esetben, ha a KSH által közzétett 2013. évi éves átlagos fogyasztói
2013
árindexből a háztartási energia sor elhagyásával számított árindex mértéke meghaladja az 5%-ot,
úgy CPIX
megegyezik az 5%-ot meghaladó értékkel, százalékban kifejezve. Egyébként
2013
a (1 + CPIX
/100) kifejezés értéke 1.
2013
CPIX
: Abban az esetben, ha a KSH által közzétett 2014. évi éves átlagos fogyasztói
2014
árindexből a háztartási energia sor elhagyásával számított árindex mértéke meghaladja az 5%-ot,
úgy CPIX
megegyezik az 5%-ot meghaladó értékkel, százalékban kifejezve. Egyébként
2014
a (1 + CPIX
/100) kifejezés értéke 1.
2014
TFK: a párnagáz elismert tőkefedezeti költsége,
k : inflációkorrekciós tényező a 0,013 ≤ k ≤ 0,017 sávban.
3
TP: A 2. melléklet 2. pont a) alpontja szerinti TIE -ben, a 2009. évi eszköz- és
i
költségfelülvizsgálatban nem szerepeltetett, az 1.1.6. pont szerint figyelembe vett új beruházások
tőkeköltsége, figyelemmel a TK megállapítása során alkalmazott arányokra.”
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5. melléklet a …/2014. (…. ….) NFM rendelethez

5. melléklet a 14/2014. (III. 31.) NFM rendelethez
„2. melléklet a 19/2010. (XII. 3.) NFM rendelethez

„2. melléklet a 19/2010. (XII. 3.) NFM rendelethez

A 2. § szerinti földgázforrás ára és mennyisége 2014. második negyedévre,
valamint a felek köre
1. A Magyar Földgázkereskedő Zrt. mint volt közüzemi nagykereskedő által értékesítendő, nem
földgáztárolóból származó földgázforrás legmagasabb hatósági ára és mennyisége:
A
1.

Szerződött egyetemes szolgáltató

2.
3.
4.
5.

FŐGÁZ Zrt.
E.ON Energiaszolgáltató Kft.
E.ON Energiaszolgáltató Kft.
GDF SUEZ Energia
Magyarország Zrt.
GDF SUEZ Energia
Magyarország Zrt.

6.

B
Földgázforrás
mennyisége
(TJ)

D
Hazai termelésből
beszerzett
földgázforrás ára
(forint/MJ)

3 302
1 514
896
1 904

C
Nem hazai
termelésből
beszerzett
földgázforrás ára
(USD/GJ)
11,115
11,115
11,115

1 071

-

1,077

0,884
-

2. A Magyar Földgázkereskedő Zrt. mint volt közüzemi nagykereskedő által értékesítendő,
földgáztárolóból származó földgázforrás legmagasabb hatósági ára és mennyisége:
1.
2.
3.
4.

A
Szerződött egyetemes szolgáltató
E.ON Energiaszolgáltató Kft.
GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt.
FŐGÁZ Zrt.

B
Földgázforrás
mennyisége
(TJ)
-

C
Földgázforrás ára
(forint/MJ)
-

”
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6. melléklet a …/2014. (…. ….) NFM rendelethez

6. melléklet a 14/2014. (III. 31.) NFM rendelethez
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„3. melléklet a 19/2010. (XII. 3.) NFM rendelethez

„3. melléklet a 19/2010. (XII. 3.) NFM rendelethez

A volt közüzemi nagykereskedőre vonatkozó, a 3. § szerinti hazai termelésű földgáz
legmagasabb hatósági ára és mennyisége 2014. második negyedévre
1.
2.

A
A volt közüzemi
nagykereskedő
Magyar Földgázkereskedő Zrt.

B
Földgázforrás mennyisége
(TJ)
3 417

C
Földgázforrás ára
(forint/MJ)
0,785

”

7. melléklet a …/2014. (…. ….) NFM rendelethez
7. melléklet a 14/2014. (III. 31.) NFM rendelethez
„4. melléklet a 19/2010. (XII. 3.) NFM rendelethez

„4. melléklet a 19/2010. (XII. 3.) NFM rendelethez

Az egyetemes szolgáltatóra vonatkozó, a 3. § szerinti hazai termelésű földgáz legmagasabb
hatósági ára és mennyisége 2014. második negyedévre
1.
2.
3.

A
Egyetemes szolgáltató
FŐGÁZ Zrt.
TIGÁZ Zrt.

8. melléklet a 14/2014. (III. 31.) NFM rendelethez
„5. melléklet a 19/2010. (XII. 3.) NFM rendelethez

B
Földgázforrás mennyisége
(TJ)
2 096
2 662

C
Földgázforrás ára
(forint/MJ)
0,874
0,991

”

8. melléklet a …/2014. (…. ….) NFM rendelethez
„5. melléklet a 19/2010. (XII. 3.) NFM rendelethez

A 2/A. § szerinti földgázforrás ára 2014. második negyedévre, valamint a felek köre
A Magyar Földgázkereskedő Zrt. mint volt közüzemi nagykereskedő által értékesítendő
földgázforrás legmagasabb hatósági ára a szerződésben foglalt mennyiségekre tekintettel tárolóból
és nem tárolóból származó földgáz megosztásban:
1.
2.

A
Szerződött egyetemes
szolgáltató
OERG Kft.

B
Nem földgáztárolóból
beszerzett földgázforrás ára
(USD/GJ)
8,763

C
Földgáztárolóból beszerzett
földgázforrás ára (forint/MJ)
-

”

„7. melléklet a 19/2010. (XII. 3.) NFM rendelethez

„7. melléklet a 19/2010. (XII. 3.) NFM rendelethez
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9. melléklet a …/2014. (…. ....) NFM rendelethez

9. melléklet a 14/2014. (III. 31.) NFM rendelethez

A GET 141/B. § (15) bekezdés b) pontjában meghatározott engedélyes által fizetendő kapcsolt termelésszerkezet átalakítási hozzájárulás és
kiegyenlítő hozzájárulás mértéke 2014-ben
A
1.

B
2014. jan.

C

D

E

F

G

H

I

J

2014. febr. 2014. márc. 2014. ápr. 2014. máj. 2014. jún. 2014. július 2014. aug. 2014. szept.

2.

kapcsolt
termelésszerkezet
átalakítási
hozzájárulás (milliárd
forint)

0

7,6

0

0

-2

-2

-2

-1,6

0

3.

kiegyenlítő
hozzájárulás
(forint/MJ)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

”
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10. melléklet a 14/2014. (III. 31.) NFM rendelethez
„8. melléklet a 19/2010. (XII. 3.) NFM rendelethez

10. melléklet a …/2014. (…. ….) NFM rendelethez
„8. melléklet a 19/2010. (XII. 3.) NFM rendelethez

A GET 141/C. §-a szerinti felajánlás alapján értékesített földgáz árában, az egyetemes szolgáltatói
engedéllyel nem rendelkező volt közüzemi nagykereskedő és a GET 141/C. § (2) bekezdése
szerinti földgázkereskedő között érvényesíthető legmagasabb szállítási és tárolási fajlagos értékek
összege 2014. második negyedévben:

1.

A

B

az árban érvényesíthető legmagasabb szállítási és tárolási
fajlagos értékek összege:

0,288 Ft/MJ
”

A vidékfejlesztési miniszter 29/2014. (III. 31.) VM rendelete
az állami digitális távérzékelési adatbázisról
A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény 38. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. §
g) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges
jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011.
(XII. 22.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró honvédelmi miniszterrel egyetértésben,
a következőket rendelem el:
1. §

(1) A földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv (Földmérési és Távérzékelési Intézet, a továbbiakban: FÖMI)
és a honvédelemért felelős miniszter által kijelölt szervezet a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló
2012. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Fttv.) 19. § (1) bekezdése szerinti távérzékelési adatokból és az Fttv.
hatályba lépését követően részben vagy egészben közpénzek felhasználásával előállított vagy beszerzett
távérzékelési anyagokból és azok további feldolgozásához szükséges adatokból digitális távérzékelési adatbázisokat
hoz létre és üzemeltet, valamint azokból adatot szolgáltat.
(2) Az Fttv. 19. § (8) bekezdése alapján átadott távérzékelt adatokat az (1) bekezdés szerinti szerv és szervezet az adattal
rendelkezni jogosulttal kötött egyedi megállapodás alapján szolgáltatja.
(3) Az Fttv. 19. § (8) bekezdésében meghatározott távérzékelt adatok közül az adatbázis nem tartalmazza azon
űrfelvételeket, amelyek szolgáltatóinak az adatok felhasználására vonatkozó korlátozásai ezt nem teszik lehetővé.

2. §

(1) A távérzékelési adatok körébe tartoznak a hagyományos vagy digitális mérőkamerával készített légifelvételek
és ortofotók, valamint minden egyéb aktív és passzív szenzorral készített távérzékelési anyag a hozzá tartozó,
a felvételezés pillanatában a szenzor, illetve a felvétel térbeli helyzetét, a lefedett terület kiterjedését és a képalkotás
és leképezés geometriáját meghatározó adatokkal.
(2) A távérzékelési adat tulajdonosa, az adat másolatát, szabványos, tömörítésmentes, nyílt adatformátumban,
felvételezési egységenként – eredeti képenként – olyan feldolgozottsági szinten és kiegészítő, tájékoztató adatokkal
köteles átadni a FÖMI-nek, amely lehetővé teszi az adat közvetlen, teljes körű felhasználását.
(3) A titokvédelmi szempontból minősített adatokat tartalmazó távérzékelési adatokat az adatállománnyal rendelkezni
jogosult a minősített területek, adatok digitális maszkolás, vagy más módon való, felismerésre alkalmatlanná tétele
után az elkészítéstől számított 30 napon belül köteles átadni a FÖMI-nek.
(4) Amennyiben rendelkezésre állnak egyéb feldolgozottsági szinthez tartozó geometriai, leíró, képi vagy metaadatok,
azokat is az előállítást követő 30 napon belül rendelkezésre kell bocsátani az adatbázisba történő beépítés céljából.

4648

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2014. évi 48. szám

3. §		
A 2. § (1) bekezdése alapján átadott adatok, annak állami átvételéig csak forrásadatnak minősülnek, új állami
alapadat előállításához nem használhatóak fel.
4. §		
A légifelvételek tekintetében az Fttv. 19. § (7) bekezdésében előírt állami átvételt az alábbiak szerint kell elvégezni:
a)
az állami távérzékelési adatbázisban digitális légifelvételek kerülnek tárolásra;
b)
az analóg formátumban készült légifelvételek állami átvételéhez szükséges digitális átalakításnak meg kell
felelnie az archiválásra vonatkozó rendelet előírásainak;
c)
az adatelőállításhoz felhasznált légifényképező kamerának érvényes, a gyártó által biztosított kalibrációs
jegyzőkönyvvel kell rendelkeznie, amelyet 3 évente meg kell újítani;
d)
a légifényképezéshez felhasznált digitális kamerának évente elvégzett, kalibrációs célú tesztrepülést kell
végrehajtania, amelyet jegyzőkönyvvel kell igazolni;
e)
a légifényképezéshez felhasznált, a mérőrendszer részét képező globális műholdas helymeghatározó
rendszernek (Global Navigation Satellite Systems, a továbbiakban: GNSS) és az inerciális mérőegységnek
(Inertial Measurement Unit, a továbbiakban: IMU) a gyártó által biztosított érvényes kalibrációs
jegyzőkönyvvel kell rendelkeznie;
f)
az adatelőállításhoz felhasznált légifényképező kamerának elektronikus képvándorlás kompenzátorral kell
rendelkeznie;
g)
az állami átvételt követően a digitális légifelvételeket az eredeti adatformátumban kell tárolni;
h)
a légifényképezés során közvetlenül keletkezett adatokat vonatkozási rendszerbe illesztés nélkül, az eredeti
geometriai szerkezet megtartásával kell az állami távérzékelési adatbázisban tárolni;
i)
a légifényképezés térbeli vonatkozású leíró adatait a készítés során alkalmazott vonatkozási rendszerben és
vetületben kell az állami távérzékelési adatbázisban tárolni;
j)
Az állami átvétel során vizsgálni kell az adatok teljességét, lefedi-e a megadott területet, megvannak-e
az átadás során részletezett leíróadatok;
k)
az állami átvételi eljáráshoz biztosítani kell a készíttető által előre meghatározott műszaki paramétereket,
vizsgálni kell a műszaki paramétereknek való megfelelőségét;
l)
az állami átvétel során a légifelvételek műszaki paramétereinek és a leadandó munkarészeknek meg kell
felelnie a térképészetért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által a földhivatali tájékoztatás céljából
üzemeltetett elektronikus honlapon, valamint a FÖMI honlapján közzétett szabályzatban rögzítetteknek;
m)
az állami átvételt legalább 5 éves szakmai gyakorlattal, szakirányú felsőfokú végzettséggel rendelkező,
a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv, a kizárólag honvédelmi célból készített távérzékelési
anyagok vonatkozásában a honvédelem térképészeti támogatásáért felelős szerv állományába tartozó
szakember végezheti;
n)
az állami átvételi eljárásról jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza a „megfelelt” vagy „nem megfelelt”
minősítést.
5. §		
Az ortofotók tekintetében az Fttv. 19. § (7) bekezdésében előírt állami átvételt az alábbiak szerint kell elvégezni:
a)
a digitális ortofotókat a készítés során alkalmazott referencia rendszerben és vetületben kell az állami
távérzékelési adatbázisban tárolni;
b)
az állami átvétel során vizsgálni kell az adatok teljességét, lefedi-e a megadott területet, megvannak-e
az átadás során részletezett leíróadatok;
c)
az állami átvételi eljáráshoz biztosítani kell a készíttető által előre meghatározott műszaki paramétereket;
d)
az ortofotók állami átvétele során minőségvizsgálatot kell végezni;
e)
az ortofotók minőségvizsgálatának ki kell terjednie az adatok geometria pontosságára, radiometriai
tulajdonságaira, a készíttető által előre meghatározott műszaki paramétereknek történő megfelelőségre;
f)
az ortofotók minőségvizsgálatához biztosítani kell az előállítás során felhasznált digitális domborzatmodellt;
g)
az ortofotók geometriai pontosságának vizsgálatához utólagosan kijelölt, az előállítás folyamatától
független, az ortofotón és a terepen is jól azonosítható, geodéziai pontosságú GPS méréssel meghatározott
ellenőrző pontokat kell biztosítani;
h)
az állami átvétel során az ortofotók műszaki paramétereinek és a leadandó munkarészeknek meg kell felelnie
a miniszter által a földhivatali tájékoztatás céljából üzemeltetett elektronikus honlapon, valamint a FÖMI
honlapján közzétett szabályzatban rögzítetteknek;
i)
az állami átvételt legalább 5 éves szakmai gyakorlattal, szakirányú felsőfokú végzettséggel rendelkező,
a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv, a kizárólag honvédelmi célból készített távérzékelési
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j)
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anyagok vonatkozásában a honvédelem térképészeti támogatásáért felelős szerv állományába tartozó
szakember végezheti;
az állami átvételi eljárásról jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza a „megfelelt” vagy „nem megfelelt”
minősítést.

6. §		
A földi és légi lézerszkennelt távérzékelt adatok tekintetében az Fttv. 19. § (7) bekezdésében előírt állami átvételt
az alábbiak szerint kell elvégezni:
a)
az adatelőállításhoz felhasznált lézerszkennernek érvényes, az üzembe helyezés időpontjában a gyártó által
biztosított kalibrációs jegyzőkönyvvel kell rendelkeznie;
b)
az adatelőállításhoz felhasznált lézerszkennernek évente elvégzett, kalibrációs célú tesztmérést – légi
lézerszkennelés esetén tesztrepülést – kell végrehajtania, amelyet jegyzőkönyvvel kell igazolni;
c)
a légi, vagy mobil földi lézerszkenneléshez felhasznált mérőrendszer részét képező GNSS és IMU rendszernek
az üzembe helyezés időpontjában a gyártó által biztosított érvényes kalibrációs jegyzőkönyvvel kell
rendelkeznie;
d)
a lézerszkennelt adatok állami átvétele során minőségvizsgálatot kell végezni;
e)
a lézerszkennelt adatok geometriai ellenőrzéshez a geometriai pontosság utólagos ellenőrzését lehetővé
tevő anyagfelszínen mért, megfelelő számú és pontsűrűségű, az előállítás folyamatától független, geodéziai
pontosságú GNSS méréssel meghatározott ellenőrző pontokat kell biztosítani;
f)
a lézerszkennelt adatok vízszintes és magassági megbízhatóságának meg kell felelnie a lézerszkennelt
adatokat előállító rendszer pontossági jelleggörbéjének;
g)
a lézerszkennelésből származó georeferált pontfelhőt a készítés során alkalmazott referencia rendszerben és
vetületben kell az állami távérzékelési adatbázisban tárolni;
h)
az állami átvétel során vizsgálni kell az adatok teljességét, lefedi-e a megadott területet, megvannak-e
az átadás során részletezett leíróadatok;
i)
az állami átvételi eljáráshoz biztosítani kell a készíttető által előre meghatározott műszaki paramétereket;
j)
az állami átvétel során a lézerszkennelt adatok műszaki paramétereinek és a leadandó munkarészeknek meg
kell felelnie a miniszter által a földhivatali tájékoztatás céljából üzemeltetett elektronikus honlapon, valamint
a FÖMI honlapján közzétett szabályzatban rögzítetteknek;
k)
az állami átvételt legalább 5 éves szakmai gyakorlattal, szakirányú felsőfokú végzettséggel rendelkező,
a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv, a kizárólag honvédelmi célból készített távérzékelési
anyagok vonatkozásában a honvédelem térképészeti támogatásáért felelős szerv állományába tartozó
szakember végezheti;
l)
az állami átvételi eljárásról jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza a „megfelelt” vagy „nem megfelelt”
minősítést.
7. §		
A légi hiperspektrális távérzékelt adatok tekintetében az Fttv. 19. § (7) bekezdésében előírt állami átvételt
az alábbiak szerint kell elvégezni:
a)
a hiperspektrális adatokat előállító kamerának érvényes, a gyártó által biztosított radiometriai és optikai
kalibrációs jegyzőkönyvvel kell rendelkeznie, amelyet évente meg kell újítani;
b)
a hiperspektrális adatokat előállító kamerának évente elvégzett, kalibrációs célú tesztrepülést kell
végrehajtania, amelyet jegyzőkönyvvel kell igazolni;
c)
a hiperspektrális adatokat előállító kamerához csatlakozó GNSS és IMU rendszernek érvényes, a gyártó által
biztosított kalibrációs jegyzőkönyvvel kell rendelkeznie;
d)
a hiperspektrális adatokat előállító kamerának olyan radiometriai értékekkel kell rendelkeznie, mely fizikai
egységgel adja meg az érzékelt sugárzási mennyiséget;
e)
a hiperspektrális adatok előállításával egyidejűleg a terepi felvételezés helyszínén terepi spektrofotométeres
ellenőrző méréseket kell végezni;
f)
a terepi spektrofotométeres ellenőrzéseket olyan, kalibrált spektrofotométerrel kell végezni, melynek
hullámhossztartománya és radiometriai felbontása legalább olyan tartományú és radiometriai tulajdonságú,
mint a hiperspektrális adatok előállítását végző légi rendszeré;
g)
a hiperspektrális adatok állami átvétele során minőségvizsgálatot kell végezni;
h)
a hiperspektrális adatok feldolgozása során a geometriai ellenőrzéshez a terepi felbontáshoz igazodó,
terepen is jól azonosítható, megfelelő számú utólagosan kijelölt, az előállítás folyamatától független,
geodéziai pontosságú GNSS méréssel meghatározott ellenőrző pontokat kell biztosítani;
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i)
j)
k)
l)

m)

n)

a hiperspektrális adatokat a készítés során alkalmazott referencia rendszerben és vetületben kell az állami
távérzékelési adatbázisban tárolni;
az állami átvétel során vizsgálni kell az adatok teljességét, lefedi-e a megadott területet, megvannak-e
az átadás során részletezett leíróadatok;
az állami átvételi eljáráshoz biztosítani kell a készíttető által előre meghatározott műszaki paramétereket;
az állami átvétel során a hiperspektrális adatok műszaki paramétereinek és a leadandó munkarészeknek meg
kell felelnie a miniszter által a földhivatali tájékoztatás céljából üzemeltetett elektronikus honlapon, valamint
a FÖMI honlapján közzétett szabályzatban rögzítetteknek;
az állami átvételt legalább 5 éves szakmai gyakorlattal, szakirányú felsőfokú végzettséggel rendelkező,
a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv, a kizárólag honvédelmi célból készített távérzékelési
anyagok vonatkozásában a honvédelem térképészeti támogatásáért felelős szerv állományába tartozó
szakember végezheti;
az állami átvételi eljárásról jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza a „megfelelt” vagy „nem megfelelt”
minősítést.

8. §

(1) Az Fttv. 19. § (8) bekezdése alapján átadott távérzékelt adatok közül a 4–7. § szerinti adatokat kell állami átvételi
eljárás alá vetni.
(2) Az állami átvétel során minőségileg nem megfelelt adatállományokat, valamint a 4–7. § szerinti technológiáktól
eltérő más technológiával készült távérzékelt adatokat a FÖMI, valamint a honvédelemért felelős miniszter által
kijelölt szervezet az Fttv. 19. § (1) bekezdésben meghatározott adatbázisoktól elkülönítve tárolja.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott adatállományokból történő adatszolgáltatás esetén az adatigénylő figyelmét fel
kell hívni az állami átvétel hiányára.

9. §

(1) A 4–7. §-ban meghatározott távérzékelt adatokról metaadatbázist kell felállítani az alábbi adatokkal:
a)
a távérzékelést végző vállalkozás, szerv vagy szervezet nevét és elérhetőségét,
b)
a távérzékelés helyét és időpontját,
c)
a távérzékelt területet lehatároló koordinátákat,
d)
a távérzékelt adatnyerő eszköz típusát és műszaki paramétereit,
e)
a távérzékelt adat műszaki jellemzőit,
f)
a távérzékelt adat adatgazdájának nevét és elérhetőségét,
g)
az állami átvétel eredményét és időpontját.
(2) Az adatszolgáltatás során a szolgáltató az adathoz tartozó metaadatokat is átadja.

10. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 1996. évi LXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek
végrehajtásáról szóló 21/1997. (III. 12.) FM–HM együttes rendelet
a)
1. § d) pontja,
b)
5. §-a,
c)
21. §-a, valamint
d)
25–27. §-a.
		

Dr. Fazekas Sándor s. k.,

		

vidékfejlesztési miniszter
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IX. Határozatok Tára

A köztársasági elnök 121/2014. (III. 31.) 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 – lemondására tekintettel
dr. Némethné dr. Simay Ingridet 2014. március 26-ai hatállyal bírói tisztségéből felmentem.
Budapest, 2014. március 21.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/01552-1/2014.

A köztársasági elnök 122/2014. (III. 31.) 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. Bodnárné dr. Galló
Ildikót 2014. április 1. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.
Budapest, 2014. március 21.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/01552-2/2014.

A köztársasági elnök 123/2014. (III. 31.) 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. Boschánszkyné
dr. Timkó Renáta Orsolyát 2014. április 1. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.
Budapest, 2014. március 21.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/01552-3/2014.
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A köztársasági elnök 124/2014. (III. 31.) 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. Gönczy Juditot
2014. április 1. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.
Budapest, 2014. március 21.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/01552-4/2014.

A köztársasági elnök 125/2014. (III. 31.) 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. Ivánné dr. Tóth
Szilvia Mariannát 2014. április 1. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.
Budapest, 2014. március 21.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/01552-5/2014.

A köztársasági elnök 126/2014. (III. 31.) 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. Korona Anikót
2014. április 1. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.
Budapest, 2014. március 21.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/01552-6/2014.

4653

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2014. évi 48. szám

A köztársasági elnök 127/2014. (III. 31.) 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. Molnár Gergelyt
2014. április 1. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.
Budapest, 2014. március 21.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/01552-7/2014.

A köztársasági elnök 128/2014. (III. 31.) 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. Polgár Andrást
2014. április 1. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.
Budapest, 2014. március 21.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/01552-8/2014.

A köztársasági elnök 129/2014. (III. 31.) 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. Rankóné dr. Illés
Ritát 2014. április 1. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.
Budapest, 2014. március 21.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/01552-9/2014.
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A Kormány 1195/2014. (III. 31.) Korm. határozata
az Államreform Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének módosításáról
A Kormány
1. megállapítja az Államreform Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervét az 1. melléklet szerint,
az 1–3. prioritáson szükséges többletkötelezettség-vállalás jóváhagyásával,
2. jóváhagyja a 2. melléklet szerint a mellékletben foglalt táblázat 7., 8., 26., 29. és 32. 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 Államreform Operatív Program 2011–2013. időszakra szóló akciótervének módosításáról és
az Államreform Operatív Program tartaléklistájáról szóló 1677/2013. (IX. 30.) Korm. határozatot.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

I. Prioritás bemutatása - 1. prioritás:

Államreform Operatív Program
Akcióterv 2011-2013

1. Prioritás tartalma
Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)
A prioritási tengely a közigazgatás három funkciója gyakorlásánál kíván javulást elérni:
1. az ügyintézés tekintetében az eljárások egyszerűsítésével és az elektronikai támogathatóságra való átalakításával;
2. az önkormányzási képesség javítása terén a helyi jogalkotási folyamat eredményesebbé tételével, s ehhez kapcsolódóan a partnerség erősítésével, a tervezési eszköztár bővítésével, továbbá az önkormányzat által ellátott igazgatási
szolgáltatások megszervezésének a szükségszerű finomhangolásával;
3. a közigazgatás működése tekintetében pedig a költséghatékony működési eljárások és vezetési eszközök elterjesztésével

2. A prioritás ütemezése – kiírások kerete
Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
2011
2,10
Tartalék:

2012

2013

Összesen

14,20

7,65

23,95

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2014. évi 48. szám

1. melléklet az 1195/2014. (III. 31.) Korm. határozathoz

(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

1,08

15,22

7,65

2,20

0,00

26,15

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

Konstrukció kódja

Konstrukció neve

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

1 1 17

126

Kormányzati informatikai
szolgáltatási és e-közigazgatási
sztenderdek kidolgozása

Jogszabályok és folyamatok
egyszerűsítése, egyszerűsítésének
koordinációja (kiemelt projekt és
pályázat)

0,00

2,10

2012

0,20

0,00

2013

0,00

0,00

A konstrukció célja

A konstrukció szakmai
tartalmáért felelős miniszter

A konstrukció szakmai tartalma
tekintetében feladatkörrel
rendelkező további miniszter

0,050

A kormányzati szervek infokommunikáció területén gyakorolt
irányító és ellenőrző tevékenységének tapasztalatai szerint az
IT gazdálkodás, tervezés, és üzemeltetés szoros felügyeletével
gazdaságosabbá és célszerűbbé tehetők a közigazgatás IT
ráfordításai.
A konstrukció keretében a kormányzati informatikai irányítás
szabályozási, biztonsági és operatív szempontú fejlesztése
valósul meg, amelynek eredményeként számonkérhető
standardizált műszaki elvárások, korszerű adatfeldolgozó
környezet jön létre. Az egyes részfejlesztések együttesen
képesek a közigazgatási informatika konszolidációjának
támogatására.

NFM

KIM

0,000

Az állampolgárokat érintő legfontosabb és legnagyobb
ügyfélkört jelentő ügyek folyamata egyszerűbbé válik, ezáltal
csökken a jogszabályokból eredő adminisztratív terhek (pl.
időráfordítás stb.) mértéke, ami növeli az állampolgári
elégedettséget. A projekt keretében a pályázati konstrukcióban
megvalósuló egyszerűsítések egységes módszertani keretek
között, folyamatos szakmai mentorálás és koordináció mellett
folynak, ami biztosítja a projekt eredményességét. A központi
monitoring rendszer és az egységes módszertan révén
kimutatható lesz az adminisztratív tehercsökkentés teljes
értéke.

KIM

2014
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Konstrukció neve

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

1 2 10

1 1 19

1 2 12

1 1 16

Az elektronikus ügyintézésre
vonatkozó jogszabályi környezet
felülvizsgálata

Hatásvizsgálatok és stratégiák
elkészítése

Közhiteles címregiszter kialakítása

Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása

0,00

0,00

0,00

0,00

2012

0,20

1,20

0,95

1,20

2013

0,00

0,00

0,00

0,00

A konstrukció célja

A konstrukció szakmai
tartalmáért felelős miniszter

A konstrukció szakmai tartalma
tekintetében feladatkörrel
rendelkező további miniszter

0,000

Az elvárt konkrét eredmény egységes koncepció elkészítése,
illetve az abban foglaltakat szolgáló jogszabály módosítások és
új jogi normák szövegének a kidolgozása. Közvetve pedig cél
az elektronikus ügyintézés használatának növelése a
jogszabályi környezet ügyfélközpontú megközelítésével. A
projekt feladata továbbá a szakmai, társadalmi egyeztetésre
megfelelő forma kialakítása, a vélemények konszolidálási
mechanizmusának kialakítása, a döntéshozók megfelelő
informálása a végleges tervezettel kapcsolatos véleményekről.

KIM

NFM

0,000

A pályázat eredményeként minden minisztériumban több
előterjesztés kapcsán érdemi hatásvizsgálatok születnek. Ezek
segítségével kialakul az egységes módszertanra épülő
hatásvizsgálati rendszer, valamint elterjednek a modern
vizsgálati módszerek. A pályázat az ÁROP 2009-2010. évi
akciótervében szereplő, a kormányzati jogszabály-előkészítési
folyamat átalakítását célzó kiemelt projekt eredményeire épül.

KIM

0,000

A közigazgatáson belüli egységes címkezelés megvalósításával
a közigazgatási szervek közötti együttműködés, valamint az
ügyfelekkel való kapcsolattartás egyszerűsítése, és a címek
ellenőrizhetősége által az ügyintézés biztonságosabbá tétele. A
címkezeléshez kapcsolódó jogszabályi környezet
megújításával, a cím változások címkezelési eseményekkel
egyidejű címregiszterbe rögzítésével pontosabb és naprakész
címregiszter kialakítása. A címregiszter által biztosított
címkezelési szolgáltatásokra támaszkodva a címek rögzítésével
és nyilvántartásával kapcsolatos adminisztráció csökkentése,
valamint az eljárásokban helyes címadatok alkalmazása által a
hatósági eljárásokban gyorsabb és hatékonyabb ügyintézés
biztosítása.

VM

0,000

A projekt eredményeként létrejön egy országos mentori
hálózat, valamint ennek támogatásával a helyi tisztviselők
megfelelő felkészültséget és ismereteket szereznek az
esélyegyenlőségi programok létrehozásához és
végrehajtásához. Ezáltal a településeken élő, jelenleg
hátrányos helyzetű állampolgárok számára helyben elérhetők
lesznek azok a szolgáltatások, melyek által hátrányos
helyzetük mérséklődik.

EMMI

2014
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Konstrukció neve

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

127

Kormányhivatalok
szervezetfejlesztése

0,00

2012

1,10

2013

0,00

A konstrukció célja

A konstrukció szakmai
tartalmáért felelős miniszter

0,015

Jelenlegi szabályozás vizsgálata, szervezeti és személyzeti
átvilágítás, új szervezeti modell kidolgozása, szervezeti
stratégia elkészítése, irányítási és támogatási folyamatok
racionalizálása, képzés, arculati integráció, tájékoztatási
tevékenységek. A Szolgáltató Kormányhivatal modell
kidolgozása lehetőséget ad arra, hogy a fővárosi és a megyei
kormányhivatalok, helyi sajátosságokat figyelembevevő
módon, ugyanakkor alapértékekben azonos szolgáltatói
stratégiát fogalmazzanak meg, amelynek közös gyökere a
Szolgáltató Állam értékorientációja. A modell kidolgozásához
szükséges egy megyei kormányhivatal működésének
közszolgáltató specifikus elemzése. Az elemzés ki kell, hogy
terjedjen a közszolgáltatást kísérő külső- és belső kultúrájának
minősítésére, a kormányhivatal működésében megjelenő és
potenciálisan azzá tehető közszolgáltatási feladatok minősített
listázására. Az elemzések alapot kell, hogy adjanak a
Szolgáltató Kormányhivatal küldetésének, jövőképének,
értékrendjének meghatározására, a modell rögzítésére.

KIM

KIM

KIM

2014

1 2 22

A jelenlegi szociális ellátórendszer
folyamatainak átalakításához
szükséges módszertanok
kidolgozása

0,00

0,00

0,27

0,130

Jelen projektterv célja egy olyan reform megvalósításának
magalapozása, mely egy új struktúra kialakítását alapozza
meg és létrehozása esetén képes a jelenleg működő elosztási
és folyósítási rendszer modernizálására, technikai oldalról
történő kiegészítésére, elektronizálására és költséghatékony
módon történő működtetésére.
A projekt eredményeként megalkotott koncepció olyan
egységes eljárási rendszer megteremtésének feltételeit és a
magvalósítás szükséges lépéseit mutatja be, melyek
végrehajtása esetén az egyes szociális ellátások eljutásának
módszerei a jogosultakhoz egyöntetűvé válnak. Az egyes
munkafolyamatok felülvizsgálatával, és megújításával a
szociális transzeferek kifizetési rendszerének új működési
modellje lesz kialakítható.
Szakmai tartalom bővítés keretében a társadalmi vélemények
összegzését tartalmazó kutatás lebonyolítása és a társadalmi
hatásvizsgálatok szélesebb körű lebonyolítása történik.

1.A.4

Nyilvántartások adattisztítási és
migrációs feladatainak ellátása

0,00

1,27

0,00

0,000

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

A konstrukció szakmai tartalma
tekintetében feladatkörrel
rendelkező további miniszter
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NFM
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Konstrukció neve

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

A konstrukció célja

A konstrukció szakmai
tartalmáért felelős miniszter

A konstrukció szakmai tartalma
tekintetében feladatkörrel
rendelkező további miniszter

2011

2012

2013

2014

0,00

3,69

0,50

0,000

A kiemelt projekt keretében megvalósítandó projektek:

128

0,30

0,00

0,000

· járási államigazgatási rendszer kialakításának megtervezése;

129

0,50

0,00

0,000

· ügyfélszolgálati élethelyzetek, eljárások kidolgozása;

KIM

1 1 18

0,35

0,00

0,000

· civil szervezetek működési környezetének javítása;

EMMI

0,30

0,00

0,000

· közszolgáltatások versenyképességi szempontú javítása;

KIM

NGM

0,00

0,50

0,000

· területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs
rendszer kialakítása (kiemelt projekt)

NGM

NFM, ME

0,000

· adatok, információk szolgáltatásával kapcsolatos
jogszabályok felülvizsgálata;

KIM

NFM

0,000

· a közhiteles nyilvántartásokról, valamint a nemzeti
adatvagyon kezeléséről szóló jogszabályok felülvizsgálata;

KIM

NFM
NFM

1 1 15
1 2 11

Ágazati prioritásokat megvalósító
kiemelt projekt keret

1 2 17

0,08

1 2 14

0,30

0,00
0,00

KIM

0,39

0,00

0,000

· e-közigazgatási irányítás megújítása a központi
közigazgatásban;

KIM

0,51

0,00

0,000

· egyes eljárások automatizálása;

NGM

1 2 13

0,78

0,00

0,000

· pénzügyi igazgatás folyamatainak és szabályozásának
átalakítása;

NGM

1 1 22

0,18

0,00

0,000

- a helyi közszolgáltatások versenyképességet szolgáló
modernizálása

KIM

BM

0,000

A konvergencia régiókban lévő megyei önkormányzatok
területfejlesztési tevékenyégének kialakítása, kapacitásaik,
képességeik megerősítése, mindezzel együtt képessé váljanak
arra, hogy a 2014-2020-as uniós tervezési időszakra való
felkészülés keretében a regionális fejlesztési ügynökségek
bevonásával elkészíthessék:
H'.588?F9A;F)B20'/1'99'79'23'?D9+7G2+9,+02+8?9B8/
koncepciójukat,
H'?+?+13+-;'2D8C9A8A9)B2?D,+02+8?9B8/897'9B-/A0:1'9B8
programjukat, mely tartalmazná a legfontosabb
projektötleteket is.
A Balaton Fejlesztési Tanács területi tervezési feladatainak
ellátása.

NGM

NFM

0,000

A Szervezetfejlesztés Program – a Magyary Zoltán
Közigazgatás-fejlesztési Program végrehajtásaként- a központi
költségvetési szervek és azok területi egységeinek (a fővárosi
és megyei kormányhivatalba integrált szakigazgatási szervek
kivételével) eredményességi és hatékonysági szempontú
fejlesztését jelöli meg fő célként. A pályázat a megyei
kormányhivatalok által le nem fedett államigazgatási szervekre
fókuszál, ily módon lehetővé válik a közigazgatási
szervezetrendszer egészének modernizálása. A
szervezetfejlesztési eszköztár elemei komplex lehetőséget
biztosítanak az érintett közigazgatási szervek költségvetési,
emberi erőforrás és működési szempontú fejlesztésére, saját
szükségleteiknek megfelelően. A pályázatos konstrukció
keretein belül valósul meg a pályázó szervek átvilágítása,
melynek alapján elkészül a pályázat céljainak eléréséhez
szükséges cselekvési terv kidolgozása, majd végrehajtása.

KIM

1 2 18/A

Területfejlesztési tevékenység
támogatása a konvergencia
régiókban lévő megyei
önkormányzatok és a Balaton
Fejlesztési Tanács számára
(könnyített elbírálású támogatás)

Szervezetfejlesztési program
államigazgatási és
igazságszolgáltatási szervek
számára (egyfordulós
projektkiválasztási eljárás)

0,00

0,00

0,00

1,40

1,72

0,00
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Konstrukció neve

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

2012

2013

2014

A konstrukció célja

A konstrukció szakmai
tartalmáért felelős miniszter

1 2 18

Szervezetfejlesztési program
(kiemelt projekt a koordinációra)

0,00

0,40

0,00

0,000

A kiemelt projekt keretein belül valósul meg a pályázatos
projektek megvalósításához szükséges módszertanok
kidolgozása, a koordinációs és támogatói feladatok ellátása.

KIM

1A5

Szervezetfejlesztés a konvergencia
régiókban levő önkormányzatok
számára (egyfordulós
projektkiválasztási eljárás)

0,00

0,00

3,46

0,000

A pályázati konstrukció az új megközelítésű
Szervezetfejlesztési Program önkormányzati lába a
konvergencia régiókban.

KIM

0,000

A kiemelt projekt célja kettős:
H1577:6)/D3+-+2őzését célzó program végrehajtása, ami
két évre megszabja a korrupció megelőzését célzó konkrét
intézkedéseket. A program alapelve a megelőzés, s az ezt
szolgáló intézkedések megvalósításához járulna hozzá a
projekt.
H'->'7>!75-7'3'1573A4>?'9/3űködés átalakítását is
megcélozza. A projekt másik eleme átfogó áttekintést kíván
készíteni a kormányzati működésről azzal a céllal, hogy
javaslatot tegyen az azt követő években megteendő további
lépésekre.

KIM

BM

EMMI

1 1 21

Korrupció megelőzése és a
közigazgatás-fejlesztés áttekintése

0,00

0,68

0,00

1 1 20

Önkormányzati fejlesztések
figyelemmel kísérése

0,00

0,40

0,00

0,038

A kiemelt projekt célja, hogy az uniós jogi kötelezettségeknek
megfelelően valósuljanak meg az önkormányzatok által kezelt
fejlesztések.
A feladatbővítés célja az önkormányzatok információs
igényeinek felmérése, tudásátadó, tudásmegosztó és
kompetenciafejlesztő workshopok szervezése, illetve az
érintett önkormányzatok az Önkormányzati Koordinációs Iroda
által kialakítandó informatikai modul és tudástár használatába
történő bekapcsolása.

1A6

Közigazgatási partnerségi
kapcsolatok erősítése

0,00

0,40

0,00

0,000

A Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése elnevezésű
pályázat célja a közigazgatási szervek és a társadalmi
szervezetek közötti partnerségi kapcsolati hálók kialakítása,
illetve szorosabbra fonása, a közigazgatás és a civil szféra
közötti együttműködések közvetlen támogatása.

1.A.7

Szervezetfejlesztés a konvergencia
régiókban lévő megyei
kormányhivatalok számára
(könnyített elbírálású támogatás)

0,00

0,00

0,90

0,000

1 1 14

Partnerség erősítése

0,00

0,70

0,00

0,000

A konstrukció szakmai tartalma
tekintetében feladatkörrel
rendelkező további miniszter

BM
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NGM, NFM

KIM

Cél a közigazgatás és a civil és vállalkozói szektor közötti
kapcsolatok intézményesített formáinak a terjesztése és a
partnerek kapacitásának a növelése:
1. Társadalmi, szakmai és érdekvédelmi szervezetek minőségi
kapacitásbővítése és együttműködésük erősítése.
2. Szakterületi intézményesített partnerségi megoldások
támogatása: közigazgatásban foglalkoztatottak és partnereik
közös képzése társadalmi egyeztető képességeik javítása
érdekében, továbbá intézményesített együttműködési formák
kialakítása.
A konstrukció megvalósítása során növelni szükséges a civilek
hajlandóságát a jogalkotásban és érdekérvényesítésben való
részvétel és véleményezés kihasználására.

EMMI

4659

Konstrukció neve

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

1 1 26

A jó állam koncepció
támogatottságának növelése az
együttműködés speciális
területeinek erősítésével

1 2 15

Az állami vagyonnyilvántartás teljes
körűségének és minőségének
javítása

1 2 23

A nyugdíjrendszer modellezési,
hosszú távú előrejelzési elemeinek
fejlesztése, a kiegészítő
nyugdíjrendszerek lehetőségeinek
feltárása

1A3

1.

0,00

0,00

0,00

2012

0,00

0,41

0,00

2013

0,80

0,00

0,00

Területi együttműködést segítő
programok kialakítása az
önkormányzatoknál a konvergencia
régiókban

0,00

0,00

0,00

Prioritás

2,10

14,20

7,65

A konstrukció célja

A konstrukció szakmai
tartalmáért felelős miniszter

0,000

A korábbi Magyary Programok, valamint a készülő Magyary
Program elemeinek nemzetközi beágyazása, és illesztése a
jelenlegi közigazgatás fejlesztési fő irányokhoz. Mindezek
mellett a jelenlegi közigazgatás fejlesztési elképzelések,
valamint a jövőre vonatkozó tervek között jelentős szerep jut a
közigazgatás módszertani megalapozásának és fejlesztésének.

KIM

0,000

A konstrukció célja, hogy felülvizsgálja a vagyonnyilvántartási
és vagyonértékelési eljárásrendet, kialakítsa a kizárólagos
állami vagyonelemek teljes körű és valós értéken történő
nyilvántartását, valamint a nem valós, megbízható értéken
nyilvántartott vagyonelemek teljes körű és valós értéken
történő nyilvántartását, továbbá a kérdéses vagyonelemek
egységes alapelvek mentén történő nyilvántartását.

NFM

0,150

A projekt stratégiai célja, hogy a Világbank technikai
segítséget és információt nyújtson Magyarország számára
olyan kérdésekben, mint nyugdíjelőrejelzések modellezési
technikái, nyugdíjmodellek nemzetközi összehasonlítása,
kiegészítő nyugdíjrendszerekben az önkéntes részvétel
erősítésére vonatkozó lehetőségek.

NGM

1,850

Javul az önkormányzatok által ellátott közszolgáltatások
megszervezésének hatékonysága, javul a közszolgáltatások
minősége, erősödik a kistérségi társulás kereteiben
megvalósuló együttműködés, javul a kistérségi társulások
eredményessége a hátrányos helyzetűeket (különösen a
romákat) érintő foglalkoztatási programokban, hatékonyabban
történik az önkormányzati források felhasználása a helyi
közigazgatási feladatok ésszerűbb és olcsóbb ellátásával. A
pályázati kiírás tartalmazza a területi együttműködés
esélyegyenlőség elvű fejlesztését és a közpolitikai eszközök
fejlesztését szolgáló beavatkozásokat.

EMMI

2014

A konstrukció szakmai tartalma
tekintetében feladatkörrel
rendelkező további miniszter

4660

Konstrukció kódja

2,200
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Államreform Operatív Program
Akcióterv 2011-2013

1. Prioritás tartalma
Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)
A közigazgatás rendelkezésére álló emberi erőforrás minőségének javítására irányuló beavatkozások két időhorizonton kívánnak hatni: hosszabb távon jelentkeznek a kultúraváltást segítő intézkedések hatásai. Rövid távon hármas eszköztárra
kíván visszanyúlni a program: a vezetők vezetői képességeinek a korszerűsítésére; a teljesítményértékelés valódi tartalommal történő feltöltésére; továbbá a készségek fejlesztésére a közigazgatásban foglalkoztatottak körében.

2. A prioritás ütemezése – kiírások kerete

2011
0,00
Tartalék:

Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
2012
2013
6,06

2,78

Összesen
8,84

(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

0,48

6,20

2,16

0,43

0,00

9,27
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I. Prioritás bemutatása - 2. prioritás:

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

Konstrukció kódja

2 2 18

2 2 16

Konstrukció neve

Közigazgatási szolgáltatások
használatára való ösztönzés és
azokról tájékoztatás

Jogalkalmazás javítása

Pályázatok, kiemelt projektek meghirdethető kerete
(MrdFt)

A konstrukció célja

A konstrukció szakmai tartalmáért
felelős miniszter

A konstrukció szakmai tartalma
tekintetében feladatkörrel
rendelkező további miniszter

0,000

A projekt keretén belül tájékoztatási kampányokra kerül
sor a lakosság részére az e-közigazgatási és egyéb
közigazgatási szolgáltatásokról, azok működéséről,
elérhetőségéről, igénybe vételének feltételeiről,
előnyeiről. Emellett megtörténik a közigazgatási
szolgáltatások nyújtásában résztvevő ügyintézők
továbbképzése.

KIM

NFM

0,000

A pályázat végrehajtása során a képzésnek a pályázat
tárgyaként megjelenő joganyag tárgyi ismertetésén túl
ki kell terjednie a kapcsolódó jogszabályi környezet rövid
bemutatására, a szabályozás alapjául szolgáló társadalmi
környezet és elérni kívánt társadalmi célok
megismertetésére, a gyakorlati végrehajtást szolgáló
eszközök ismertetésére, továbbá az ügyintézés, illetve
tágabban a jogalkalmazás segítésének a módjaira. A
pályázat tárgyát képező jogszabályi környezet elméleti
megismerése és a szabályok gyakorlatban történő
alkalmazásához szükséges ismeretek megszerzése
mellett lépéseket kell tenni az egységes jogalkalmazási
gyakorlat kialakítása felé is. A képzések megtervezésénél
törekedni kell a lehető legszélesebb jogalkalmazói
célközönség bevonására. Kötelező lehetőséget biztosítani
a szabályozás által érintett partnerek számára a
képzésben való részvételre. A pályázat végrehajtása
során külön tájékoztató dokumentumokat kell készíteni a
pályázat tárgyául szolgáló teljes jogszabályi
környezetről, melyeket bárki számára ingyenesen
elérhetővé kell tenni az interneten.

KIM

KIM

EMMI

2011

2012

2013

2014

0,00

0,50

0,00

0,00

0,30

0,34

Új közszolgálati életpálya

0,00

0,97

0,00

0,080

2 2 15

Roma felzárkózás módszertani
támogatása

0,00

1,00

0,00

0,000

A roma kisebbség felzárkózását segítő programok
megtervezéséhez és végrehajtásához szükséges
ismeretek és készségek elsajátítása a roma kisebbségi
önkormányzatok választott képviselői és munkatársai
által, a helyi adottságokra épülő programok elkészítése
érdekében.

NFM, BM, HM

4661

2 2 17

Az új életpálya révén csökkenhet a fluktuáció, valamint
nőhet a közszolgálati pálya iránti érdeklődés, ami
hozzájárulhat a tisztviselői kar korösszetételéből (a
nyugdíjkorhatár előtt állók magas számából) fakadó,
rövidesen várható problémák sikeres kezeléséhez.
A projekt keretében az egyes minisztériumoknál a
személyügyi ügyintézőknek kiírt célfeladatok keretében
megtörténik az említett adathibák javítása. Továbbá
belső szabályzatok készülnek, melyek segítségével az
elért adatminőségi szint fenntartható, illetve további
javulása érhető el, figyelemmel azokra az adattisztítási
folyamat során feltárt adathibákra is, melyek nem
indokolják az azonnali beavatkozást vagy az nem
költséghatékony.

4662

Konstrukció kódja

2 2 19

2 2 20

Konstrukció neve

Elektronikus képzési és távoktatási
anyagok készítése

Kormányablakok munkatársainak
képzése

Pályázatok, kiemelt projektek meghirdethető kerete
(MrdFt)

A konstrukció célja

A konstrukció szakmai tartalmáért
felelős miniszter

A konstrukció szakmai tartalma
tekintetében feladatkörrel
rendelkező további miniszter

0,000

A konstrukció keretében elektronikus képzési anyagok
készülnek a közigazgatási szerveknél dolgozók
kompetenciáinak fejlesztése céljából. Emellett
távoktatási rendszer és öntanulási módszer
kidolgozásához és bevezetéséhez szükséges képzések és
kompetencia-fejlesztés is megtörténik.

KIM

NFM

0,000

Kormányablakok munkatársainak képzése elnevezésű
kiemelt projekt az országos szinten felálló kormányablaki
hálózat munkatársai számára nyújt egységes színvonalú,
az ügyfélszolgálati tevékenység ellátásához szükséges
ismereteket és kompetenciákat átadó képzést. A projekt
Kormányablakok kialakításának első szakaszában
lebonyolított hasonló célú képzések tapasztalati
költségadatain nyugszik.

KIM

KIM

2011

2012

2013

2014

0,00

0,00

0,56

0,00

1,60

0,33

Tudásalapú közszolgálati
előmenetel támogatása

0,00

0,98

0,00

0,000

2 2 22

Képzés a konvergencia régiókban
lévő önkormányzatoknak (kiemelt
projekt)

0,00

0,71

0,00

0,000

A kiemelt projekt keretében az önkormányzati
munkatársak részére valósulhatnak meg az
önkormányzati igényekhez igazodó képzések azzal, hogy
a képzéseken való részvétel ingyenes az
önkormányzatok számára.

KIM

2 2 23

Közigazgatási szervek
munkatársainak kompetencia
fejlesztése

0,350

Workshopokon, interaktív szemináriumokon, interaktív
előadásokon keresztül valósul meg a közigazgatási
szerveknél – a minisztériumok és azok
háttérintézményeiben, a központi és területi
kormányhivataloknál, központi hivataloknál, valamint az
autonóm szervezeteknél – dolgozó kormánytisztviselők
kompetencia fejlesztése.

KIM

A közigazgatási vizsgák tananyagának ismeretanyaga és
a követelményrendszerének megújítása folyamatosan
követi a közigazgatás változásait, az Alaptörvényre épülő
megújuló joganyagot, továbbá épít a kiérlelt
szakirodalmi álláspontokra és a közigazgatás dinamikus
forrásaira is, mint a Magyary Zoltán közigazgatásfejlesztési programra. A közigazgatási vizsgák
tananyagai a korábbiaknál lényegesen nagyobb
hangsúlyt helyeznek a változások irányainak bemutatása
mellett a változások okainak ismertetésére, a
közigazgatás stratégiai és fejlesztési környezetére, a
közszolgálatiság hivatásetikai kérdéseire, a szervezeti és
személyi hatékonyság szempontjaira.

KIM

2 2 24

2.

0,00

0,00

0,77

Közigazgatásban dolgozók képzése
a konvergencia régióban a
közigazgatási- és ügykezelői
alapvizsga, valamint a
közigazgatási szakvizsga
ismeretekre

0,00

0,00

0,78

0,000

Prioritás

0,00

6,06

2,78

0,430

BM
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2 2 21

Tudásalapú közigazgatási előmenetel támogatása
elnevezésű kiemelt projekt célja, hogy az Országgyűlés
által a 2011. évi XXXVI. törvényben 2012. január 1-i
hatállyal megalapított Nemzeti Közszolgálati Egyetem
képessé váljon a közszolgálati szakemberek felsőfokú
képzésére, továbbá a közszolgálati életpályamodellt
támogató továbbképzési rendszer működtetésére. Ez
kiterjed mind korszerű tananyagok és oktatási
módszerek kialakítására, mind pedig a pályaorientáció, a
közszolgálati előmenetel és a közszolgálati pályán
maradás céljából szükséges képzések programozási és
fejlesztési feladataira.

Államreform Operatív Program
Akcióterv 2011-2013

1. Prioritás tartalma
Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)
Az 1. és 2. prioritási tengelyekben foglalt fejlesztések megvalósítása a Közép-magyarországi régióban.

2. A prioritás ütemezése – kiírások kerete

2011
0,00
Tartalék:

Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
2012
2013
0,00

1,65

Összesen
1,65

(Mrd Ft)
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I. Prioritás bemutatása - 3. prioritás:

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

0,38

0,00

0,00

0,00

0,38

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

Konstrukció kódja

3A2

3A3

Konstrukció neve

Szervezetfejlesztés KMR régióban
levő önkormányzatok számára
(egyfordulós projektkiválasztási
eljárás)

Területfejlesztési tevékenység
támogatása a KMR régióban
(könnyített elbírálású támogatás)

Pályázatok, kiemelt projektek meghirdethető kerete
(MrdFt)

A konstrukció célja

A konstrukció szakmai tartalmáért
felelős miniszter

A konstrukció szakmai tartalma
tekintetében feladatkörrel
rendelkező további miniszter

2011

2012

2013

0,00

0,00

1,55

A közép-magyarországi régió
önkormányzatainak szervezetfejlesztése az
önkormányzati feladatok változása kapcsán,
illetve a közszolgáltatások színvonalának
emelése céljából.

KIM

BM

0,1

A Pest megyei és a Fővárosi Önkormányzat
területfejlesztési tevékenyégének kialakítása,
kapacitásaik, képességeik megerősítése,
mindezzel együtt képessé váljanak arra, hogy a
2014-2020-as uniós tervezési időszakra való
felkészülés keretében elkészíthessék:
=%,//4;062; 7)'&(00.0)*49
területfejlesztési koncepciójukat,
=4"4"(*"$2)9/806/60 7)49#"')"/407/&
stratégiájukat és programjukat, mely
tartalmazná a legfontosabb projektötleteket is.

NGM

NFM

0,00

0,00

4663

4664

322

3.A.4
3.

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

Szervezetfejlesztés a KM régióban
lévő megyei kormányhivatalok
számára (könnyített elbírálású
támogatás)
Prioritás

0,82

0,00

0,00

0,1

0,00

0,00

1,65

A közigazgatási vizsgák tananyagának
ismeretanyaga és a követelményrendszerének
megújítása folyamatosan követi a közigazgatás
változásait, az Alaptörvényre épülő megújuló
joganyagot, továbbá épít a kiérlelt szakirodalmi
álláspontokra és a közigazgatás dinamikus
forrásaira is, mint a Magyary Zoltán
közigazgatás-fejlesztési programra. A
közigazgatási vizsgák tananyagai a
korábbiaknál lényegesen nagyobb hangsúlyt
helyeznek a változások irányainak bemutatása
mellett a változások okainak ismertetésére, a
közigazgatás stratégiai és fejlesztési
környezetére, a közszolgálatiság hivatásetikai
kérdéseire, a szervezeti és személyi
hatékonyság szempontjaira.

KIM

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

1.

A

B

C

D

Konstrukció
kódja

Projekt megnevezése

Operatív Program

Támogatást igénylő
neve

E

F

Kiemelt projekt
támogatási összege
(KONV+KMR Mrd Ft)

Projekt rövid bemutatása

2.

1 1 17

Kormányzati informatikai szolgáltatási és eközigazgatási sztenderdek kidolgozása

Államreform Operatív Program

KIFÜ

0,250

A kormányzati szervek infokommunikáció területén gyakorolt irányító és ellenőrző tevékenységének
tapasztalatai szerint az IT gazdálkodás, tervezés, és üzemeltetés szoros felügyeletével
gazdaságosabbá és célszerűbbé tehetők a közigazgatás IT ráfordításai.
A konstrukció keretében a kormányzati informatikai irányítás szabályozási, biztonsági és operatív
szempontú fejlesztése valósul meg, amelynek eredményeként számonkérhető standardizált műszaki
elvárások, korszerű adatfeldolgozó környezet jön létre. Az egyes részfejlesztések együttesen
képesek a közigazgatási informatika konszolidációjának támogatására.

3.

1 1 26

A jó állam koncepció támogatottságának növelése
az együttműködés speciális területeinek
erősítésével

Államreform Operatív Program

KIM

0,800

A korábbi Magyary Programok, valamint a készülő Magyary Program elemeinek nemzetközi
beágyazása, és illesztése a jelenlegi közigazgatás fejlesztési fő irányokhoz. Mindezek mellett a
jelenlegi közigazgatás fejlesztési elképzelések, valamint a jövőre vonatkozó tervek között jelentős
szerep jut a közigazgatás módszertani megalapozásának és fejlesztésének.

126

Jogszabályok és folyamatok egyszerűsítése,
egyszerűsítésének koordinációja

0,170

Az állampolgárokat érintő legfontosabb és legnagyobb ügyfélkört jelentő ügyek folyamata
egyszerűbbé válik, ezáltal csökken a jogszabályokból eredő adminisztratív terhek (pl. időráfordítás
stb.) mértéke, ami növeli az állampolgári elégedettséget. A projekt keretében a pályázati
konstrukcióban megvalósuló egyszerűsítések egységes módszertani keretek között, folyamatos
szakmai mentorálás és koordináció mellett folynak, ami biztosítja a projekt eredményességét. A
központi monitoring rendszer és az egységes módszertan révén kimutatható lesz az adminisztratív
tehercsökkentés teljes értéke.

1 2 10

Az elektronikus ügyintézésre vonatkozó
jogszabályi környezet felülvizsgálata

0,200

Az elvárt konkrét eredmény egységes koncepció elkészítése, illetve az abban foglaltakat szolgáló
jogszabály módosítások és új jogi normák szövegének a kidolgozása. Közvetve pedig cél az
elektronikus ügyintézés használatának növelése a jogszabályi környezet ügyfélközpontú
megközelítésével. A projekt feladata továbbá a szakmai, társadalmi egyeztetésre megfelelő forma
kialakítása, a vélemények konszolidálási mechanizmusának kialakítása, a döntéshozók megfelelő
informálása a végleges tervezettel kapcsolatos véleményekről.

0,950

A közigazgatáson belüli egységes címkezelés megvalósításával a közigazgatási szervek közötti
együttműködés, valamint az ügyfelekkel való kapcsolattartás egyszerűsítése, és a címek
ellenőrizhetősége által az ügyintézés biztonságosabbá tétele. A címkezeléshez kapcsolódó
jogszabályi környezet megújításával, a cím változások címkezelési eseményekkel egyidejű
címregiszterbe rögzítésével pontosabb és naprakész címregiszter kialakítása. A címregiszter által
biztosított címkezelési szolgáltatásokra támaszkodva a címek rögzítésével és nyilvántartásával
kapcsolatos adminisztráció csökkentése, valamint az eljárásokban helyes címadatok alkalmazása
által a hatósági eljárásokban gyorsabb és hatékonyabb ügyintézés biztosítása.

1,200

A projekt eredményeként létrejön egy országos mentori hálózat, valamint ennek támogatásával a
helyi tisztviselők megfelelő felkészültséget és ismereteket szereznek az esélyegyenlőségi programok
létrehozásához és végrehajtásához. Ezáltal a településeken élő, jelenleg hátrányos helyzetű
állampolgárok számára helyben elérhetők lesznek azok a szolgáltatások, melyek által hátrányos
helyzetük mérséklődik.

1,115

Jelenlegi szabályozás vizsgálata, szervezeti és személyzeti átvilágítás, új szervezeti modell
kidolgozása, szervezeti stratégia elkészítése, irányítási és támogatási folyamatok racionalizálása,
képzés, arculati integráció, tájékoztatási tevékenységek. A Szolgáltató Kormányhivatal modell
kidolgozása lehetőséget ad arra, hogy a fővárosi és a megyei kormányhivatalok, helyi
sajátosságokat figyelembevevő módon, ugyanakkor alapértékekben azonos szolgáltatói stratégiát
fogalmazzanak meg, amelynek közös gyökere a Szolgáltató Állam értékorientációja. A modell
kidolgozásához szükséges egy megyei kormányhivatal működésének közszolgáltató specifikus
elemzése. Az elemzés ki kell, hogy terjedjen a közszolgáltatást kísérő külső- és belső kultúrájának
minősítésére, a kormányhivatal működésében megjelenő és potenciálisan azzá tehető
közszolgáltatási feladatok minősített listázására. Az elemzések alapot kell, hogy adjanak a
Szolgáltató Kormányhivatal küldetésének, jövőképének, értékrendjének meghatározására, a modell
rögzítésére.

4.

5.

6.

7.

8.

1 2 12

Közhiteles címregiszter kialakítása a konvergencia
régiókban

1 1 16

Esélyegyenlőség-elvű fejlesztés-politika
kapacitásának biztosítása

127

Kormányhivatalok szervezetfejlesztése

Államreform Operatív Program

Államreform Operatív Program

Államreform Operatív Program

Államreform Operatív Program

Államreform Operatív Program

KIM

KIM

VM

TKKI

KIH
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2. melléklet az 1195/2014. (III. 31.) Korm. határozathoz

4665

10.

1 2 22

128

A jelenlegi szociális ellátórendszer folyamatainak
átalakításához szükséges módszertanok
kidolgozása

Járási államigazgatási rendszer kialakításának
megtervezése

Államreform Operatív Program

Államreform Operatív Program

KIM

NÁK

0,400

0,300

Jelen projekt célja a járási rendszer kialakításának és a legfontosabb államigazgatási feladatok
járásokba koncentrálásának előkészítése. A projekttől alapvetően elvárt eredmény, hogy mind a
hivatalok, mind pedig az állampolgárok oldalán javuljon a területi államigazgatás működésének
hatékonysága és a feladatellátás minősége.
A projekt során megvalósítandó konkrét célok:
a) az államigazgatási feladat- és hatáskörök járási szintű összekapcsolásának megalapozása az
államigazgatás kormányhivatali szervezetrendszerével, feladatkataszter, jogszabályi hátteret
megalapozó tanulmányok létrejötte;
b) a kormányhivatalok szakigazgatási szerveinek, valamint a körzetközponti és a települési jegyző
államigazgatási feladatainak a járási szervezetrendszerbe integrálásra előkészítése, kapcsolódó
módszertani útmutatók és kapcsolódó dokumentumaik kimunkálása;
c) az egységes működés érdekében a szervezetirányítási rendszer és a belső kontrollok
kialakításának előkészítése;
d) a végrehajtás folyamatának megtervezése és a kialakítás ütemtervének meghatározása.

11.

129

Ügyfélszolgálati élethelyzetek, eljárások
kidolgozása

Államreform Operatív Program

NÁK

0,500

A fejlesztés lehetővé teszi, hogy a Kormányablakok ne csupán egy adott ágazat ügyeit intézzék, az
államigazgatási hatósági ügyek egy helyen legyenek intézhetők. Jelen konstrukció célja a
Kormányablakokat kiszolgáló, országosan egységes tudásbázis megalkotása és azok
működtetéséhez szükséges folyamatok egységes kialakítása. A projekt során megvalósítandó
konkrét célok: a) az államigazgatási feladat- és hatáskörök feladattérképének egységes
tudásbázisba szervezése, b) a kormányhivatali integrációban érintett szakigazgatási szervek
hatáskörébe tartozó legfontosabb ügykörök és ügyek „egyablakos” ügyintézési modelljének
kialakítása, c) ügyféltájékoztató dokumentumok, ügyleírások, valamint d) az ügyfélszolgálatokban
dolgozó kormánytisztviselők alap- és szakképzési rendszerének megalapozása, d)tartalom
szolgáltatása az ügyfélszolgálati csatornák interoperábilis informatikai Tudástára számára.

12.

1 1 18

Civil szervezetek működési környezetének
javítása

Államreform Operatív Program

EMMI

0,350

A projekt célja a civil szervezetek működésének egyszerűsítése a jogi környezet átalakításával, a
civil szervezetek ügyintézési folyamatainak újragondolása és kapcsolódó iratminták és tájékoztatók
(ügyleírások) készítése. Képzés (e-learning alapú) biztosítása a civil szervezetek képviselői részére.

13.

1 1 15

Közszolgáltatások versenyképességi szempontú
javítása

Államreform Operatív Program

Ecostat

0,300

A projekt célja a közszolgáltatási jógyakorlatok, fejlesztési igények összegyűjtése, majd ezek közül a
leginkább hasznosítható javaslatok értékelése és kidolgozása, illetve pilot jellegű megvalósítása. A
projekt egyik fő terméke a versenyképességi szerződések elkészítése.

1 2 11

Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai
koordinációs rendszer kialakítása (kiemelt
projekt)

Államreform Operatív Program

Széchenyi
Programiroda
Nonprofit Kft.

0,500

15.

1 2 17

Adatok, információk szolgáltatásával kapcsolatos
jogszabályok felülvizsgálata

Államreform Operatív Program

KIM

0,080

Az Európai Parlament és Tanács a közszféra információinak további felhasználásáról szóló
2003/98/EK irányelve (a továbbiakban: Irányelv) kötelező előírásokat tartalmaz a közszférában
rendelkezésre álló adatok széles körű felhasználhatóságának biztosítására, amely elsődleges célja az
adatokon alapuló szolgáltatások piacosodásának elősegítése. A projekt elsődleges célja ezen
Irányelv gyakorlati megvalósulása.

1 2 14

A közhiteles nyilvántartásokról, valamint a
nemzeti adatvagyon kezeléséről szóló
jogszabályok felülvizsgálata

0,300

A közigazgatás megújulásának egyik feltétele a közigazgatásban kezelt adatháttér rendbetétele, az
adatok megbízhatóságának emelése, a jogosult hozzáférések biztosítása. Szükséges a
nyilvántartások igazgatásszervezési (és nem matematikai) értelemben vett normalizálása, az egyes
adatok (adatkörök) egyértelmű felelősének kijelölése, s ehhez kapcsolódóan
K*A*-*<84>*5G;D0<*:<*56D18A;AJ4;E0.;/85@*6*<84+2A<8;F<D;*
K*A*-*<8418A;AJ4;E0.;18AAD/E:E;2/85@*6*<84:.7-+.<E<.5.
A projekt e feladatkört érintő jogszabályi környezet felülvizsgálatát biztosítja.

16.

Államreform Operatív Program

KIM
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14.

a) a területfejlesztés területi tervezési folyamatainak, módszerének, szabályozásának és
intézményrendszerének újragondolása,
b) a területfejlesztési területi tervezés központi koordinációs rendszerének kialakítása, a területi és
ágazati tervezés közti koordinációs rendszer megteremtése,
c) a tervezést támogató egységes és a tervezésben résztevők számára elérhető információs rendszer
kialakítása,
d) az uniós és hazai fejlesztési források pályázati rendszereinek egységes tervezését és
végrehajtását támogató monitoring és kontrolling információs rendszer szabályozási koncepciójának
kialakítása,
e) a területi tervezés partnerségi hálózatának megteremtése.

4666

9.

Jelen projektterv célja egy olyan reform megvalósításának magalapozása, mely egy új struktúra
kialakítását alapozza meg és létrehozása esetén képes a jelenleg működő elosztási és folyósítási
rendszer modernizálására, technikai oldalról történő kiegészítésére, elektronizálására és
költséghatékony módon történő működtetésére.
A projekt eredményeként megalkotott koncepció olyan egységes eljárási rendszer megteremtésének
feltételeit és a magvalósítás szükséges lépéseit mutatja be, melyek végrehajtása esetén az egyes
szociális ellátások eljutásának módszerei a jogosultakhoz egyöntetűvé válnak. Az egyes
munkafolyamatok felülvizsgálatával, és megújításával a szociális transzeferek kifizetési rendszerének
új működési modellje lesz kialakítható.
Szakmai tartalom bővítés keretében a társadalmi vélemények összegzését tartalmazó kutatás
lebonyolítása és a társadalmi hatásvizsgálatok szélesebb körű lebonyolítása történik.

1 2 20

E-közigazgatási irányítás megújítása a központi
közigazgatásban

Államreform Operatív Program

KIM

0,390

A módosított Ket. hatósági jogkörrel létrehozza az Elektronikus Ügyintézési Felügyeletet, amely
valamennyi elektronikus ügyintézési szolgáltatást nyilvántartja, a szabályozott elektronikus
ügyintézési szolgáltatásokat pedig ellenőrzi, illetve adott feltételek esetében engedélyezi is. E
hatóság felállítását és működési feltételeinek megteremtését segíti elő ez a projekt.

18.

1 2 16

Egyes eljárások automatizálása

Államreform Operatív Program

NAV

0,510

A NAV adatvagyon kataszterének létrehozása, naprakészen tartásához automatikus eljárások
kialakítása, ennek eredményeképpen az adatvagyon kezelés, feldolgozás hatékonyságának, az
adatminőségnek a javítása, eljárásrendi javaslatok kidolgozása, mindezeken keresztül az ügyviteli
folyamatok támogatása.

19.

1 2 13

Pénzügyi igazgatás folyamatainak és
szabályozásának átalakítása

Államreform Operatív Program

MÁK

0,780

Az Államreform Operatív Program 2011-2013. évi akciótervében nevesített Pénzügyi igazgatás
folyamatainak és szabályozásának átalakítása tartalmú kiemelt projekt célja a költségvetési törvény
végrehajtásának pénzügyi lebonyolításával kapcsolatos feladatokat meghatározó részben ellátó
Magyar Államkincstár működésének, folyamatainak és szervezetének megújítása, hogy mind
funkcionális, mind a közigazgatási térszinteknek megfelelő felépítésében minél teljesebben
megfeleljen közpénzügyi feladatainak. Ennek megfelelően a szervezeti stratégia elkészítése kapcsán
megfogalmazott, a Magyary Programhoz szorosan kapcsolódó, átfogó szervezetfejlesztési célok az
egységes, standard folyamatokra alapozott kincstári működés, az ügyfél-centrikus, szolgáltató
szervezeti működés, valamint a tudáscentrum funkció erősítése. A kiemelt projekt – megvalósításán
keresztül – a hazai pénzügyi igazgatási rendszeren belül a Kincstárhoz rendelt funkciók gyakorlását
elősegítő szervezetfejlesztést tűzi ki célul. Elsősorban az új államháztartási szabályozással és az új
közigazgatási térszint kialakításával összefüggő szervezet-átalakítást, folyamatszabályozást és
szervezeti kultúrafejlesztést helyezi középpontba.
A kiemelt projekt végrehajtásával megtörténik a pénzügyi igazgatásnak a Magyar Államkincstár
hatókörébe tartozó, meghatározóan fontos működési és ügyintézési folyamatainak átvilágítása,
valamint – ennek eredményei szerint – kidolgozásra kerülnek azok a szervezeti intézkedések és
szabályozások, amelyek végrehajtásával biztosítható a Kincstárhoz rendelt közfeladatok takarékos,
hatékony, integritás szempontú és ügyfélbarát ellátása.

20.

1 1 22

A helyi közszolgáltatások versenyképességet
szolgáló modernizálása

Államreform Operatív Program

MTA KRTK

0,180

Az új Alaptörvény és az önkormányzati törvény újraszabályozta az állami és önkormányzati
feladatmegosztást. A projekt célja az új szabályozás alapján az önkormányzati feladatok
felülvizsgálata és azok ellátásának módjára, felelősére és finanszírozására vonatkozó részletes
javaslat megfogalmazása.

21.

1 2 18

Szervezetfejlesztési program

Államreform Operatív Program

KIM

0,400

A kiemelt projekt keretein belül valósul meg a pályázatos projektek megvalósításához szükséges
módszertanok kidolgozása, a koordinációs és nyomonkövetési feladatok ellátása.

0,680

A kiemelt projekt célja kettős:
K48::=9,2G6.0.5őzését célzó program végrehajtása, ami két évre megszabja a korrupció
megelőzését célzó konkrét intézkedéseket. A program alapelve a megelőzés, s az ezt szolgáló
intézkedések megvalósításához járulna hozzá a projekt.
K*0@*:@!:80:*6*48:6D7@A*<26űködés átalakítását is megcélozza. A projekt másik eleme
átfogó áttekintést kíván készíteni a kormányzati működésről azzal a céllal, hogy javaslatot tegyen az
azt követő években megteendő további lépésekre.

22.

1 1 21

Korrupció megelőzése és a közigazgatásfejlesztés áttekintése

Államreform Operatív Program

KIM

23.

1 1 20

Önkormányzati fejlesztések figyelemmel kísérése

Államreform Operatív Program

BM

0,438

A kiemelt projekt célja, hogy az uniós jogi kötelezettségeknek megfelelően valósuljanak meg az
önkormányzatok által kezelt fejlesztések.
A feladatbővítés célja az önkormányzatok információs igényeinek felmérése, tudásátadó,
tudásmegosztó és kompetenciafejlesztő workshopok szervezése, illetve az érintett önkormányzatok
az Önkormányzati Koordinációs Iroda által kialakítandó informatikai modul és tudástár használatába
történő bekapcsolása.

24.

1 2 15

Az állami vagyonnyilvántartás teljes körűségének
és minőségének javítása

Államreform Operatív Program

MNV Zrt.

0,409

A konstrukció célja, hogy felülvizsgálja a vagyonnyilvántartási és vagyonértékelési eljárásrendet,
kialakítsa a kizárólagos állami vagyonelemek teljes körű és valós értéken történő nyilvántartását,
valamint a nem valós, megbízható értéken nyilvántartott vagyonelemek teljes körű és valós értéken
történő nyilvántartását, továbbá a kérdéses vagyonelemek egységes alapelvek mentén történő
nyilvántartását.

25.

2 2 18

Közigazgatási szolgáltatások használatára való
ösztönzés és azokról tájékoztatás

Államreform Operatív Program

KIM

0,500

A projekt keretén belül tájékoztatási kampányokra kerül sor a lakosság részére az e-közigazgatási és
egyéb közigazgatási szolgáltatásokról, azok működéséről, elérhetőségéről, igénybe vételének
feltételeiről, előnyeiről. Emellett megtörténik a közigazgatási szolgáltatások nyújtásában résztvevő
ügyintézők továbbképzése.

1,050

Az új életpálya révén csökkenhet a fluktuáció, valamint nőhet a közszolgálati pálya iránti érdeklődés,
ami hozzájárulhat a tisztviselői kar korösszetételéből (a nyugdíjkorhatár előtt állók magas számából)
fakadó, rövidesen várható problémák sikeres kezeléséhez.
A projekt keretében az egyes minisztériumoknál a személyügyi ügyintézőknek kiírt célfeladatok
keretében megtörténik az említett adathibák javítása. Továbbá belső szabályzatok készülnek, melyek
segítségével az elért adatminőségi szint fenntartható, illetve további javulása érhető el, figyelemmel
azokra az adattisztítási folyamat során feltárt adathibákra is, melyek nem indokolják az azonnali
beavatkozást vagy az nem költséghatékony.

26.

2 2 17

Új közszolgálati életpálya

Államreform Operatív Program

KIH
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17.

4667

4668

27.

2 2 15

Roma felzárkózás módszertani támogatása

Államreform Operatív Program

Országos Roma
Önkormányzat

1,000

A roma kisebbség felzárkózását segítő programok megtervezéséhez és végrehajtásához szükséges
ismeretek és készségek elsajátítása a roma kisebbségi önkormányzatok választott képviselői és
munkatársai által, a helyi adottságokra épülő programok elkészítése érdekében.

28.

2 2 19

Elektronikus képzési és távoktatási anyagok
készítése

Államreform Operatív Program

NKE

0,590

A konstrukció keretében elektronikus képzési anyagok készülnek a közigazgatási szerveknél
dolgozók kompetenciáinak fejlesztése céljából. Emellett távoktatási rendszer és öntanulási módszer
kidolgozásához és bevezetéséhez szükséges képzések és kompetencia-fejlesztés is megtörténik.

29.

2 2 20

Kormányablakok munkatársainak képzése

Államreform Operatív Program

NKE

1,930

Kormányablakok munkatársainak képzése elnevezésű kiemelt projekt az országos szinten felálló
kormányablaki hálózat munkatársai számára nyújt egységes színvonalú, az ügyfélszolgálati
tevékenység ellátásához szükséges ismereteket és kompetenciákat átadó képzést. A projekt
Kormányablakok kialakításának első szakaszában lebonyolított hasonló célú képzések tapasztalati
költségadatain nyugszik.

30.

2 2 22

Képzés a konvergencia régióban lévő
önkormányzatoknak

Államreform Operatív Program

NKE

0,710

A kiemelt projekt keretében az önkormányzati munkatársak részére valósulhatnak meg az
önkormányzati igényekhez igazodó képzések azzal, hogy a képzéseken való részvétel ingyenes az
önkormányzatok számára.

2 2 21

Tudásalapú közigazgatási előmenetel támogatása

Államreform Operatív Program

NKE

0,980

32.

2 2 23

Közigazgatási szervek munkatársainak
kompetencia fejlesztése

Államreform Operatív Program

KIM

1,120

Workshopokon, interaktív szemináriumokon, interaktív előadásokon keresztül valósul meg a
közigazgatási szerveknél – a minisztériumok és azok háttérintézményeiben, a központi és területi
kormányhivataloknál, központi hivataloknál, valamint az autonóm szervezeteknél – dolgozó
kormánytisztviselők kompetencia fejlesztése.

322

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

0,820

A közigazgatási vizsgák tananyagának ismeretanyaga és a követelményrendszerének megújítása
folyamatosan követi a közigazgatás változásait, az Alaptörvényre épülő megújuló joganyagot,
továbbá épít a kiérlelt szakirodalmi álláspontokra és a közigazgatás dinamikus forrásaira is, mint a
Magyary Zoltán közigazgatás-fejlesztési programra. A közigazgatási vizsgák tananyagai a
korábbiaknál lényegesen nagyobb hangsúlyt helyeznek a változások irányainak bemutatása mellett a
változások okainak ismertetésére, a közigazgatás stratégiai és fejlesztési környezetére, a
közszolgálatiság hivatásetikai kérdéseire, a szervezeti és személyi hatékonyság szempontjaira.

34.

2 2 24

Közigazgatásban dolgozók képzése konvergencia
régióban a közigazgatási- és ügykezelői
alapvizsga, valamint a közigazgatási szakvizsga
ismeretekre.

Államreform Operatív Program

NKE

0,780

A közigazgatási vizsgák tananyagának ismeretanyaga és a követelményrendszerének megújítása
folyamatosan követi a közigazgatás változásait, az Alaptörvényre épülő megújuló joganyagot,
továbbá épít a kiérlelt szakirodalmi álláspontokra és a közigazgatás dinamikus forrásaira is, mint a
Magyary Zoltán közigazgatás-fejlesztési programra. A közigazgatási vizsgák tananyagai a
korábbiaknál lényegesen nagyobb hangsúlyt helyeznek a változások irányainak bemutatása mellett a
változások okainak ismertetésére, a közigazgatás stratégiai és fejlesztési környezetére, a
közszolgálatiság hivatásetikai kérdéseire, a szervezeti és személyi hatékonyság szempontjaira.

35.

1 2 23

A nyugdíjrendszer modellezési, hosszú távú
előrejelzési elemeinek fejlesztése, a kiegészítő
nyugdíjrendszerek lehetőségeinek feltárása

Államreform Operatív Program

NGM

0,150

A projekt stratégiai célja, hogy a Világbank technikai segítséget és információt nyújtson
Magyarország számára olyan kérdésekben, mint nyugdíjelőrejelzések modellezési technikái,
nyugdíjmodellek nemzetközi összehasonlítása, kiegészítő nyugdíjrendszerekben az önkéntes
részvétel erősítésére vonatkozó lehetőségek.

33.

Államreform Operatív Program

NKE
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31.

Tudásalapú közigazgatási előmenetel támogatása elnevezésű kiemelt projekt célja, hogy az
Országgyűlés által a 2011. évi XXXVI. törvényben 2012. január 1-i hatállyal megalapított Nemzeti
Közszolgálati Egyetem képessé váljon a közszolgálati szakemberek felsőfokú képzésére, továbbá a
közszolgálati életpályamodellt támogató továbbképzési rendszer működtetésére. Ez kiterjed mind
korszerű tananyagok és oktatási módszerek kialakítására, mind pedig a pályaorientáció, a
közszolgálati előmenetel és a közszolgálati pályán maradás céljából szükséges képzések
programozási és fejlesztési feladataira.

4669
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A Kormány 1196/2014. (III. 31.) Korm. határozata
a Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve
3. és 6. prioritásának módosításáról
A Kormány
1. megállapítja az 1. melléklet szerint a Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve
3. és 6. prioritását,
2. visszavonja a Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 3. és 6. prioritásának
módosításáról szóló 2030/2013. (XII. 29.) Korm. határozatot.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet az 1196/2014. (III. 31.) Korm. határozathoz
1.	
  melléklet	
  az	
  	
  .../2014.	
  (…)	
  Korm.	
  határozathoz
Környezet és Energia Operatív Program
Akcióterv 2011-2013

I. Prioritás bemutatása - 3. prioritás: Természeti értékeink jó kezelése
1. Prioritás tartalma
Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)

A prioritási tengely a hazai Natura 2000 hálózat és a védett természeti területek helyreállítását, megőrzését, a védett és közösségi jelentőségű állat- és növény-fajok védelmét, valamint a környezeti nevelés erősítését támogatja. A Natura 2000 vagy
védett természeti területek élőhelyeinek helyreállítása és megőrzése mellett a prioritási tengely fontos elemei az élettelen természeti értékek helyreállítása és megőrzése, a vonalas létesítmények (szabadvezeték, közút) természetbarát átalakítása, az
előhely fenntartás infrastrukturális hátterének megteremtése, valamint az erdei iskolák és erdei óvodák fejlesztése. Továbbá a gyűjteményes növénykertek és történeti kertek megőrzése, helyreállítása.

2. A prioritás ütemezése – kiírások kerete
Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 293,1 HUF/EUR árfolyamon)
2011
2012
2013
29,29

0,00

Összesen

0,00

29,29

Túlvállalás: 1,14 Mrd Ft
ESZA tervezett aránya a prioritás keretéből: max. 10%

3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)
Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 293,1 HUF/EUR árfolyamon)
2007-2014

2014 hátralévő

2015

Összesen

39,32

1,53

0,00

40,85

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

Konstrukció kódja

Konstrukció neve

Pályázatok, kiemelt projektek
meghirdethető kerete
(MrdFt)*
2011

Élőhelyvédelem- és helyreállítás,
élettelen természeti értékek védelme,
vonalas létesítmények természetkárosító
hatásának mérséklése

3.1.3

Gyűjteményes növénykertek és védett
történeti kertek megőrzése és
helyreállítása

3.2.0

Élőhelykezeléshez kapcsolódó
infrastruktúra fejlesztés

18,75

3,26

6,64

0,00

0,00

0,00

A konstrukció szakmai tartalma
tekintetében feladatkörrel rendelkező
további miniszter

0,00

- Élőhely-védelem, -helyreállítás
- Élettelen természeti értékek megőrzése
- Barlangbejáratok biztosítása, barlangok műszaki létesítményeinek korszerűsítése (csak NP)
- Mesterséges üregek műszaki biztosítása, rekonstrukciója
- Földtani alapszelvények rekonstrukciója
- Földtani természetvédelmi értéket képviselő bányák rehabilitációja
- Ex lege védett források helyreállítása
- Felszínalaktani értékek megőrzése, rehabilitációja
- Kunhalmok, földvárak természetközeli állapotba való visszaállítása
- Vonalas létesítmények természetkárosító hatásának mérséklése
- Elektromos szabadvezetékek kiváltása (kizárólag nemzeti park
- igazgatóságok részére engedélyezett tevékenységek)
- Elektromos szabadvezetékek természetbarát átalakítása
- Út-vasút természetbarát átalakítása

VM

-

0,00

- Vizes élőhelyek rekonstrukciója, kialakítása
- Nem vizes élőhelyek, természetközeli társulások rekonstrukciója
- Speciális élőhelyekhez, gyűjteményekhez kapcsolódó beruházások
- Védett növényfajok ex situ megőrzéséi programjához kapcsolódó tevékenységek
- Kertek, parkok állapotának javításához kapcsolódóan, megalapozott kerttörténeti
kutatás, értékelés és javaslatok alapján meghatározott tevékenységek

VM

-

0,00

- stabil vagy mobil karámok létesítése, villanypásztor, kerítés kialakítása;
- területkezelési céllal tartott állatok tartására szolgáló épületek és ezek kiegészítő létesítményeinek
felújítása;
- a területkezelési céllal tartott állatok számára kutak, itatóhelyek létesítése; felújítása
- az élőhely-kezeléshez szükséges eszközök, erő- és munkagépek beszerzése;
- a területek elérhetőségét szolgáló utak természet-közeli módon történő kiépítése, felújítása
- a projekt célterületén/hatásterületén a fejlesztés által támogatott élőhely-kezelés eredményességének
méréséhez közvetlenül kapcsolódó természetvédelmi célú monitoring eszközök beszerzése
(maximálisan a projekt teljes költségvetésének 5%-os mértékéig, önállóan nem támogatható)

VM

-

2013
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3.1.2

2012

A konstrukció szakmai
tartalmáért felelős
miniszter

A konstrukció célja

Konstrukció neve

2011

3.3.0

3.

2012

A konstrukció célja

2013

Az erdei iskola és erdei óvoda hálózat
infrastrukturális fejlesztése

0,65

0,00

0,00

Prioritás

29,29

0,00

0,00

Nem turisztikai célú épületrekonstrukció, felújítás
- Meglévő létesítmények környezettudatos átalakítása;
- Funkcióbővítést szolgáló építési munka
- Az erdei iskola és erdei óvoda épületébe szükséges bútorok beszerzése
- akadálymentesítés;
- Speciális, tematikus terepi bemutatóeszközök rendszerének kiépítése
- Terepi laborfelszerelések beszerzése
- Terepi megfigyelő- és mérő eszközök beszerzése - A terepi megfigyelést könnyítő, nem motoros
meghajtású közlekedési eszközök
beszerzése
- Beltéri foglalkozások eszköztárának fejlesztése
- Az erdei iskola/óvoda környezetének rendezési munkálatai;
- Térségi erdei iskola/óvoda hálózatok kialakítása;
- Erdei iskola és erdei óvoda szolgáltatáshoz kapcsolódó, ESZA típusú, nem beruházás
jellegű tevékenysége

A konstrukció szakmai
tartalmáért felelős
miniszter

A konstrukció szakmai tartalma
tekintetében feladatkörrel rendelkező
további miniszter

VM

-
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Konstrukció kódja

Pályázatok, kiemelt projektek
meghirdethető kerete
(MrdFt)*

* Az Európai Pénzügyi Stabilitási Mechanizmus keretében a támogatás uniós hányada 85%-ról 95%-ra növekedhet. Ez a rendelkezésre álló keretet csökkenti, amennyiben nem kerül sor költségvetési kompenzációra
A 3.1.2. és a 3.1.3 konstrukció 1,14 Mrd Ft túlvállalást tartalmaz.
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Környezet és Energia Operatív Program
Akcióterv 2011-2013

1. Prioritás tartalma

4672

I. Prioritás bemutatása - 6. prioritás: Fenntartható életmód és fogyasztás
Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)

A prioritás célja, hogy a fenntartható életmód folytatásához szükséges környezettudatos szemléletmód, értékrend, ismeretek megteremtődjenek elsősorban a lakossági fogyasztókban – kialakuljon a piac keresleti oldalának környezettudatossága.
A prioritáshoz tartoznak továbbá a szakpolitikák, stratégiák, megalapozását, a környezetvédelmi hatósági tevékenységét hatékonyságát segítő tudás közzétételét, s ez által a környezeti demokrácia erősítését is szolgáló e-környezetvédelmi
fejlesztések is.

2. A prioritás ütemezése – kiírások kerete
Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 293,1 HUF/EUR árfolyamon)
2011

2012

2013

Összesen

95,97

0,00

0,00

95,97

Túlvállalás: 0,42 Mrd Ft
ESZA tervezett aránya a prioritás keretéből: 0%

3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)
Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 293,1 HUF/EUR árfolyamon)
2007-2014

2014 hátralévő

2015

Összesen

22,05

0,99

0,00

23,04

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

Konstrukció kódja

Konstrukció neve

Pályázatok, kiemelt projektek
meghirdethető kerete
(MrdFt)*
2011

6.1.0/A

FÉF kampányok

6.1.0/B

FÉF kampányok

FÉF kampányok

6.2.0/A

FÉF mintaprojektek

6.2.0/B

FÉF mintaprojektek

6.3.0
6.3.0/Z
6.

0,00

Előre meghatározott forgatókönyv és szakmai tartalom szerint megvalósuló iskolai rendezvények
támogathatók.

NFM/VM

-

1. Térségi komplex kampányok megtervezése és lebonyolítása
2. Fenntarthatósági tematikájú rendezvény/rendezvénysorozat szervezése és lebonyolítása
3. Lakossági tanácsadó iroda fejlesztése

NFM/VM

-

NFM/VM

-

NFM/VM

-

NFM/VM

-

VM

NFM

VM

-

2013

0,00

Országos komplex kampányok megtervezése és lebonyolítása
1. A hivatásforgalmú kerékpáros közlekedés infrastrukturális feltételeinek javítása
2. Házi és közösségi komposztálást népszerűsítő mintaprojekt

5,73

0,00

0,00

E-környezetvédelem

3,61

0,00

0,00

Stratégiai zajtérképek

82,41

0,00

0,00

95,97

0,00

0,00

Prioritás

A konstrukció szakmai tartalma
tekintetében feladatkörrel rendelkező
további miniszter

1. Középületek komplex környezetbarát (hulladékmegelőző, víztakarékos, energiatakarékos) átalakítása
2. Fenntartható életmóddal kapcsolatos non profit információs központok fejlesztése
3. Környezetbarát, helyi élelmiszerek piacának fejlesztése
4. Biotermékek, ill. környezetbarát termékek és szolgáltatások minősítő vagy hitelesítő rendszerének
fejlesztése, a rendszerek népszerűsítése
Infokommunikációs rendszerfejlesztés (szoftverbeszerzés, szoftverfejlesztés, szaktanácsadás,
eszközbeszerzés, építés)
1. Stratégiai zajtérkép készítése
2. Intézkedési terv készítése

* Az Európai Pénzügyi Stabilitási Mechanizmus keretében a támogatás uniós hányada 85%-ról 95%-ra növekedhet. Ez a rendelkezésre álló keretet csökkenti, amennyiben nem kerül sor költségvetési kompenzációra
A 6.1.0. konstrukció 0,42 Mrd Ft túlvállalást tartalmaz.
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6.1.0/C

4,21

2012

A konstrukció szakmai
tartalmáért felelős
miniszter

A konstrukció célja

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.

