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III. Kormányrendeletek

A Kormány 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelete
az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről

A Kormány a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 5., 12. és 19. pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § (1) E rendelet hatálya
a) az 1.  melléklet 1.  pontjában meghatározott elektromos-, elektronikusberendezés-kategóriákba sorolható 

elektromos, elektronikus berendezésre,
b) az a) pont szerinti hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezésre,
c) az a) pont szerinti elektromos, elektronikus berendezések visszavételére, valamint
d) a hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezések átvételére, gyűjtésére, szállítására, hasznosítására és 

ártalmatlanítására
terjed ki.

 (2) Nem terjed ki e rendelet hatálya
a) az olyan elektromos, elektronikus berendezésre, amely Magyarország alapvető biztonsági érdekeinek 

védelmével kapcsolatos, továbbá a  fegyverekre, a  lőszerekre, a  hadianyagokra, ide nem értve a  nem 
kifejezetten katonai célokra szánt termékekben használt elektromos, elektronikus berendezést,

b) az olyan elektromos, elektronikus berendezésre, amely kifejezetten egy más jellegű, e  rendelet hatálya alá 
nem tartozó berendezés Polgári Törvénykönyv szerinti alkotórészeként lett tervezve és beszerelve, és amely 
csak az adott elektromos, elektronikus berendezés részeként töltheti be funkcióját, valamint

c) az izzólámpára.

2. Értelmező rendelkezések

2. §  E rendelet alkalmazásában:
 1. aktív beültethető orvostechnikai eszköz: az  orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet 

4. § (1) bekezdés 5. pontja szerinti elektromos vagy elektronikus berendezés;
 2. átvételi hely: olyan, a gyártó, a forgalmazó által fenntartott gyűjtőhely, amely az e rendeletben meghatározott 

gyártói kötelezettséggel érintett hulladék átvétele és azt követő gyűjtése céljából lett kialakítva;
 3. elektromos, elektronikus berendezés: legfeljebb 1000 V váltakozó feszültségű, valamint legfeljebb 1500 V 

egyenfeszültségű árammal működő berendezés, amelynek rendeltetésszerű működése elektromágneses 
mezőtől vagy elektromos áramtól függ, ideértve az elektromágneses mező vagy elektromos áram előállítását, 
mérését, átvitelét biztosító eszközöket is;

 4. elektromos, elektronikus berendezés háztartásban képződő hulladéka: olyan hulladékká vált elektromos, 
elektronikus berendezés, amely a háztartásban képződik, továbbá amely kereskedelmi, ipari, intézményi vagy 
egyéb forrásból származik, ha jellegénél és mennyiségénél fogva az elektromos, elektronikus berendezések 
olyan hulladékához hasonló, amely háztartásból származik, továbbá az  olyan hulladékká vált elektromos, 
elektronikus berendezés, amelyet feltehetően háztartások és egyéb felhasználók egyaránt használnak;

 5. eltávolítás: olyan kézi, gépi, vegyi vagy kohászati eljárás útján végzett kezelés, amelynek eredményeképpen 
a  hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezésből a  veszélyes anyagok, valamint azok keverékei és 
összetevői egy elkülöníthető anyagáramba kerülnek vagy valamely anyagáram egy elkülöníthető részévé 
válnak; egy anyag, keverék vagy összetevő akkor tekinthető elkülöníthetőnek, ha ellenőrzés útján igazolható, 
hogy a kezelés környezetvédelmi szempontból biztonságos;

 6. export: az elektromos, elektronikus berendezés kereskedelmi vagy egyéb célú, az Európai Gazdasági Térségen 
kívülre történő szállítása;
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 7. finanszírozási megállapodás: valamilyen elektromos, elektronikus berendezéssel kapcsolatos bérleti, 
haszonbérleti vagy részletfizetési szerződés vagy megállapodás, függetlenül attól, hogy a  szerződés vagy 
megállapodás, illetve bármely kiegészítő szerződés vagy megállapodás rendelkezik-e az  elektromos, 
elektronikus berendezés tulajdonjogának átruházásáról vagy annak lehetőségéről;

 8. forgalmazó: a  hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 2.  § 14.  pontjában 
meghatározott forgalmazó, amely az elektromos, elektronikus berendezés piaci hozzáférhetőségét biztosítja;

 9. forgalomba hozatal: valamely elektromos, elektronikus berendezés piaci hozzáférhetőségének első 
alkalommal történő üzletszerű biztosítása Magyarország területén;

10. gyártó: a Ht. 2. § 16. pontjában meghatározott gyártó, aki (amely)
a) Magyarország területén letelepedett, és ott saját neve vagy védjegye alatt elektromos, elektronikus 

berendezéseket gyárt, vagy elektromos, elektronikus berendezéseket terveztet vagy gyártat, 
és a  gyártott, illetve terveztetett vagy gyártatott berendezéseket saját neve vagy védjegye alatt 
forgalmazza,

b) Magyarország területén letelepedett, és ott saját neve vagy védjegye alatt más beszállítók által 
gyártott berendezések viszonteladásával foglalkozik, ahol a viszonteladó nem tekintendő gyártónak 
abban az esetben, ha a berendezés gyártójának márkaneve az a) pontban foglaltaknak megfelelően 
a berendezéseken megjelenik,

c) Magyarország területén letelepedett, és Magyarországon harmadik országból vagy egy másik 
tagállamból származó elektromos, elektronikus berendezéseket hoz üzletszerűen forgalomba, vagy

d) Magyarországon távközlő eszközök révén elektromos, elektronikus berendezéseket értékesít 
közvetlenül háztartások vagy egyéb felhasználók részére, de egy másik EGT-tagállamban vagy 
harmadik országban telepedett le;

 nem tekintendő gyártónak az, aki (amely) valamely finanszírozási megállapodás értelmében kizárólagos 
finanszírozást nyújt, kivéve, ha egyúttal az a)–d) pontok szerinti gyártóként is működik;

11. hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés: a Ht. 2. § (1) bekezdés 23. pontja szerinti hulladék, ideértve 
valamennyi alkatrészt, készülékrészt és fogyóanyagot, amely a  berendezés részét képezi, amikor attól 
megválnak;

12. import: elektromos, elektronikus berendezés vámjogszabályok szerinti, az Európai Unió vámterületén kívülről 
történő behozatala;

13. in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszköz: az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökről szóló 8/2003. 
(III. 13.) ESZCSM rendelet 2.  § (1)  bekezdés a)  pontja szerinti orvostechnikai eszköz vagy 2.  § (1)  bekezdés 
b) pontja szerinti tartozék, amely elektromos vagy elektronikus berendezésnek minősül;

14. közvetítő szervezet: az  a  Ht. 2.  § 38a.  pontja szerinti közvetítő szervezet, amely törvényben vagy 
kormányrendeletben meghatározott hulladékgazdálkodási feladatokat lát el, kivéve azokat a  feladatokat, 
amelyek a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény (a továbbiakban: Ktdt.) hatálya alá 
tartozó termékdíjköteles termékekre vonatkoznak;

15. nagyméretű, helyhez kötött elektromos, elektronikus berendezés: különböző típusú készülékek vagy eszközök 
nagyméretű összessége,
a) amelyek összeszerelését, beüzemelését és leszerelését szakemberek végzik,
b) amelyeket állandó jelleggel egy előre meghatározott és kifejezetten e  célra kijelölt területen lévő 

épület vagy egyéb létesítmény részeként kívánnak használni, és
c) amelyek kizárólag ugyanolyan speciális kialakítású berendezésekkel helyettesíthetők;

16. nagyméretű, rögzített ipari szerszám: gépek, berendezések, illetve azok alkatrészeinek nagyméretű összessége, 
amelyek egy adott alkalmazás céljából működnek együtt, és amelyeket szakemberek állandó jelleggel egy 
adott helyen szakemberek beüzemelnek, leszerelnek, használnak, illetve karbantartanak valamely ipari 
gyártó létesítményben vagy kutatási és fejlesztési létesítményben;

17. nem közúti mozgó gép: fedélzeti energiaforrással rendelkező gép, amelynek működtetése folyamatos vagy 
részben folyamatos mozgást követel meg meghatározott munkavégzési helyek között;

18. orvostechnikai eszköz: az  egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 3.  § h)  pontja szerinti eszköz vagy 
tartozék, amely elektromos vagy elektronikus berendezésnek minősül;

19. piaci hozzáférhetőség biztosítása: Magyarország piacán egy termék gazdasági tevékenység keretében történő 
rendelkezésre bocsátása forgalmazás, fogyasztás vagy használat céljára, függetlenül attól, hogy az  fizetés 
ellenében vagy ingyenesen történik;
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20. speciális gyűjtőhely: az elektromos, elektronikus berendezés háztartásban képződő hulladékának elkülönített 
gyűjtésére szolgáló hulladékgyűjtő pont, ahol az elektromos, elektronikus berendezés háztartásban képződő 
hulladéka gyűjtőedényben vagy konténerben térítésmentesen elhelyezhető;

21. történelmi hulladék: a 2005. augusztus 13. napján vagy azt megelőzően gyártott hulladékká vált elektromos, 
elektronikus berendezés.

3. A gyártó visszavételi, átvételi, gyűjtési és kezelési kötelezettsége

3. § (1) A gyártó
a) az általa forgalomba hozott, használt elektromos, elektronikus berendezést, valamint
b) a más gyártó által forgalomba hozott, használt elektromos, elektronikus berendezést, amely a  gyártó által 

forgalomba hozott elektromos, elektronikus berendezéssel jellegében és funkciójában azonos,
– különösen a  használt elektromos, elektronikus berendezés újrahasználatának biztosítása érdekében – 
a fogyasztótól visszaveszi, ha azt a fogyasztó a részére visszavételre felajánlja (visszavételi kötelezettség).

 (2) A  gyártó a  fogyasztótól visszavett használt elektromos, elektronikus berendezés mennyiségét – ha annak 
újrahasználata nem biztosítható – a  2.  melléklet 1.  pontjában meghatározottak szerint gyűjtési mennyiségként 
elszámolhatja.

 (3) A  gyártó a  használt elektromos, elektronikus berendezés visszavételét a  fogyasztót terhelő fizetési kötelezettség 
teljesítéséhez nem kötheti.

 (4) A  gyártó a  használt elektromos, elektronikus berendezés visszavételét megtagadhatja, ha az  elektromos, 
elektronikus berendezés az emberi egészségre, testi épségre vagy a környezetre súlyos veszélyt jelent.

 (5) Ha a  gyártó a  (4)  bekezdésben meghatározott eset valamelyikére hivatkozva a  használt elektromos, elektronikus 
berendezés visszavételét megtagadja, a  berendezést hulladéknak kell tekinteni. Ebben az  esetben a  Ht. 31.  § 
(2) bekezdése alapján gondoskodni kell a hulladék kezeléséről.

4. § (1) A gyártó
a) az általa forgalomba hozott, hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezést,
b) a más gyártó által forgalomba hozott, hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezést, amely a gyártó 

által forgalomba hozott elektromos, elektronikus berendezéssel jellegében és funkciójában azonos,
c) a történelmi hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés háztartásban képződő hulladékát, valamint
d) az új, az  azonos vagy az  azonos jellegű és funkciójú termékkel helyettesített történelmi hulladékká vált 

elektromos, elektronikus berendezés háztartásban képződő hulladékát
– a hulladék átadásának ösztönzése érdekében – a hulladékbirtokostól átveszi és gyűjti, ha a hulladékbirtokos azt 
a részére átvételre felajánlja (átvételi és gyűjtési kötelezettség).

 (2) A gyártó a hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés átvételét – a 25. § (2) bekezdésében meghatározott 
kivétellel – a hulladékbirtokost terhelő fizetési kötelezettség teljesítéséhez nem kötheti.

 (3) A  gyártónak a  hulladékot abban az  esetben is át kell vennie, ha a  hulladékká vált elektromos, elektronikus 
berendezés az  elektromos, elektronikus berendezésre jellemző alapvető alkotórészeket nem tartalmazza vagy 
az elektromos, elektronikus berendezést megbontották.

 (4) A  gyártó a  hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés átvételét abban az  esetben tagadhatja meg, ha 
a  hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés az  emberi egészségre, testi épségre vagy a  környezetre 
súlyos veszélyt jelent.

 (5) Ha a  gyártó a  hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés átvételét megtagadja, jegyzőkönyvet vesz fel. 
A  jegyzőkönyvben a  berendezés azonosítására alkalmas adatokat, továbbá az  átvétel megtagadásának indokát, 
helyét és időpontját kell rögzíteni. A  jegyzőkönyvet a  gyártónak és a  hulladékbirtokosnak alá kell írnia. A  gyártó 
az aláírt jegyzőkönyv egy példányát a hulladékbirtokosnak átadja.

 (6) Ha a  gyártó a  hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés átvételét a  (4)  bekezdés szerinti indok 
valamelyikére hivatkozva megtagadja, a  hulladékbirtokost a  helyszínen tájékoztatja arról, hogy a  hulladék hol és 
kinek adható át annak környezetvédelmi szempontból biztonságos kezelése érdekében. Szükség esetén a  gyártó 
a  környezetvédelmi hatóságot, illetve egy – a  hulladék kezelésére jogosult – gazdálkodó szervezetet a  hulladék 
elszállítása és annak környezetvédelmi szempontból biztonságos kezelése érdekében haladéktalanul tájékoztatja.

 (7) Az átvétel megtagadása miatti eljárásban a (4) bekezdésben foglaltak bizonyítása a gyártót terheli. Ha az eljárásban 
a  gyártó az  (5)  bekezdés szerinti jegyzőkönyvet nem mutatja be, az  átvétel megtagadásának jogtalanságát 
vélelmezni kell.
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 (8) A  gyártó a  hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés gyűjtéséről elektromos-, elektronikusberendezés-
kategóriánként legalább a  2.  melléklet 1.1.  pontjában foglalt táblázatban meghatározott gyűjtési aránynak 
megfelelő mértékben gondoskodik.

 (9) A  gyártó a  tárgyévben gyűjtendő hulladékmennyiséget a  tárgyév február 20. napjáig elektromos-, 
elektronikusberendezés-kategóriánként maga állapítja meg.

5. § (1) Ha a gyártó az átvétel helyén megállapítja vagy – a 3. melléklet szerinti minimumkövetelményekre figyelemmel – 
a  körülményekhez képest alapos okkal feltételezi, hogy a  hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés 
újrahasználata – újrahasználatra történő előkészítés útján – gazdaságosan biztosítható, a gyártó az újrahasználatra 
történő előkészítésnek a  hasznosítással és az  újrafeldolgozással szemben elsőbbséget biztosít. Ebben az  esetben 
a gyártó a hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés újrahasználatra előkészítésre történő továbbításáról 
az elektromos, elektronikus berendezés átvételétől számított 30 napon belül gondoskodik.

 (2) Ha a  hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés újrahasználata – újrahasználatra történő előkészítés 
útján – gazdaságosan nem biztosítható, a gyártó a hulladék hasznosításáról és újrafeldolgozásáról – elektromos- és 
elektronikusberendezés-kategóriánként – legalább a 2. melléklet 2.1. pontjában foglalt táblázatban meghatározott 
hasznosítási és újrafeldolgozási aránynak megfelelő mértékben gondoskodik (hasznosítási kötelezettség).

 (3) Az olyan hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés vagy alkotórésze esetében, amelynek hasznosítására 
Magyarországon nem áll rendelkezésre hasznosítási kapacitás, a  hasznosítási kötelezettség teljesítésének minősül 
a  hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés vagy alkotórészének az  Európai Gazdasági Térségről szóló 
megállapodásban részes más államban történő, az országhatárt átlépő hulladékszállításról szóló kormányrendelet 
szerint igazolt hasznosítása is.

 (4) Az olyan hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés vagy alkotórésze esetében, amelynek hasznosítására 
Magyarországon nem áll rendelkezésre hasznosítási kapacitás, a  hulladékká vált elektromos, elektronikus 
berendezés vagy alkotórészének hasznosítási célú exportja abban az  esetben tekinthető a  hasznosítási 
kötelezettség teljesítésének, ha az exportot végző az országhatárt átlépő hulladékszállításról szóló kormányrendelet 
alapján igazolja, hogy az  adott országban a  hasznosítás az  e  rendeletben foglaltakkal egyenértékű vagy jobb 
feltételekkel történik.

 (5) Ha a  gyártó a  hulladék kezeléséről nem saját maga gondoskodik, a  visszavitt használt és újrahasználatra nem 
alkalmas elektromos, elektronikus berendezést és annak valamennyi alkotóelemét, illetve az átvett hulladékká vált 
elektromos, elektronikus berendezést és annak valamennyi alkotóelemét elkülönítetten és hiánytalanul kell átadnia 
az átvételre hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező jogosult részére.

6. §  Ha az  elektromos, elektronikus berendezés újrahasználatra alkalmatlan, illetve a  hulladékká vált elektromos, 
elektronikus berendezés hasznosítása, újrafeldolgozása gazdaságosan nem biztosítható, a  gyártó gondoskodik 
a hulladék ártalmatlanításáról (ártalmatlanítási kötelezettség).

4. A gyártó tájékoztatási kötelezettsége

7. § (1) A  gyártó a  visszavételi, átvételi, gyűjtési, hasznosítási és ártalmatlanítási kötelezettségéről a  fogyasztót, 
a forgalmazót és a hulladékbirtokost tájékoztatja.

 (2) A  gyártó gondoskodik arról, hogy a  2005. augusztus 13. napját követően gyártott elektromos, elektronikus 
berendezésen vagy – ha azon a termék mérete vagy rendeltetése miatt nem lehetséges – a termék csomagolásán, 
a használati útmutatóban vagy a garanciajegyen
a) a 4. mellékletben feltüntetett ábra,
b) a gyártó azonosításra alkalmas megjelölés, valamint
c) a forgalomba hozatal időpontja
jól látható, felismerhető, olvasható és letörölhetetlen legyen.

 (3) A gyártó a fogyasztókat magyar nyelven tájékoztatja arról, hogy
a) az elektromos, elektronikus berendezésekben található veszélyes anyagok a  környezetre és az  emberi 

egészségre milyen káros hatást gyakorolnak, ha azokat nem a  vonatkozó környezetvédelmi előírásoknak 
megfelelően használják, működtetik;

b) az elektromos, elektronikus berendezés tartalmaz-e olyan alkatrészt, amely hulladékká válását követően 
veszélyes hulladéknak minősülne;
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c) a hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezést elkülönítetten kell gyűjteni, és az  a  települési 
hulladékkal együtt nem helyezhető el azonos gyűjtőedényben, továbbá települési hulladékként nem 
ártalmatlanítható;

d) a 4.  mellékletben szereplő ábra azt a  jelentést hordozza magában, hogy a  hulladékká vált elektromos, 
elektronikus berendezést elkülönítetten kell gyűjteni;

e) az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 
kormányrendelet hatálya alá tartozó elemet, akkumulátort tartalmazó elektromos, elektronikus berendezés 
milyen típusú elemet, akkumulátort tartalmaz, és az  milyen módon távolítható el az  elektromos vagy 
elektronikus berendezésből biztonságosan;

f ) a használt és a hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezést a forgalmazás helyén, illetve valamennyi 
olyan forgalmazónak, amely a  használt és a  hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezéssel 
jellegében és funkciójában azonos elektromos, elektronikus berendezést értékesít, térítésmentesen átadható;

g) tevékenységével milyen szerepet vállal az  elektromos, elektronikus berendezés újrahasználatában, 
újrahasználatra történő előkészítésében, valamint a  hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés 
mennyiségének csökkentésében, hasznosításában és az újrafeldolgozás egyéb formáiban; valamint

h) a 12. § (1)–(5) bekezdése szerinti kötelezettségeinek teljesítésével kapcsolatban felmerült költségeket viseli, 
és erre garanciát vállal.

 (4) A gyártó a  (3) bekezdésben meghatározott tájékoztatási kötelezettségét a  fogyasztók részére a következő módon 
teljesíti:
a) az általa gyártott elektromos, elektronikus berendezésre vonatkozó hirdetést tartalmazó szórólapon, 

reklámújságban, termékismertetőben, továbbá katalógusban, ha ilyeneket saját maga előállít vagy előállíttat;
b) az általa gyártott vagy forgalomba hozott elektromos, elektronikus berendezésre vonatkozó használati 

útmutatóban, ismertetőben;
c) a honlapján; valamint
d) a fogyasztók részére küldött hírlevélben és az  általa üzemeltetett webáruház honlapján, ha ilyen 

tevékenységeket saját maga végez.
 (5) A  (4)  bekezdés szerinti tájékoztatásnak az  adott elektromos, elektronikus berendezésre vonatkozó teljes 

médiafelület legalább 5%-át kell kitennie. A hirdetést tartalmazó szórólap, reklámújság, termékismertető, továbbá 
katalógus médiafelületén a  tájékoztatást az  adott elektromos, elektronikus berendezés vonatkozásában addig 
az  időpontig kell megjeleníteni, amíg az  adott berendezésre vonatkozó bármilyen jellegű hirdetés azon szerepel. 
A gyártó az általa gyártott elektromos, elektronikus berendezésre vonatkozó használati útmutatóban, ismertetőben, 
továbbá honlapjának, a  fogyasztók részére küldött hírlevelének és az  általa üzemeltetett webáruház honlapjának 
médiafelületén a  tájékoztatást az  adott elektromos, elektronikus berendezés vonatkozásában addig az  időpontig 
kell megjeleníteni, amíg az adott berendezést a gyártó gyártja, illetve forgalmazza.

 (6) A  gyártó az  új elektromos, elektronikus berendezés értékesítésekor a  gyűjtéssel, a  szállítással és a  kezeléssel 
kapcsolatban felmerülő becsült költségeiről a  fogyasztókat a  számlán, a  terméken, illetve annak csomagolásán 
tájékoztathatja. Ebben az esetben a  ténylegesen felmerülő költségek nem haladhatják meg a  tájékoztatás szerinti 
becsült költségeket.

 (7) A  gyártó kezelési kötelezettségével összefüggő, az  elektromos, elektronikus berendezés alkatrészeinek és 
alapanyagainak meghatározására, veszélyes anyag tartalmára vonatkozó műszaki dokumentációt, kezelési utasítást 
az elektromos, elektronikus berendezés forgalomba hozatalától számított 1 hónapon belül az átvállalónak, az OHÜ 
Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnak (a továbbiakban: OHÜ), 
továbbá a hasznosítást végző hulladékkezelőnek elektronikus formában hozzáférhetővé teszi.

8. § (1) A  gyártó az  elektromos, elektronikus berendezés forgalomba hozatalát követő 1 éven belül az  Európai Unió 
területén első alkalommal forgalomba hozott elektromos, elektronikus berendezés valamennyi típusát illetően 
az  újrahasználatra, az  újrahasználatra előkészítésre és a  kezelésre vonatkozó ingyenes tájékoztatást mindenki 
számára hozzáférhetővé teszi. A  tájékoztatást különösen kézikönyvekben, valamint az  elektronikus hírközlés 
szolgáltatásain keresztül kell biztosítani.

 (2) A tájékoztatásnak legalább a következőkre kell kiterjednie:
a) az elektromos, elektronikus berendezésben található különböző alkatrészek és anyagok meghatározására, 

ideértve a berendezés működése szempontjából nem jelentős tartó és hordozó alkatrészeket is;
b) az elektromos, elektronikus berendezésben található veszélyes anyagok és keverékek meghatározására; 

valamint
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c) arra, hogy a kezelés során a hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezésből valamennyi folyadékot 
és legalább a 26. § (1) bekezdése szerinti anyagot, alkatrészt, tartozékot, összetevőt el kell távolítani.

5. A gyártó kötelezettségeinek átruházása

9. § (1) A gyártó a használt elektromos, elektronikus berendezés visszavételére és a hulladékká vált elektromos, elektronikus 
berendezés átvételére vonatkozó kötelezettségét – a  forgalmazás helyén történő visszavételi és átvételi 
kötelezettség kivételével –
a) megállapodás alapján a 10. § (1) bekezdése szerinti átvállalóra (a továbbiakban: átvállaló) vagy
b) nem termékdíjköteles termék esetén közvetítő szervezetre
átruházhatja.

 (2) A gyártó a gyűjtési, kezelési kötelezettségének teljesítését
a) megállapodás alapján azt részben vagy együttesen átvállalóra vagy
b) közvetítő szervezetre
átruházhatja.

 (3) A  gyártó a  Ktdt. hatálya alá tartozó, termékdíjköteles, hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés 
gyűjtésére, kezelésére vonatkozó kötelezettségének a Ktdt.-ben meghatározott
a) egyéni teljesítés,
b) OHÜ-n keresztül történő kollektív teljesítés vagy
c) termékdíjátalány-fizetés
útján tehet eleget.

10. § (1) Átvállaló – a  (2)  bekezdésben foglalt kivétellel – lehet, aki (amely) az  átruházni kívánt hulladékgazdálkodási 
tevékenység végzésére hulladékgazdálkodási engedélye folytán jogosult.

 (2) Nem lehet átvállaló az, aki (amely) gazdasági tevékenységével vagy gazdasági tevékenysége körében a  gyűjtési, 
kezelési kötelezettség átruházása céljából a gyártóval megkötött megállapodást megelőző 3 éven belül
a) a környezet védelmének általános szabályairól szóló törvény, valamint
b) a Ht.
előírásainak megsértésével kapcsolatban meghozott jogerős hatósági határozatban vagy bírósági ítéletben 
megállapított jogszabálysértést követett el.

 (3) Az  átruházott kötelezettség tekintetében az  átvállalóra a  gyártóra vonatkozó szabályokat kell megfelelően 
alkalmazni.

11. § (1) Ha a gyártó a gyűjtési, kezelési kötelezettségének teljesítését az átvállalóra átruházza, a gyártó és az átvállaló között 
létrejött megállapodásnak a következőket kell tartalmaznia:
a) az átvállalt kötelezettség megjelölését,
b) az átvállalt kötelezettséggel érintett elektromos-, elektronikusberendezés-kategóriát,
c) az átvállalt kötelezettséggel érintett elektromos, elektronikus berendezés mennyiségét (kilogrammban), 

valamint
d) az átvállalóra átruházott kötelezettség ellátásához kapcsolódó tevékenységének leírását.

 (2) A  gyártó az  átvállalóval kötött megállapodást a  megállapodás létrejöttét követő 15 napon belül az  Országos 
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőségnek (a továbbiakban: OKTF) jóváhagyásra megküldi.

 (3) A  gyártó a  megállapodás módosítását vagy megszűnését a  módosítást vagy megszűnést követő 15 napon belül 
az OKTF-nek bejelenti.

 (4) Az  OKTF a  megállapodást vagy annak módosítását határozatban jóváhagyja, ha a  megállapodás vagy 
a megállapodás módosításának tartalma megfelel a 10. §-ban és az (1) bekezdésben előírt követelményeknek.

6. A gyártó által viselt költségek

12. § (1) A  gyártó – az  (5) és (6)  bekezdésben meghatározott eltéréssel – viseli a  visszavételre, az  átvételre, a  gyűjtésre és 
a kezelésre vonatkozó kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos költségeket.
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 (2) Ha a  gyártó a  forgalmazóval értékesítési szerződést kötött, a  gyártó a  22.  §-ban és a  23.  §-ban foglaltaknak 
megfelelően
a) a forgalmazó által visszavett elektromos, elektronikus berendezés tárolásának és a  forgalmazótól történő 

elszállításának,
b) a forgalmazó által átvett hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés gyűjtésének,
c) a gyűjtőedények elhelyezésének, valamint
d) az elektromos, elektronikus berendezés háztartásban képződő hulladékának a háztartásokból a gyűjtőhelyre, 

továbbá a gyűjtőhelyről a hulladékkezelő létesítménybe történő elszállításának
költségeit viseli.

 (3) A  gyártó viseli a  2005. augusztus 13-át követően forgalomba hozott elektromos, elektronikus berendezésből 
képződött, nem háztartásból származó elektromos, elektronikus berendezés hulladékának gyűjtésével, 
környezetkímélő kezelésével kapcsolatban felmerült költségeket.

 (4) A gyártó a  forgalmazó kérésére az értékesítési szerződésben meghatározott mennyiségnek megfelelő elektromos, 
elektronikus berendezés háztartásban képződő hulladékát a  forgalmazótól átveszi, és viseli az  ezzel kapcsolatos 
költségeket.

 (5) Ha az  elektromos, elektronikus berendezés háztartásban képződő hulladéka történelmi hulladéknak minősül, 
a gyártó a történelmi hulladék átvételének, gyűjtésének és kezelésének költségeihez az adott kategóriába tartozó 
elektromos, elektronikus berendezés – amelyből a  történelmi hulladék képződött – forgalomba hozatalának 
arányában járul hozzá.

 (6) A  gyártó vagy a  nevében eljáró harmadik személy a  gyártó által viselt költségek visszatérítésére visszafizetési 
eljárást alakíthat ki abban az esetben, ha az adott elektromos, elektronikus berendezést forgalomba hozatal céljából 
Magyarországon kívülre szállítják.

7. A gyártó biztosítékadási kötelezettsége

13. § (1) A gyártó a gyűjtési, kezelési kötelezettségei ellátásának biztosítására – a (4) bekezdésben meghatározott kivétellel – 
vagyoni biztosítékot képez.

 (2) A vagyoni biztosíték mértékét és számításának módját az 5. melléklet határozza meg.
 (3) A tárgyévre vonatkozó vagyoni biztosítékot a tárgyév február 20. napjáig kell képezni. Ha a gyártó a tevékenységét 

a tárgyévben kezdi meg, a vagyoni biztosítékot a tárgyév végéig havonta kell képeznie.
 (4) A gyártónak nem kell vagyoni biztosítékot képeznie:

a) ha a gyűjtési, kezelési kötelezettségének közvetítő szervezet útján tesz eleget vagy
b) a Ktdt. hatálya alá tartozó termékdíjköteles termékek vonatkozásában.

14. § (1) A vagyoni biztosíték típusa a következő lehet:
a) a gyártói részvétel a  hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezésekkel történő gazdálkodásra 

szolgáló finanszírozási rendszerben,
b) környezetvédelmi biztosítás,
c) hitelintézet vagy biztosító intézet által vállalt garancia vagy ezzel egyenértékű banki kötelezettségvállalás,
d) biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvény,
e) hitelintézetnél garanciavállalás céljából elhelyezett, elkülönítetten kezelt és zárolt pénzösszeg vagy
f ) biztosítási szerződés.

 (2) A  vagyoni biztosíték létrehozására vonatkozó igazolást a  gyártó az  adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésével 
egyidejűleg megküldi az OKTF részére.

 (3) A  gyártó a  tárgyévi vagyoni biztosíték felett az  OKTF által kiadott engedély birtokában rendelkezhet. A  vagyoni 
biztosíték feletti rendelkezés engedélyezését a  gyártó a  tárgyévet követő év adatszolgáltatási kötelezettségének 
teljesítésével egyidejűleg kezdeményezheti.

 (4) A tárgyévi vagyoni biztosítékkal az OKTF jóváhagyását követően a gyártó szabadon rendelkezhet.
 (5) A  tárgyévi vagyoni biztosíték feletti rendelkezés jogát az  OKTF a  tárgyévet követő év szeptember 1-jéig akkor 

engedélyezi, ha a gyártó
a) a tárgyévi visszavételi, átvételi, gyűjtési, hasznosítási és ártalmatlanítási, valamint
b) az éves adatszolgáltatási
kötelezettségét teljesítette.
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8. A gyártók és a közvetítő szervezetek nyilvántartásba vétele

15. § (1) A  gyártó a  6.  melléklet szerinti adatlap kitöltésével és az  OKTF részére történő megküldésével kérelmezi 
a  nyilvántartásba vételét, egyidejűleg vállalja, hogy a  6.  mellékletben meghatározott adataiban bekövetkezett 
változásokat – a változás bekövetkezését követő 15 napon belül – az  OKTF-nek az  adatváltozás tényét igazoló 
dokumentum egyidejű csatolásával írásban bejelenti. A  nyilvántartásba vétel iránti kérelmet legkésőbb 
az elektromos, elektronikus berendezés forgalomba hozatalának megkezdéséig kell benyújtani.

 (2) A  2.  § 10.  pont d)  alpontja szerinti gyártót az  elektromos, elektronikus berendezés forgalomba hozatalának helye 
szerinti európai uniós tagállamban kell nyilvántartásba venni.

 (3) Ha a gyártó a gyűjtési, hasznosítási és ártalmatlanítási kötelezettségének teljesítését az átvállalóra vagy a közvetítő 
szervezetre átruházza, a  nyilvántartásba vétel iránti kérelemhez – az  (1)  bekezdésben meghatározottakon túl – 
csatolni kell az átvállalóval vagy a közvetítő szervezettel kötött megállapodást is.

 (4) Az OKTF a gyártó nyilvántartásba vételével egyidejűleg a gyártónak nyilvántartási számot ad.
 (5) A gyártó e rendelet szerinti tevékenysége megszüntetését az OKTF-nek bejelenti, és ezzel egyidejűleg a tárgyévre 

vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségét teljesíti. A bejelentést és az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését 
követően az OKTF a gyártót a nyilvántartásból törli.

16. § (1) A  hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységek 
közvetítését végző közvetítő szervezetnek a tevékenysége megkezdéséhez, folytatásához szükséges nyilvántartásba 
vétel iránti kérelmét az OKTF részére kell benyújtania.

 (2) A nyilvántartásba vétel iránti kérelemnek a következő adatokat és dokumentumokat kell tartalmaznia:
a) a gyártó és a közvetítő szervezet cégjegyzékszáma;
b) a kötelezettség teljesítésének módja;
c) az üzletszabályzat tervezete, ideértve az általános szerződési feltételeket is;
d) a közvetítő szervezettel szerződésben álló gyártók és forgalmazók listája; valamint
e) igazolás a (3) bekezdésben foglaltakról.

 (3) A nyilvántartásba az a Ktdt. hatálya alá nem tartozó nonprofit gazdasági társaságként bejegyzett közvetítő szervezet 
vehető,
a) amelynek szolgáltatásait bárki igénybe veheti az alapszabályában vagy az alapító okiratában meghatározott 

feltételek teljesítése esetén;
b) amely az  alaptevékenységéhez szükséges mértékű – legalább 30 millió forint összegű – alaptőkével 

rendelkezik; valamint
c) amely gazdasági tevékenységével vagy a  környezet védelmének általános szabályairól szóló törvény 

előírásainak megsértésével kapcsolatban a nyilvántartásba vétel iránti kérelem benyújtását megelőző 3 éven 
belül meghozott jogerős hatósági határozatban vagy bírósági ítéletben megállapított jogszabálysértést nem 
követett el.

 (4) Az OKTF a közvetítő szervezet nyilvántartásba vételével egyidejűleg a közvetítő szervezetnek nyilvántartási számot 
ad.

 (5) A  közvetítő szervezet a  nyilvántartásba vételt követően a  (2) és (3)  bekezdésben meghatározott adatokban vagy 
körülményekben bekövetkezett változásokat – a változás bekövetkeztétől számított 15 napon belül – az OKTF-nek 
a  változás tényét igazoló dokumentum csatolásával egyidejűleg bejelenti. A  bejelentés tényéről az  OKTF 
a bejelentéstől számított 30 napon belül a környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőséget (a továbbiakban: 
felügyelőség) tájékoztatja.

 (6) Az OKTF a közvetítő szervezetet törli a nyilvántartásból, ha a nyilvántartás feltételei már nem állnak fenn.
 (7) A nyilvántartásba vételi, az adatmódosítási és a nyilvántartásból történő törlés iránti kérelmet a 6. melléklet szerinti 

formanyomtatványon vagy elektronikus űrlapon kell benyújtani. A  formanyomtatványt és az  elektronikus űrlapot 
az OKTF honlapján és a kormányzati portálon kell közzétenni.

9. A gyártó, az átvállaló és a közvetítő szervezet nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettsége

17. § (1) A  gyártó – a  (2)  bekezdés szerinti adattartalommal – nyilvántartást vezet, és – a  (2)  bekezdésben meghatározott 
határidőn belül és tartalommal – az OKTF részére adatot szolgáltat.
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 (2) A gyártó az OKTF részére adatot szolgáltat a tárgyév február 20. napjáig
a) a tárgyévet megelőző évben Magyarországon forgalomba hozott elektromos, elektronikus berendezés 

mennyiségéről (tömeg szerint, berendezés-kategóriánként);
b) a tárgyévben Magyarországon forgalomba hozni tervezett elektromos, elektronikus berendezés 

mennyiségéről (tömeg szerint, berendezés-kategóriánként);
c) a tárgyévet megelőző évben Magyarországon teljesített gyűjtési kötelezettségének mennyiségéről (tömeg 

szerint, berendezés-kategóriánként);
d) a tárgyévben Magyarországon teljesített gyűjtési kötelezettségének mennyiségéről (tömeg szerint, 

berendezés-kategóriánként);
e) azokról a hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezések mennyiségéről (tömeg szerint, berendezés-

kategóriánként), amelyeket a tárgyévet megelőző évben
ea) az átvételi helyeken és gyűjtőhelyeken összesen átvett, gyűjtött,
eb) közvetítő szervezetnek, kereskedőnek, előkezelőnek, hasznosítónak, ártalmatlanítónak kezelésre 

összesen átadott,
ec) hulladékkezelőtől, illetve hulladékkezelő létesítményből további hasznosítás vagy ártalmatlanítás 

céljából elszállított;
f ) a tárgyévben gyűjteni, kezelni tervezett hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés mennyiségéről 

(tömeg szerint, berendezés-kategóriánként);
g) a tárgyévi visszavételi, átvételi, gyűjtési és kezelési kötelezettségei ellátásának módjáról;
h) a 14. § (1) bekezdése szerinti tárgyévi vagyoni biztosíték összegéről és típusáról.

 (3) A  gyártó a  (2)  bekezdés a)–f )  pontja szerinti adatszolgáltatási kötelezettségét a  7.  mellékletben, a  (2)  bekezdés 
g)  és  h)  pontja szerinti adatszolgáltatási kötelezettségét a  6.  mellékletben foglalt adatlap kitöltésével teljesíti 
az OKTF részére.

 (4) Ha a gyártó termékdíjátalány-fizetés, illetve OHÜ-n keresztül történő kollektív teljesítés útján tesz eleget a gyűjtési, 
kezelési kötelezettségének, kizárólag a (2) bekezdés a)–d) és g) pontjában foglaltakról kell adatot szolgáltatnia.

 (5) A  gyártó a  nyilvántartását a  számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169.  § (1)  bekezdésében meghatározott ideig 
megőrzi.

18. § (1) Az  átvállaló és a  közvetítő szervezet – a  (2)  bekezdés szerinti adattartalommal – nyilvántartást vezet, és 
– a (2) bekezdésben meghatározott határidőn belül és tartalommal – az OKTF részére adatot szolgáltat.

 (2) Az átvállaló és a közvetítő szervezet az OKTF részére adatot szolgáltat a tárgyév február 20. napjáig
a) a tárgyévet megelőző évben az  általa kötött megállapodások alapján visszavett elektromos, elektronikus 

berendezés tömegéről (kilogrammban);
b) a tárgyévet megelőző évben az általa kötött megállapodások alapján átvett és gyűjtött hulladék tömegéről 

(kilogrammban);
c) arról, hogy mely gyártókkal, forgalmazókkal, gazdálkodó szervezetekkel milyen mennyiségre kötött 

megállapodást visszavételre, átvételre, gyűjtésre, kezelésre.
 (3) Az  átvállaló és a  közvetítő szervezet az  adatszolgáltatási kötelezettségét az  OKTF felé a  8.  mellékletben foglalt 

adatlapok kitöltése útján teljesíti.
 (4) Ha a  gyártó termékdíjátalány-fizetés, illetve az  OHÜ-n keresztül történő kollektív teljesítés útján tesz eleget 

a  gyűjtési, kezelési kötelezettségének, a  17.  § (2)  bekezdés e) és f )  pontjában foglaltakról a  tárgyév február 
20. napjáig az OKTF részére az OHÜ szolgáltat adatot.

 (5) Az OHÜ az adatszolgáltatási kötelezettségét az OKTF felé a 7. mellékletben foglalt adatlapok kitöltése útján teljesíti.
 (6) Az átvállalóra, a közvetítő szervezetre és az OHÜ-re a 17. § (5) bekezdését is alkalmazni kell.
 (7) Az  átvállalónak és a  közvetítő szervezetnek a  8.  mellékletben, az  OHÜ-nek a  7.  mellékletben foglalt adatlapok 

alapján összesített adatokra vonatkozóan kell az adatszolgáltatást teljesítenie.

19. § (1) Az  adatszolgáltatás során közölt adatok teljeskörűségéért, az  adatszolgáltatásra kötelezettre vonatkozó számviteli 
szabályokkal, statisztikai rendszerrel, valamint a  saját egyéb nyilvántartási rendszereivel, mérési, megfigyelési 
adataival való egyezésért az adatszolgáltatásra kötelezett felel.

 (2) Az  adatszolgáltatás nyomtatványon vagy elektronikus úton, az  elektronikus aláírásról szóló törvényben 
meghatározottak szerinti minősített elektronikus aláírással ellátott elektronikus okirat útján is teljesíthető.
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20. § (1) Az  OKTF minden év szeptember 1-jéig feldolgozza a  teljesített adatszolgáltatások adatait, és azokat 30 napon 
belül elektronikus úton megküldi az  OHÜ-nek. Az  adatszolgáltatásból származó feldolgozott adatok nyilvánosak, 
és az  OKTF honlapján keresztül folyamatosan, térítésmentesen hozzáférhetők. A  gyártók és a  nevükben eljáró 
harmadik személyek nyilvántartásba vételének megkönnyítése érdekében, az  OKTF az  európai uniós tagállamok 
nyilvántartási rendszeréhez történő hozzáférés lehetőségét az elérhetőség megjelölésével a honlapján biztosítja.

 (2) A tartalmilag vagy formailag hibás adatot szolgáltató kötelezettet az OKTF az adatszolgáltatás legfeljebb 30 napon 
belül történő hiánypótlásra szólítja fel.

10. A meghatalmazott képviselő

21. § (1) Az  Európai Gazdasági Térséghez tartozó államban székhellyel rendelkező gyártó az  e  rendeletben meghatározott 
valamennyi kötelezettségét meghatalmazott képviselője útján teljesíti, ha Magyarországon ezt a  tevékenységet 
nem a külföldiek magyarországi befektetéseiről szóló 1988. évi XXIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti valamelyik 
letelepedési formában végzi.

 (2) A  meghatalmazott képviselő írásbeli, állandó meghatalmazással jelölhető ki. A  meghatalmazott képviselőnek 
magyar adószámmal kell rendelkeznie.

11. A forgalmazó kötelezettségei

22. § (1) A  forgalmazónak felajánlott használt elektromos, elektronikus berendezés visszavételére a  3.  § rendelkezéseit, 
a  forgalmazónak felajánlott hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés átvételére és gyűjtésére a  4.  § 
rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

 (2) A forgalmazó a hulladékbirtokos által felajánlott olyan elektromos, elektronikus berendezés háztartásban képződő 
hulladékát, amelynek egyik oldala sem haladja meg a  25 cm-t, a  legalább 400 m2 alapterületű elektromos, 
elektronikus berendezés értékesítésére alkalmas eladótérrel rendelkező kiskereskedelmi tevékenységet végző 
üzletében vagy közvetlenül az üzlet előtt, mellett a hulladékbirtokostól átveszi és gyűjti, ha a hulladékbirtokos azt 
a részére átvételre felajánlja.

 (3) A  forgalmazó a  (2)  bekezdésben meghatározott kötelezettségét a  hulladékká vált elektromos, elektronikus 
berendezés közvetlen átvétele vagy speciális gyűjtőhelyre telepített gyűjtőedényben történő gyűjtés útján teljesíti. 
A gyűjtőedényt jól látható és könnyen hozzáférhető helyen kell elhelyezni.

 (4) Ha a fogyasztó a forgalmazótól új elektromos, elektronikus berendezést vásárol, és azt a forgalmazó a fogyasztónak 
házhoz szállítja, a  forgalmazó a  fogyasztó által felajánlott, a  vásárolt berendezéssel azonos mennyiségű és 
azonos használati célú elektromos, elektronikus berendezés háztartásban képződő hulladékát a  fogyasztótól, 
hulladékbirtokostól átveszi és elszállítja.

 (5) Ha a  forgalmazó a  hulladék kezeléséről nem saját maga gondoskodik, a  visszavitt elektromos, elektronikus 
berendezést és annak valamennyi alkotóelemét, illetve az  átvett, hulladékká vált elektromos, elektronikus 
berendezést és annak valamennyi alkotóelemét elkülönítetten és hiánytalanul át kell adnia a  gyártó vagy 
az átvételre hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező jogosult részére.

23. § (1) A forgalmazó az e rendelet szerinti kötelezettségéről a fogyasztót, a hulladékbirtokost tájékoztatja.
 (2) A  fogyasztók, hulladékbirtokosok forgalmazó általi tájékoztatására a  7.  § (3)–(6)  bekezdésében foglaltakat kell 

megfelelően alkalmazni.

12. Az újrahasználatra vonatkozó szabályok

24. § (1) Használt elektromos, elektronikus berendezés kizárólag a  3.  mellékletben meghatározott feltételek teljesülése 
esetén hozható ismételten forgalomba.

 (2) A hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés csak azt követően hozható forgalomba, hogy a hulladékká 
vált elektromos, elektronikus berendezést tisztítás, javítás és ellenőrzés útján újrahasználatra megfelelően 
előkészítettek, és az a Ht. 9. § (1) bekezdésében és 3. mellékletében meghatározott valamennyi feltételt teljesíti.

 (3) Ha a  3.  mellékletben meghatározott feltételek nem teljesülnek, az  újrahasználatra előkészíteni kívánt használt 
elektromos, elektronikus berendezést hulladéknak kell tekinteni, és a Ht. 31. § (2) bekezdésében meghatározottak 
szerint gondoskodni kell annak kezeléséről.
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13. A gyűjtésre, a szállításra és a kezelésre vonatkozó szabályok

25. § (1) A  hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezést – különösen az  ózonlebontó anyagokat és fluorozott, 
üvegházhatást okozó gázokat tartalmazó hőcserélő berendezések hulladékát, a  higanyt tartalmazó fénycsövek 
hulladékát és a fotovoltaikus panelek hulladékát – elkülönítetten kell gyűjteni.

 (2) Ha az elektromos, elektronikus berendezés nem háztartásban képződő hulladéka történelmi hulladéknak minősül, 
és a  nem természetes személy hulladékbirtokos a  hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezést nem 
helyettesíti új, azonos vagy azonos funkciójú elektromos, elektronikus berendezéssel, a hulladékká vált elektromos, 
elektronikus berendezést a  hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezet által üzemeltetett 
gyűjtőhelyen a jogosultnak átadja, és annak kezelési költségeit megfizeti.

 (3) A hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezést az átvételi helyhez, valamint az átvételi helytől a hulladék 
kezelésének helyére történő szállítása során nem kell veszélyes hulladékként szállítani.

 (4) A  hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés szállítását és gyűjtését úgy kell végezni, hogy 
a  berendezésben lévő veszélyes anyagok elkülönítése, újrahasználatra előkészítése, újrafeldolgozása 
maradéktalanul biztosítható legyen. Az  újrahasználatra előkészítés és az  újrafeldolgozás különösen akkor 
biztosítható, ha a hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés szállítása és gyűjtése során a hulladék nem 
károsodik, szennyeződik, és nincs kitéve az időjárás hatásainak.

 (5) A  hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés szállítását a  9.  mellékletben meghatározott 
minimumkövetelményeknek megfelelően kell végezni.

26. § (1) A  kezelés során a  hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezésből valamennyi folyadékot és legalább 
a következő anyagokat, alkatrészeket, tartozékokat, összetevőket kell eltávolítani (eltávolítás):
a) a PCB, valamint PCB-t tartalmazó berendezések kezelésének részletes szabályairól szóló miniszteri 

rendeletben meghatározott PCB-t tartalmazó berendezéseket;
b) a higanyt tartalmazó összetevőket, így különösen a kapcsolókat, a háttérvilágítást biztosító lámpákat;
c) az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 

kormányrendelet hatálya alá tartozó elemeket, akkumulátorokat;
d) a mobiltelefonok nyomtatott áramköri lapjait általánosan, továbbá egyéb eszközök nyomtatott áramköreit, 

ha a nyomtatott áramköri lap felülete nagyobb, mint 10 cm2;
e) a tonereket (a folyadékos, zselés és színes tonereket egyaránt);
f ) a brómtartalmú gyulladásgátló szert tartalmazó műanyagokat;
g) az azbeszthulladékot, valamint az azbeszttartalmú összetevőket;
h) a katódsugárcsöveket;
i) a fluorozott-klórozott szénhidrogéneket (CFC), a  részlegesen halogénezett fluorozott-klórozott 

szénhidrogéneket (HCFC), a fluorozott szénhidrogéneket (HFC), a szénhidrogéneket (HC);
j) a gázkisülés elvén működő lámpákat;
k) a 100 cm2-nél nagyobb felületű folyadékkristályos kijelzőket (lehetőség szerint burkolattal együtt), valamint 

az összes olyan kijelzőt, amelynek háttérvilágítását gázkisüléses lámpával oldották meg;
l) a külső elektromos vezetékeket;
m) a külön jogszabály szerint meghatározott nehezen feldolgozható kerámiaszálakat tartalmazó összetevőket;
n) a radioaktív alkotókat tartalmazó összetevőket, kivéve a határérték alattiakat;
o) a 25 mm-nél nagyobb magasságú, 25 mm-nél nagyobb átmérőjű vagy hasonló méretű, veszélyes anyagokat 

tartalmazó elektrolitikus kondenzátorokat.
 (2) Az  elkülönítetten gyűjtött, hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezésből a  következő alkatrészeket és 

összetevőket kell eltávolítani:
a) a katódsugárcsövek esetében a fluoreszkáló réteget;
b) az ózont lebontó gázokat tartalmazó elektromos, elektronikus berendezések és az  olyan elektromos, 

elektronikus berendezések esetében, amelyek globális felmelegedési potenciálja a 15-ös értéket meghaladja, 
így különösen a  habokat és hűtőberendezéseket, a  gázokat ki kell vonni és azokat kezelni kell; az  ózont 
lebontó gázokat az  ózonréteget lebontó anyagokról szóló, 2009. szeptember 16-i 1005/2009/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendeletében előírtaknak megfelelően kell kezelni;

c) a gázkisüléses lámpák esetében a higanyt.
 (3) Az elkülönítetten gyűjtött, hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés kizárólag az (1) és (2) bekezdésben 

meghatározott előkezelést követően kezelhető.
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 (4) Az  (1) és (2)  bekezdésben foglaltakat úgy kell alkalmazni, hogy az  ne akadályozza az  elektromos, elektronikus 
berendezés vagy a  berendezés egyes összetevőinek környezetvédelmi szempontból megfelelő újrahasználatát és 
újrafeldolgozását.

 (5) A  hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés tömegét a  kezelést megelőzően, a  képződött 
hulladékfrakciók tömegét a kezelés befejezését követően meg kell mérni.

 (6) A hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés kezelése során az elérhető legjobb technikát kell alkalmazni.

27. §  A hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés kezelésére – a  tárolást is ideértve – szolgáló helyen 
a következő feltételeket kell biztosítani:
a) mérleg a kezelt hulladék tömegének mérésére,
b) át nem eresztő felületek és víz-, illetve időjárásálló borítás a  megfelelő területeken, a  kiömlő anyag 

összegyűjtésére alkalmas eszközökkel, szükség esetén ülepítőkkel és tisztító-zsírtalanító berendezésekkel,
c) megfelelő hulladéktároló hely a szétszerelt alkatrészekhez, összetevőkhöz,
d) megfelelő tartályok a  szárazelemek, a  PCB/PCT tartalmú kondenzátorok és egyéb veszélyes hulladék, így 

különösen a radioaktív hulladék tárolására, valamint
e) vízkezelő berendezések, az egészségügyi és környezetvédelmi rendelkezéseknek megfelelően.

14. A hatósági ellenőrzésre vonatkozó szabályok

28. §  A gyártó az  e  rendeletben meghatározott kötelezettségeinek teljesítését, valamint az  átvállalónak és a  közvetítő 
szervezetnek az e kötelezettségek átvállalása alapján végzett tevékenységét az OKTF ellenőrzi.

29. §  Ha a gyártó és az átvállaló között létrejött megállapodás alapján a gyártó, az átvállaló a tárgyévi átvételi és gyűjtési 
kötelezettséggel érintett hulladékmennyiséget nem igazolja, az  átvételi, gyűjtési, hasznosítási és ártalmatlanítási 
kötelezettségét nem teljesíti, az OKTF a kötelezettséggel érintett hulladék kezeléséről a gyártó vagy az átvállaló által 
nyújtott vagyoni biztosíték terhére, az arra feljogosított hulladékkezelő útján gondoskodik.

15. Tájékoztatás a tagállamok részére és jelentés az Európai Bizottság felé

30. § (1) A  környezetvédelemért felelős miniszter gondoskodik az  elkülönítetten gyűjtött elektromos, elektronikus 
berendezések olyan hulladékára vonatkozó információknak az Európai Unió tagállamainak részére történő ingyenes 
átadásáról, amelyet
a) a gyártók, illetve a nevükben eljáró harmadik személyek,
b) a forgalmazók vagy
c) gyűjtőhelyek és hulladékkezelő létesítmények üzemeltetői
vettek át, illetve gyűjtöttek össze.

 (2) Az  elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló, 2012. július 4-i 2012/19/EU európai parlamenti 
és  tanácsi irányelv 16.  cikk (5)  bekezdésében meghatározott jelentéstételi kötelezettség végrehajtásáról 
– a 2004/249/EK bizottsági határozat, valamint a 2005/369/EK bizottsági határozat alapján – a környezetvédelemért 
felelős miniszter gondoskodik.

16. Igazgatási együttműködés és információcsere

31. § (1) Annak érdekében, hogy a  kötelezettek megfeleljenek e  rendelet előírásainak, a  környezetvédelemért felelős 
miniszter együttműködik az Európai Unió tagállamaival és az Európai Unió Bizottságával.

 (2) Az együttműködés különösen a környezetvédelmi hatóság részére szolgáltatott adatokhoz, valamint a kötelezettek 
ellenőrzésének eredményeihez történő hozzáférés engedélyezésére terjed ki.

17. Záró rendelkezések

32. § (1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.
 (2) A 36–39. §, a 10. melléklet és a 11. melléklet 2015. január 1-jén lép hatályba.
 (3) A 40–43. §, a 12. melléklet és a 13. melléklet 2018. január 1-jén lép hatályba.
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33. §  E rendelet rendelkezéseit a rendelet hatálybalépését követően indult ügyekben és a megismételt eljárásokban kell 
alkalmazni.

34. § (1) A  gyártó 2015. december 31-éig biztosítja, hogy az  elkülönítetten gyűjtött elektromos, elektronikus berendezés 
háztartásban képződő hulladékának tekintetében az  összegyűjtött hulladékmennyiség lakosonkénti éves átlagos 
aránya elérje a tárgyévet megelőző 3 évben összegyűjtött, hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezések 
átlagos tömegét, ha az éves gyűjtési arány meghaladja a 4 kilogramm mennyiséget.

 (2) A  gyártó 2016. január 1-jétől biztosítja, hogy az  összegyűjtött, hulladékká vált elektromos, elektronikus 
berendezések össztömege eléri a  tárgyévet megelőző 3 évben forgalomba hozott elektromos, elektronikus 
berendezések átlagos tömegének legalább 45%-át. A  gyártó biztosítja továbbá, hogy ez  a  gyűjtési arány 
2018. december 31-éig folyamatosan növekedjen.

 (3) A  gyártó 2019. január 1-jétől biztosítja, hogy az  összegyűjtött, hulladékká vált elektromos, elektronikus 
berendezések össztömege eléri
a) a tárgyévet megelőző 3 évben forgalomba hozott elektromos, elektronikus berendezések átlagos tömegének 

legalább 65%-át vagy
b) a Magyarországon képződött, hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezések legalább 85%-át.

 (4) Az  (1)–(3)  bekezdésben meghatározottak teljesítése érdekében a  gyártónak gondoskodnia kell a  hasznosítási 
arányok teljesítéséről az Országos Hulladékgazdálkodási Tervvel összhangban.

35. § (1) Ez a rendelet
a) az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló, 2012. július 4-i 2012/19/EU európai 

parlamenti és tanácsi irányelvnek;
b) a hulladékokról és egyes irányelvek hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. november 19-i 2008/98/EK 

európai parlamenti és tanácsi irányelvnek;
c) a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi 

irányelvnek
való megfelelést szolgálja.

 (2) Ez a rendelet
a) a Cseh Köztársaság, Észtország, Magyarország, Lettország, Litvánia, Szlovákia és Szlovénia részére 

az  elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2002/96/EK irányelvtől való ideiglenes 
eltérések engedélyezéséről szóló, 2004. március 30-i 2004/312/EK tanácsi határozat 1. cikkének;

b) az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2002/96/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv végrehajtásáról szóló tagállami jelentések alapjául szolgáló kérdőívről szóló, 2004. március 11-i 
2004/249/EK bizottsági határozat 1. cikkének;

c) az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2002/96/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv betartásának tagállami ellenőrzését és adatformáinak megállapítását célzó végrehajtási 
szabályainak megállapításáról szóló, 2005. május 3-i 2005/369/EK bizottsági határozat 1.  cikkének, 2.  cikk  
(1)–(3) bekezdésének, 3. cikkének, valamint mellékletének

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.
 (3) E rendelet tervezetének a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti 

és tanácsi irányelv 15. cikk (7) bekezdése szerinti előzetes bejelentése megtörtént.
 (4) E  rendelet tervezetének a  műszaki szabványok és szabályok terén történő információszolgáltatási eljárás és 

az  információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 1998. június 22-i 98/34/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv 8–10. cikke szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

36. § (1) A 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A gyártó
a) az általa forgalomba hozott, használt elektromos, elektronikus berendezést, valamint
b) a más gyártó által forgalomba hozott, használt elektromos, elektronikus berendezést, amely a  gyártó által 
forgalomba hozott elektromos, elektronikus berendezéssel jellegében és funkciójában azonos,
az elektromos, elektronikus berendezés újrahasználatának biztosítása érdekében a  nem természetes személy 
fogyasztótól legalább ingyenesen, a  természetes személy fogyasztótól legalább az  1.  melléklet 2.  pontjában 
meghatározott összegű és legalább 1 évre szóló, a  Magyarországon forgalmazott termékekre vonatkozó vásárlási 
utalvány ellenében visszaveszi, ha azt a  fogyasztó a  részére visszavételre felajánlja (visszavételi kötelezettség). 
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A gyártó naponta legfeljebb 20 darab használt elektromos, elektronikus berendezés után köteles vásárlási utalványt 
adni a természetes személy fogyasztó részére. A vásárlási utalvány nem átruházható, összege nem áthárítható.”

 (2) A 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A gyártó
a) az általa forgalomba hozott, hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezést,
b) a más gyártó által forgalomba hozott, hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezést, amely a gyártó által 
forgalomba hozott elektromos, elektronikus berendezéssel jellegében és funkciójában azonos,
c) a történelmi hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés háztartásban képződő hulladékát, valamint
d) az új, az  azonos vagy az  azonos jellegű és funkciójú termékkel helyettesített történelmi hulladékká vált 
elektromos, elektronikus berendezés háztartásban képződő hulladékát
a hulladék átadásának ösztönzése érdekében a nem természetes személy hulladékbirtokostól legalább ingyenesen, 
a természetes személy hulladékbirtokostól az 1. melléklet 2. pontjában meghatározott összegű és legalább 1 évre 
szóló, a  Magyarországon forgalmazott termékekre vonatkozó vásárlási utalvány ellenében átveszi és gyűjti, ha 
a hulladékbirtokos azt a részére átvételre felajánlja (átvételi és gyűjtési kötelezettség). A gyártó naponta legfeljebb 
20 darab hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés után köteles vásárlási utalványt adni a  természetes 
személy hulladékbirtokos részére. A vásárlási utalvány nem átruházható, összege nem áthárítható.”

 (3) A 4. § (3) bekezdése a következő mondattal egészül ki:
„Ezekben az esetekben a gyártónak nem kell a hulladékbirtokos részére vásárlási utalványt adnia.”

 (4) A 22. § a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A forgalmazó a vásárlási utalvány összegét a gyártóra nem háríthatja át.”

37. § (1) A  22.  § (2)  bekezdésében az „a hulladékbirtokostól átveszi és gyűjti” szövegrész helyébe az „a nem természetes 
személy hulladékbirtokostól legalább ingyenesen, a  természetes személy hulladékbirtokostól vásárlási utalvány 
ellenében átveszi és gyűjti” szöveg lép.

 (2) A  22.  § (4)  bekezdésében a  „fogyasztótól, hulladékbirtokostól átveszi és elszállítja” szövegrész helyébe a  „nem 
természetes személy fogyasztótól (hulladékbirtokostól) legalább ingyenesen, a  természetes személy fogyasztótól, 
hulladékbirtokostól vásárlási utalvány ellenében átveszi és elszállítja” szöveg lép.

38. §  Az 1. melléklet helyébe a 10. melléklet lép.

39. §  A 2. melléklet a 11. melléklet szerint módosul.

40. §  Az 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Nem terjed ki e rendelet hatálya
a) az olyan elektromos, elektronikus berendezésre, amely Magyarország alapvető biztonsági érdekeinek védelmével 
kapcsolatos, továbbá a fegyverekre, a lőszerekre, a hadianyagokra, ide nem értve a nem kifejezetten katonai célokra 
szánt termékekben használt elektromos és elektronikus berendezést,
b) az olyan elektromos, elektronikus berendezésre, amely kifejezetten egy más jellegű, e  rendelet hatálya alá 
nem tartozó elektromos, elektronikus berendezés részeként lett tervezve és elhelyezve, és amely csak az  adott 
elektromos, elektronikus berendezés részeként töltheti be funkcióját,
c) az izzószálas villanykörtére,
d) a világűrben való felhasználásra tervezett elektromos, elektronikus berendezésre,
e) a nagyméretű, rögzített ipari szerszámra,
f ) a nagyméretű, helyhez kötött elektromos, elektronikus berendezésre, kivéve azt az  elektromos, elektronikus 
berendezést, amely nem kifejezetten e berendezés részeként lett tervezve és elhelyezve,
g) a személy- és áruszállítási eszközre, kivéve a típusjóváhagyással nem rendelkező kétkerekű elektromos járművet,
h) a kizárólag szakmai használat céljából rendelkezésre bocsátott nem közúti mozgó gépre,
i) a kifejezetten csak kutatás és fejlesztés céljából tervezett, kizárólag vállalkozások által egymás rendelkezésére 
bocsátott berendezésre,
j) az életciklusuk vége előtt várhatóan fertőzővé váló orvostechnikai eszközökre és in vitro diagnosztikai 
orvostechnikai eszközökre, valamint az aktív beültethető orvostechnikai eszközökre.”
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41. §  A 25. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezést – különösen az  ózonlebontó anyagokat és fluorozott, 
üvegházhatást okozó gázokat tartalmazó hőcserélő berendezések hulladékát, a  higanyt tartalmazó fénycsövek 
hulladékát, a fotovoltaikus panelek hulladékát, valamint az 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat 5. és 6. pontja 
szerinti elektromos-, elektronikusberendezés-kategóriában meghatározott kisgépek és berendezések hulladékát – 
elkülönítetten kell gyűjteni.”

42. §  Az 1. melléklet helyébe a 12. melléklet lép.

43. §  A 2. melléklet a 13. melléklet szerint módosul.

44. §  Hatályát veszti az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről 
szóló 443/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelethez

Elektromos-, elektronikusberendezés-kategóriák  
 
1. Elektromos-, elektronikusberendezés-kategóriák: 

 
1. háztartási nagygépek; 
2. háztartási kisgépek; 
3. információs (IT) és távközlési berendezések; 
4. szórakoztató elektronikai cikkek és fotovoltaikus panelek; 
5. világítótestek; 
6. elektromos és elektronikus szerszámok, kivéve nagyméretű, rögzített ipari szerszámok;  
7. játékok, szabadidős és sportfelszerelések; 
8. orvostechnikai eszközök, kivéve beültetett és a fertőzött termékek; 
9. ellenőrző és vezérlőeszközök; 
10. adagoló automaták. 

 
2. Az elektromos-, elektronikusberendezés-kategóriák és a részüket képező egyes 
berendezések nem teljes listája (vámtarifaszám alapján): 
 
 
1. Háztartási nagygépek: 

 
Vámtarifaszám:  Megnevezés: Kivételek: 

   Nagyméretű hűtőberendezések  

8418 10 20 Kombinált hűtő-fagyasztó gép, külön külső 
ajtókkal, 340 litert meghaladó űrtartalommal  

   Hűtőszekrények  

8418 10 80 Kombinált hűtő-fagyasztó gép, külön külső 
ajtókkal, 340 litert meg nem haladó űrtartalommal  

 21  Kompresszoros típusú háztartási hűtőgép  
 29 00 Más háztartási hűtőgép  
 69 00 Más hűtőkészülék  
   Fagyasztók  
8418 30 20 Fagyasztóláda legfeljebb 800 liter űrtartalommal  

 40 20 Fagyasztószekrény legfeljebb 900 liter 
űrtartalommal  

 69 00 Más fagyasztókészülék  

   
Élelmiszerek hűtésére, konzerválására és 
tárolására szolgáló egyéb nagyméretű 
berendezések 

 

8418 50 11 
Hűtött kirakat és pult (a hűtőegységgel vagy 
elpárologtatóval együtt), fagyasztott élelmiszer 
tárolására 

 

 50 19 
Hűtött kirakat és pult (a hűtőegységgel vagy 
elpárologtatóval együtt), nem fagyasztott élelmiszer 
tárolására 

 

 50 90 Más hűtőberendezési tárgy  
   Mosógépek  

8450 11  

Háztartásban vagy mosodában használatos 
mosógép, beleértve az olyan gépet  
is, amely mos és szárít is; legfeljebb 10 kg 
szárazruha-kapacitású, teljesen automata 
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 12 00 

Háztartásban vagy mosodában használatos 
mosógép, beleértve az olyan gépet  
is, amely mos és szárít is; legfeljebb10 kg 
szárazruha-kapacitású mosógép beépített 
centrifugális szárítóval 

 

 19 00 

Háztartásban vagy mosodában használatos 
mosógép, beleértve az olyan gépet  
is, amely mos és szárít is; legfeljebb 10 kg 
szárazruha-kapacitású más mosógép 

 

 20 00 

Háztartásban vagy mosodában használatos 
mosógép, beleértve az olyan gépet  
is, amely mos és szárít is; 10 kg-ot meghaladó 
szárazruha-kapacitású mosógép 

 

   Ruhaszárító gépek  
8421 12 00 Centrifugális ruhaszárító  
8451 21 00 Legfeljebb 10 kg szárazruha-kapacitású szárítógép   
   Mosogatógépek  
8422 11 00 Háztartási mosogatógép  

 
Tűzhelyek és sütők 
Elektromos sütők 
Elektromos főzőlapok 

 

8516 60  Sütő, tűzhely, tűzhelylap, forralógyűrű, grillsütő és 
sütőrostély  

   Mikrohullámú sütők  
8516 50 00 Mikrohullámú  sütő  

   Főzésre és élelmiszer-feldolgozásra szolgáló 
egyéb nagyméretű berendezések  

   Elektromos fűtőberendezések  
8516 29 50 Folyadékkal töltött radiátor  
 29 91 Más elektromos fűtőkészülék beépített ventilátorral  
   Elektromos fűtőtestek  
8516 21 00 Hőtárolós radiátor  

   Helyiségek, ágyak, ülőbútorok fűtésére szolgáló 
egyéb háztartási nagygépek  

8418 61 00 Hőszivattyúk  
A 8415 alá 
tartozó 
berendezések  

8516 29 99 Helyiségek fűtésére szolgáló más elektromos gép  
   Elektromos ventilátorok  

8414 51 00 

Asztali, padlóra állítható, falra, ablakra, 
mennyezetre vagy tetőre szerelhető ventilátor, 
beépített elektromotorral, legfeljebb 125 W 
teljesítménnyel 

 

 59  Más ventilátor  
   Légkondicionáló berendezések  

8415   

Légkondicionáló berendezés motormeghajtású 
ventilátorral, hőmérséklet- és nedvességszabályozó 
szerkezettel, beleértve az olyan berendezést is, 
amelyben a nedvesség külön nem szabályozható 

A gépjármű 
részeként 
beépített 
berendezések 

   Egyéb szellőztető-, elszívó- és légkondicionáló 
berendezések  
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   Egyéb háztartási nagygépek  

8543 70 51 

Napozóágyak, napozólámpák és hasonló, 
napozáshoz használt felszerelések ultraibolya A 
sugarat felhasználó, legfeljebb 100 cm hosszúságú 
fénycsővel 

 

 70 55 
Más napozóágyak, napozólámpák és hasonló, 
napozáshoz használt felszerelések ultraibolya A 
sugarat felhasználó más fénycsővel 

 

 70 59 Más napozóágyak, napozólámpák és hasonló, 
napozáshoz használt felszerelések   

 
2. Háztartási kisgépek: 

 
Vámtarifaszám: Megnevezés: Kivételek: 
   Porszívók  

8508   Porszívó A 8508 70 alá tartozó 
alkatrészek 

   Szőnyegseprűk  
   Egyéb takarítóberendezések  

8451 80 80 

Folyékony tisztítóoldatot a szőnyegre 
fecskendező, ezután az oldatot szívással 
eltávolító szőnyegtakarító berendezés, amely 
nem a száraz- és nedves-porszívók 
kombinációja 

 

8509 80 00 Más elektromechanikus háztartási készülék 
beépített elektromotorral  

   Varró-, kötő-, fonó- és egyéb, textil 
feldolgozására használt gépek  

8452 10  Háztartási varrógép  
8447 20  Síkkötő gép; hurkológép  

   
Vasalók és ruhanemű vasalására, 
mángorlására és egyéb kezelésére szolgáló 
más berendezések 

 

8516 40  Villanyvasaló  
   Kenyérpirítók  
8516 72 00 Kenyérpirító  
   Olajsütők  
8516 79 20 Olajsütő  

   
Darálók, kávéfőzőgépek és tárolóedények 
vagy csomagolások lezárására vagy 
felnyitására szolgáló berendezések 

 

8509   Elektromechanikus háztartási készülék, 
beépített elektromotorral 

A 8509 90 alá tartozó 
alkatrészek 

8516 71 00 Kávé- vagy teafőző  
   Elektromos kések  

   
Hajvágó eszközök, hajszárítók, elektromos 
fogkefék, borotváló-, masszírozó- és egyéb, 
testápolásra szolgáló berendezések 

 

8510   Villanyborotva, -hajnyíró gép és szőreltávolító 
készülék beépített elektromotorral 

A 8510 90 alá tartozó 
alkatrészek 

8516 31  Hajszárító  
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 32  Más fodrászati készülék  
 33  Kézszárító készülék  
 79 70 Más elektrotermikus készülék  
9019 10 10 Elektromos vibrációs masszírozó készülék  

   
Órák és karórák, időmérésre, -jelzésre és az 
idő nyilvántartására szolgáló egyéb 
berendezések 

 

9101   
Karóra, zsebóra és más hasonló óra (stopperóra 
is), nemesfémből vagy nemesfémmel 
plattírozott fémből készült tokkal 

 

9102   Karóra, zsebóra és más hasonló óra (stopperóra 
is)  

A 9104 alá tartozó 
berendezések 

9103   Óra, kisóraszerkezettel A 9104 alá tartozó 
berendezések 

9104 00 00 
Műszerfalba beépítésre alkalmas és hasonló 
típusú óra gépjárműhöz, légi-, űr- és vízi 
járműhöz 

A gépjármű részeként 
beépített berendezések 

9105   Más óra  

9106   

Időpont-regisztráló készülék és időtartam 
mérésére, regisztrálására vagy más módon 
történő jelzésére szolgáló készülék, 
óraszerkezettel, kisóraszerkezettel vagy 
szinkronmotorral (pl. időszámláló, 
időregisztráló) 

 

9107   Óraszerkezettel, kisóraszerkezettel vagy 
szinkronmotorral működő időkapcsoló  

9108   Kisóraszerkezet, teljes (komplett) és 
összeszerelt  

9109   Óraszerkezet, teljes (komplett) és összeszerelt  
   Mérlegek  

8423 10  Személymérleg, csecsemőmérleg is; háztartási 
mérleg 

Nem elektromos 
eszközök 

   Egyéb háztartási kisgépek  

8516 10  Elektromos átfolyásos vagy tárolós vízmelegítő 
és merülőforraló  

8516 80  Elektromos fűtőellenállás  
 
3. Információs (IT) és távközlési berendezések: 

 
Vámtarifaszám: Megnevezés: Kivételek: 
   Központi adatfeldolgozás:  
   a) Nagyszámítógépek  

8471   

Automatikus adatfeldolgozó gép és egységei; 
mágneses és optikai leolvasó-, adatátírógép a 
kódolt adat adathordozóra történő átírására, 
máshol nem említett gépi adatfeldolgozáshoz 

 

   b) Miniszámítógépek  

8471   

Automatikus adatfeldolgozó gép és egységei; 
mágneses és optikai leolvasó-, adatátírógép a 
kódolt adat adathordozóra történő átírására, 
máshol nem említett gépi adatfeldolgozáshoz 
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   c) Nyomtatók  

8443 
31 
32 
39 

 Nyomtatók, másológépek és faxgépek 
(kombinálva is) 

Nyomdaipari gép, 
amely nyomólapok, 
nyomóhengerek és 
más, a 8442 alá tartozó 
más nyomóalkatrész 
segítségével működik 

   Személyi informatikai eszközök:  

   
a) Személyi számítógépek (központi 
feldolgozó-egység, egér, monitor és 
billentyűzet is) 

 

8471   

Automatikus adatfeldolgozó gép és egységei; 
mágneses és optikai leolvasó-, adatátírógép a 
kódolt adat adathordozóra történő átírására, 
máshol nem említett gépi adatfeldolgozáshoz 

 

8528 41 00 
Kizárólag vagy elsősorban a 8471 alá tartozó 
automatikus adatfeldolgozó rendszerben 
használatos katódsugárcsöves monitor 

 

 51 00 
Kizárólag vagy elsősorban a 8471 alá tartozó 
automatikus adatfeldolgozó rendszerben 
használatos más monitor 

 

   
b) Hordozható számítógépek (központi 
feldolgozó egység, egér, monitor és 
billentyűzet is) 

 

8471 30  

Automatikus adatfeldolgozó gép és egységei; 
mágneses és optikai leolvasó-, adatátírógép a 
kódolt adat adathordozóra történő átírására, 
máshol nem említett gépi adatfeldolgozáshoz 

 

   c) Kisméretű hordozható számítógépek  

8471 30   

Automatikus adatfeldolgozó gép és egységei; 
mágneses és optikai leolvasó-, adatátírógép a 
kódolt adat adathordozóra történő átírására, 
máshol nem említett gépi adatfeldolgozáshoz 

 

   Elektronikus jegyzettömbök  

8471   

Automatikus adatfeldolgozó gép és egységei; 
mágneses és optikai leolvasó-, adatátírógép a 
kódolt adat adathordozóra történő átírására, 
máshol nem említett gépi adatfeldolgozáshoz 

 

   Nyomtatók  

8443 
31 
32 
39 

 Nyomtatók, másológépek és faxgépek 
(kombinálva is)  

   Másolóberendezések  

8443 32 91 Szkenneralapú másológép elektrosztatikus 
nyomtatóval  

 32 93 Más, optikai rendszerrel ellátott másológép  
   Elektromos és elektronikus írógépek  
8469 00 91 Elektromos és elektronikus írógép  
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Zseb- és asztali számológépek, továbbá 
információk elektronikus eszközökkel 
történő összegyűjtésére, tárolására, 
feldolgozására, bemutatására, illetve 
továbbítására szolgáló egyéb termékek és 
berendezések 

 

8470 10 00 

Elektronikus számológép, külső elektromos 
áramforrás nélkül működő és számoló 
funkcióval ellátott zsebméretű adatrögzítő-, 
előhívó- és megjelenítő-gép 

 

 21 00 Más elektronikus számológép 
nyomtatószerkezettel  

 29 00 Más elektronikus számológép  
 50 00 Pénztárgép  

 90 00 
Elektronikus könyvelőgép, postai 
bérmentesítőgép, jegykiadógép és hasonló gép 
számolószerkezettel 

 

8528 61 00 
Kizárólag vagy elsősorban a 8471 alá tartozó 
automatikus adatfeldolgozó rendszerben 
használatos projektor 

 

 69 10 

Automatikus adatfeldolgozó gép által 
létrehozott digitális információ megjelenítésére 
alkalmas, síkpanel megjelenítő (pl. 
folyadékkristályos eszköz) segítségével 
működő más projektor 

 

8542 32  Tárolók  
8543 33  Erősítő  
   Felhasználói terminálok és rendszerek  

8471   

Automatikus adatfeldolgozó gép és egységei; 
mágneses és optikai leolvasó-, adatátírógép a 
kódolt adat adathordozóra történő átírására, 
máshol nem említett gépi adatfeldolgozáshoz 

 

8528 41 00 
Kizárólag vagy elsősorban a 8471 alá tartozó 
automatikus adatfeldolgozó rendszerben 
használatos katódsugárcsöves monitor 

 

 51 00 
Kizárólag vagy elsősorban a 8471 alá tartozó 
automatikus adatfeldolgozó rendszerben 
használatos más monitor 

 

   Faxberendezések (faxok)  
8443 32 30 Telefax (képtávíró)  

8517   

Távbeszélő készülékek, beleértve a 
mobiltelefon-hálózatokhoz vagy más vezeték 
nélküli hálózatokhoz való készülékeket; hang, 
képek vagy más adatok továbbítására vagy 
vételére szolgáló más készülékek, beleértve a 
vezetékes vagy vezeték nélküli hálózatok (helyi 
vagy nagy kiterjedésű hálózat) távközlési 
berendezéseit  

A 8443, 8525, 8527 
vagy 8528 alá tartozó, 
továbbításra vagy 
vételre szolgáló 
készülékek, továbbá a 
8517 70 alá tartozó 
alkatrészek 
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Telexek  
Telefonok 
Nyilvános telefonok 
Vezeték nélküli telefonok 
Mobiltelefonok 

 

8517   

Távbeszélő készülékek, beleértve a 
mobiltelefon-hálózatokhoz vagy más vezeték 
nélküli hálózatokhoz való készülékeket; hang, 
képek vagy más adatok továbbítására vagy 
vételére szolgáló más készülékek, beleértve a 
vezetékes vagy vezeték nélküli hálózatok (helyi 
vagy nagy kiterjedésű hálózat) távközlési 
berendezéseit  

A 8443, 8525, 8527 
vagy 8528 alá tartozó, 
továbbításra vagy 
vételre szolgáló 
készülékek, továbbá a 
8517 70 alá tartozó 
alkatrészek 

   

Üzenetrögzítő-rendszerek, továbbá hang, 
kép vagy más információk távközlési 
eszközökkel történő továbbítására szolgáló 
egyéb termékek és berendezések 

 

8519 81 51 Diktafon, amely csak külső áramforrással 
működik  

 81 11 Szövegismétlő-készülék telefonhoz  
 50 00 Telefonüzenetrögzítő-készülék  

8518 29 30 

Hangszóró, amelynek frekvenciatartománya 
300 Hz és 3,4 kHz közötti, átmérője legfeljebb 
50 mm, a telekommunikációban alkalmazott 
típus 

 

 
4. Szórakoztatóelektronikai cikkek és fotovoltaikus panelek: 

 
Vámtarifaszám: Megnevezés: Kivételek: 
   Rádiókészülékek  

8527   
Rádióműsor-vevőkészülék, hangfelvevő vagy -
lejátszó készülékkel vagy órával közös házban 
is 

 

   Televíziókészülékek  

8528   

Monitorok és kivetítők, beépített televízióvevő-
készülék nélkül; televíziós adás vételére 
alkalmas készülék, rádióműsor-vevőkészüléket 
vagy hang-, képfelvevő vagy -lejátszó 
készüléket magában foglaló is 

A 8528 41 00, a 8528 
51 00, a 8528 61 00 és 
a 8528 69 10 alá 
tartozó termékek 

   Videokamerák  

8525 80  Televíziós kamerák (felvevők), digitális 
fényképezőgépek és videokamera-felvevők  

A 8525 80 11 alá 
tartozó berendezések 

9007   
Mozgókép-felvevő (kamera) és vetítő, 
hangfelvevő és hanglejátszó-készülékkel vagy 
anélkül 

A 9007 11 00 alá 
tartozó berendezések, 
valamint a 
9007 91 és a 
9007 92 alá tartozó 
alkatrészek és 
tartozékok 

   Videomagnók  

8521   Videofelvevő és -lejátszókészülék, 
videotunerrel egybeépítve is  
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   Hifiberendezések  

8519   Hangfelvevő- vagy hanglejátszó-készülék  A gépjármű részeként 
beépített berendezések 

   Audioerősítők  

8518   

Mikrofon és tartószerkezete; hangszóró, 
dobozba szerelve is, fejhallgató és fülhallgató, 
mikrofonnal összeépítve is, valamint egy 
mikrofonból és egy vagy több hangszóróból 
álló egység; hangfrekvenciás elektromos 
erősítő; elektromos hangerősítő egység 

A 8518 90 00 és a 
8518 90 alá tartozó 
alkatrészek 

   

Hangszerek, továbbá a hang, illetve kép 
(beleértve a szignálokat is) rögzítésére vagy 
reprodukálására szolgáló egyéb termékek és 
berendezések, illetve a hang és kép 
továbbítására szolgáló nem távközlési 
technológiák 

 

9207   
Hangszer, amelyben a hangot elektromos úton 
keltik vagy erősítik (pl. orgona, gitár, 
tangóharmonika) 

 

8518   

Mikrofon és tartószerkezete; hangszóró, 
dobozba szerelve is, fejhallgató és fülhallgató, 
mikrofonnal összeépítve is, valamint egy 
mikrofonból és egy vagy több hangszóróból 
álló egység 

A 8518 40, 8518 50 00 
alá tartozó 
berendezések és a 
8518 90 alá tartozó 
alkatrészek 

8543 70 30 Antennaerősítő  

9006 10 00 Fényképezőgép, nyomólemez vagy -henger 
készítésére 

A 8539 alá tartozó 
kisülési cső, továbbá a 
nem elektromos 
eszközök, a 9006 10 
00, a 9006 30 00, a 
9006 61 00 és a 9006 
69 00 alá tartozó 
termékek, továbbá 
azok 9006  91 alá 
tartozó alkatrészei és a 
9006 99 alá tartozó 
tartozékai 

 30 00 

Víz alatti használatra, légi felvételekre tervezett 
speciális fényképezőgép; törvényszéki vagy 
kriminológiai célra összehasonlító 
fényképezőgép 

 

 40 00 Azonnal előhívó (polaroid) fényképezőgép  

 51 00 
Más fényképezőgép közvetlen keresővel 
[egylencsés visszatükrözés (SLR)], legfeljebb 
35 mm szélességű filmtekercshez 

 

 52 00 Más fényképezőgép más, 35 mm-nél kisebb 
szélességű filmtekercshez  

 53  Más fényképezőgép más, 35 mm szélességű 
filmtekercshez  

 59 00 Más fényképezőgép  
9008 10 00 Diavetítő  
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   Fotovoltaikus panelek  
8541 40 90 Fotovoltaikus elem  

 
5. Világítótestek: 

 
Vámtarifaszám: Megnevezés: Kivételek: 

   Fénycsöves világítótestek A háztartási 
világítótestek 

9405   

Lámpa és világító-felszerelés, beleértve a 
keresőlámpát és a sportlámpát is; továbbá 
megvilágított jelzések, reklámfeliratok, 
cégtáblák és hasonlók, állandó jellegű 
fényforrással szerelve; fénycsöves világítótest 

A közterület vagy a 
közlekedési útvonal 
világítására szolgáló 
termékek, a háztartási 
világítótestek, a 9405 
10 21, a 
9405 10 91, a 
9405 20 11, a 
9405 20 91, a 
9405 40 31 és a  
9405 40 91 termékek 

   Egyenes fénycsövek  
8539 31 10 Fénycső izzókatóddal, kettős végű foglalattal  
   Kompakt fénycsövek  
8539 31 90 Más fénycső izzókatóddal  

   
Nagy intenzitású kisülő lámpák, beleértve a 
nagynyomású nátriumlámpákat és a fém 
halogénlámpákat 

 

8539 32  Higany- vagy nátriumlámpa; fémhalogén lámpa  
   Kisnyomású nátriumlámpák  

   Egyéb világítótestek, illetve fényszóró vagy 
fényszabályozó berendezések  Izzólámpa 

8512 10 00 Kerékpár világítókészüléke  

 20 00 Világítókészülék gépjárműhöz A gépjármű részeként 
beépített berendezések 

8513 10 00 Hordozható elektromos lámpa saját 
energiaforrással  

8539 49 10 Ultraibolya lámpa  
 49 30 Infravörös lámpa  
8541 40 10 Fénykibocsátó dióda, beleértve a lézerdiódát  

9405 10  Csillár és más mennyezeti vagy fali elektromos 
világítófelszerelés 

A közterület vagy a 
közlekedési útvonal 
világítására szolgáló 
termékek és a 
fénycsöves termékek 

 20  Elektromos asztali, íróasztali, éjjeliszekrény- 
vagy állólámpa Fénycsöves termék 

 30 00 Karácsonyfaégő-készlet Fénycsöves termék 
 40  Más elektromos lámpa és világító felszerelés Fénycsöves termék 

 60  Megvilágított jelzések, reklámfeliratok, 
cégtáblák és hasonlók Fénycsöves termék 
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6. Elektromos és elektronikus szerszámok, kivéve nagyméretű, rögzített ipari 
szerszámok: 

 
Vámtarifaszám: Megnevezés: Kivételek: 
   Fúrók  
8459 10 00 Hordozható elektromos fúrógép  
 29 00 Más fúrógép Numerikus 
   Fűrészek  
8467 22 00 Fűrész  
   Varrógépek  
8452 21 00 Más automata varrógép  
 29 00 Más varrógép  

   

Fa, fém és egyéb anyagok esztergálására, 
aprítására, csiszolására, őrlésére, 
fűrészelésére, vágására, nyírására, fúrására, 
lyukasztására, perforálására, hajtogatására, 
hajlítására és hasonló megmunkálására 
szolgáló berendezések 

A nagyméretű helyhez 
kötött berendezések 

8458 19 00 Más vízszintes fémipari eszterga  
 99 00 Más eszterga  
8459 39 00 Furatmegmunkáló marógép Numerikus 
 40 90 Furatmegmunkáló gép Numerikus 
 69  Marógép Numerikus 
 70 00 Más menetfúró vagy menetvágó gép  

8467   
Kézi használatú szerszám, pneumatikus, 
hidraulikus vagy beépített elektromos vagy nem 
elektromos motorral működő 

A 8467 91, a 
8467 92, és a 
8467 99 alá tartozó 
alkatrészek 

   
Szegecselésre, szegezésre, csavarásra, illetve 
szegecsek, szögek, csavarok eltávolítására 
vagy hasonló célokra szolgáló szerszámok 

 

8467   Kézi használatú szerszám beépített elektromos 
motorral működő 

A 8467 91, a 
8467 92 és a 
8467 99 alá tartozó 
alkatrészek 

   Hegesztésre, forrasztásra és hasonló célokra 
szolgáló szerszámok  

8468   Elektromos hegesztőgép és -készülék, vágásra 
alkalmas is 

A 8468 90 alá tartozó 
alkatrészek 

8515 11 00 Forrasztópáka és -pisztoly  

   
Szórásra, kenésre, diszperzióra, illetve 
folyadékok vagy gázok másfajta kezelésére 
szolgáló berendezések 

 

8424   Folyadék vagy por kilövésére, szórására vagy 
porlasztására szolgáló elektromos gép, készülék 

A 8424 90 alá tartozó 
alkatrészek 

   Fűnyírók és egyéb kertészeti szerszámok  

8432   Elektromos talaj-előkészítésre vagy -
megmunkálásra szolgáló gép 

A 8432 90 alá tartozó 
alkatrészek 

8433   Elektromos fűkaszálógép  
8413 70 21 Egyfokozatú centrifugális búvárszivattyú  
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7. Játékok, szabadidős és sportfelszerelések: 
 

Vámtarifaszám: Megnevezés: Kivételek: 
   Villanyvonatok vagy autóverseny-készletek  

9503 00 30 
Villanyvonat, vágány, jelzőlámpa és más 
tartozékai; csökkentett méretű, méretarányos 
összeszerelhető modell készletben, működő is 

 

9504 90 10 Elektromos autóverseny-készlet, verseny 
jellegű  

   Kézi videojáték-konzolok  
9504 90 90 Kézi videojátékok, konzolok  
   Videojátékok  
9504 10 00 Tévéhez kapcsolható videojáték  

   Számítógépek kerékpározáshoz, 
búvárkodáshoz, futáshoz, evezéshez stb.  

8470   Számítógépek kerékpározáshoz, 
búvárkodáshoz, futáshoz, evezéshez stb.  

   Elektromos vagy elektronikus alkatrészeket 
tartalmazó sportfelszerelések  

   Érmével működő játékautomaták  

9504 30  
Pénzérmékkel, bankjegyekkel, bankkártyákkal, 
zsetonokkal vagy más fizetőeszközökkel 
működő elektromos, elektronikus más játék 

A tekepálya 
felszerelés, továbbá a 
9504 30 90 alá tartozó 
alkatrészek 

9503 00 75 
79 Beépített motorral működő más játék és modell   

 
8. Orvostechnikai eszközök, kivéve a beültetett és fertőzött termékek: 

 
Vámtarifaszám: Megnevezés: Kivételek: 
   Sugárterápiás berendezések  

9022   

Röntgen-, vagy alfa-, béta- vagy 
gammasugárzással működő berendezés orvosi, 
sebészeti, fogászati vagy állatorvosi célra is, 
radiográf vagy radioterápiai készülék 

A 9022 90 alá tartozó 
alkatrészek és 
tartozékok, valamint az 
állatorvosi 
berendezések és 
tartozékaik 

   Kardiológiai berendezések  
   Dializáló berendezések  
   Lélegeztetőgépek  
   Nukleáris medicina berendezései  

   Laboratóriumi berendezések in vitro 
diagnózishoz  

9027   
Fizikai vagy vegyi analízisre szolgáló orvosi, 
sebészeti, fogászati vagy állatorvosi  
elektromos, elektronikus készülék és műszer 

A 9027 90 alá tartozó 
alkatrészek és 
tartozékok, valamint az 
állatorvosi készülékek, 
műszerek és 
tartozékaik 
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   Analizálóberendezések  
   Fagyasztók  

8418 30  Fagyasztóláda, legfeljebb 800 liter 
űrtartalommal Nem orvosi 

 40  Fagyasztószekrény, legfeljebb 900 liter 
űrtartalommal  Nem orvosi 

 50 90 Más hűtőberendezési tárgy  
 69 00 Más hűtő- vagy fagyasztókészülék Nem orvosi 
   Megtermékenyítési tesztek  

   

Betegségek, sérülések vagy rokkantság 
kimutatására, megelőzésére, megfigyelésére, 
kezelésére és enyhítésére szolgáló egyéb 
berendezések 

Nem elektromos 

9006 30 00 

Belső szervek orvosi vagy sebészeti 
vizsgálatára tervezett speciális fényképezőgép; 
törvényszéki vagy kriminológiai célra 
összehasonlító fényképezőgép 

 

9018   
Elektromos, elektronikus orvosi, sebészeti, 
fogászati vagy állatorvosi műszer és készülék, 
szcintigráf készülék is 

Állatorvosi műszerek, 
készülékek és 
tartozékaik 

 
9. Ellenőrző és vezérlőeszközök: 

 
Vámtarifaszám: Megnevezés: Kivételek: 
   Füstjelző berendezések  

8531 10  Tüzet jelző riasztókészülék és hasonló A 8512 és a 8530 alá 
tartozó berendezések 

   Fűtésszabályozók  

9027   
Háztartási vagy laboratóriumi mérő és 
szabályozó elektromos, elektronikus 
készülékek, berendezések 

 

   Termosztátok  
9032 10 20 Elektronikus termosztát  

   Háztartási vagy laboratóriumi mérő- és 
szabályozó berendezések  

8423   Mérleg, beleértve a súllyal működtetett 
számláló- vagy ellenőrzőmérleget is 

A 8423 10 10 alá 
tartozó berendezések, 
és az 50 mg vagy ennél 
nagyobb érzékenységű 
mérleg 

8537 10  Ellenőrző és vezérlőeszközök (pl. 
vezérlőpultok)  

   
Ipari létesítményekben használt egyéb 
ellenőrző és vezérlőeszközök (pl. 
vezérlőpultok) 

 

8423   Mérleg, beleértve a súllyal működtetett 
számláló- vagy ellenőrzőmérleget is 

A 8423 10 10 alá 
tartozó berendezések, 
és az 50 mg vagy ennél 
nagyobb érzékenységű 
mérleg 
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8512 30 10 Gépjárműhöz használt hangjelző 
riasztóberendezés 

A gépjármű részeként 
beépített berendezés 

8531   
Elektromos, akusztikus vagy vizuális 
jelzőberendezés (pl. csengő, sziréna jelzőtábla, 
betörést jelző riasztókészülék)  

A 8531 10, a 8512, 
továbbá a 8530 alá 
tartozó berendezések,  
valamint a 8531 90 alá 
tartozó alkatrészek 

 
10. Adagolóautomaták: 

 
Vámtarifaszám: Megnevezés: Kivételek: 
   Melegital-automaták  

8476 21 00 Automata italárusító-gép beépített melegítő- 
vagy hűtőkészülékkel  

   Szilárdtermék-automaták  

8476 81 
89  Más árusítóautomata  

   Pénzkiadó automaták  
8472 90  Bankjegykiadó automata  

   Termékek automatikus kiadására szolgáló 
berendezések  

8476 21 
29  Automata italárusító-gép  
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2. melléklet a 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelethez 14 
 

A gyűjtési és a hasznosítási arány mértéke 
 
1. A gyűjtési arány mértéke: 

 
1.1. A hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezésre vonatkozó minimális gyűjtési 
arány mértéke elektromos-, elektronikusberendezés-kategóriánként: 

 
 

Elektromos-, elektronikusberendezés-kategória: 
 

 
2014-től: 

1. Háztartási nagygép 48 % 
2. Háztartási kisgép 27 % 
3. Információs (IT) és távközlési berendezések 45 % 
4. Szórakoztatóelektronikai cikkek és fotovoltaikus panelek 40 % 
5. Világítótestek 7 % 
5a. Gázkisülésű lámpák 40 % 
6. Elektromos és elektronikus szerszámok, kivéve 
nagyméretű, rögzített ipari szerszámok 

8 % 

7. Játékok, szabadidős és sportfelszerelések 7 % 
8. Orvostechnikai eszköz, kivéve beültetett és fertőzött 
termékek 

- 

9. Ellenőrző és vezérlőeszközök 7 % 
10. Adagolóautomaták 7 % 

 
1.2. Az elektromos-, elektronikusberendezés-kategóriánként meghatározott tárgyévi 
minimális gyűjtési kötelezettség megállapítására – berendezés-kategóriánként – a következő 
képletet kell alkalmazni: 
 

B = F × K 
 
ahol: 
 

B: a tárgyévben az adott elektromos, elektronikus berendezés-kategóriából minimális 
gyűjtési kötelezettséggel érintett, hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés 
mennyisége (kilogrammban megadva);  

F: a gyártó által a tárgyévet megelőző évben Magyarországon forgalmazott, adott 
kategóriába tartozó elektromos, elektronikus berendezés mennyisége (kilogrammban 
megadva); 

K: a táblázatban az adott kategóriához, elektromos-, elektronikusberendezés-
kategóriánként meghatározott, tárgyévre vonatkozó minimális gyűjtési arány mértéke 
(százalékban megadva). 

 
1.3. Az Információs (IT) és távközlési berendezések (3. kategória): az ”F” szerinti mennyiség 
gyűjtéséből származó berendezések esetében legalább 12%-ot kell teljesíteni. 

 
1.4. Szórakoztatóelektronikai cikkek és fotovoltaikus panelek (4. kategória): az ”F” szerinti 
mennyiség gyűjtéséből származó berendezések esetében legalább 15%-ot kell teljesíteni. 
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2. A hasznosítási és az újrafeldolgozási arány mértéke: 
 

2.1. A hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezésre vonatkozó minimális 
hasznosítási arány mértéke 2014. december 31-ig: 

 
 

Elektromos-, elektronikusberendezés-
kategória: 

 

 
Hasznosítási arány 

(R): 
 

 
Újrafeldolgozási 

arány (A): 

 1. Háztartási nagygépek 80% 75% 
 2. Háztartási kisgépek 70% 50% 
 3. Információs (IT) és távközlési berendezések 75% 65% 
 4. Szórakoztatóelektronikai cikkek és 
fotovoltaikus panelek 

75% 65% 

 5. Világítótestek 70% 50% 
 5a. Gázkisülésű lámpák 70% 80% 
 6. Elektromos és elektronikus szerszámok, 
kivéve nagyméretű, rögzített ipari szerszámok 

70% 50% 

 7. Játékok, szabadidős és sportfelszerelések 70% 50% 
 8. Orvostechnikai eszközök, kivéve beültetett 
és fertőzött termékek 

70 % 50% 

 9. Ellenőrző és vezérlőeszközök 70% 50% 
10. Adagolóautomaták 80% 75% 

 
2.2. A tárgyévi hasznosítási kötelezettség megállapítására – elektromos-, 
elektronikusberendezés-kategóriánként – a következő képletet kell alkalmazni: 
 

H = T × R 
ahol: 
 
H: a gyártó által a tárgyévben ténylegesen átvett és gyűjtött hulladékká vált elektromos, 

elektronikus berendezés mennyiségéből kötelezően hasznosítandó mennyiség 
(kilogrammban megadva); 

T: a gyártó által a tárgyévben ténylegesen átvett és gyűjtött hulladékká vált elektromos, 
elektronikus berendezés mennyisége (kilogrammban megadva); 

R: a 2.1. pontban foglalt táblázatban az adott kategóriára vonatkozó hasznosítási arány 
mértéke (százalékban megadva). 

 
2.3. A újrafeldolgozási kötelezettség megállapítására – elektromos-, elektronikusberendezés-
kategóriánként – a következő képletet kell alkalmazni: 

 
U = T × A 

ahol: 
 
U: a gyártó által a tárgyévet megelőző évben ténylegesen átvett és gyűjtött hulladékká vált 

elektromos, elektronikus berendezés mennyiségéből kötelezően újrafeldolgozandó 
mennyiség (kilogrammban megadva); 

T: a gyártó által a tárgyévet megelőző évben ténylegesen átvett, hulladékká vált 
elektromos, elektronikus berendezés mennyisége (kilogrammban megadva); 

A: a 2.1. pontban foglalt táblázatban az adott kategóriára vonatkozó újrafeldolgozási arány 
mértéke (százalékban megadva).  
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3. melléklet a 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelethez 16 
 

Az újrahasználattal kapcsolatos minimumkövetelmények 
 
1. Általános követelmények: 
 

1.1. A használt elektromos, elektronikus berendezésnek és a hulladékká vált elektromos, 
elektronikus berendezésnek, amelyet újrahasználatra előkészítettek (a továbbiakban együtt: 
berendezés) működőképesnek kell lennie. A berendezés akkor működőképes, ha 
valamennyi funkcióját, amellyel eredetileg rendelkezett, maradéktalanul teljesíteni képes, 
és rendeltetésszerűen üzemel.  
 
1.2. A berendezésnek valamennyi olyan alkotórésszel, illetve alkotóelemmel rendelkeznie 
kell, amely a működőképességhez szükséges.  
 
1.3. A berendezésnek és alkotórészeinek, illetve alkotóelemeinek jó állapotúnak kell 
lenniük. Az alkotórészek, illetve alkotóelemek akkor tekinthetők jó állapotúnak, ha azok 
sértetlenek (pl. nem töröttek, nem rozsdásak, az anyaguk nem kopott és nem használódott 
el), tiszták (pl. nem porosak és nem szennyezettek) és nem hibásak. 
 
1.4. Ha a berendezés rendelkezik szigeteléssel, annak sértetlennek kell lennie és a 
berendezésnek hiánytalanul, teljes egészében részét kell képeznie. 
 
1.5. Ha a berendezés rendelkezik fűtőelemekkel, azoknak jó állapotúaknak kell lenniük, 
meszesedésre utaló nyomot nem mutathatnak. Az elmeszesedett fűtőelemekkel rendelkező 
berendezés csak akkor hozható ismételten forgalomba, ha a benne lévő használt 
fűtőelemeket sértetlen és teljes egészében ép fűtőelemekre cserélik. 
 
1.6. A berendezésnek az eredeti burkolattal kell rendelkeznie. 
 
1.7. A berendezésnek biztonságosnak kell lennie. A berendezés nem lehet sugárveszélyes. 

 
2. Környezetvédelmi követelmények: 
 

2.1. A berendezés nem tartalmazhatja a következő veszélyes anyagokat:  
2.1.1. poliklórozott bifenil (PCB),  
2.1.2. poliklórozott terfenil (PCT), 
2.1.3. polibrómozott bifenil (PBB), 
2.1.4. polibrómozott bifenil-éter (PBDE), 
2.1.5. higany, 
2.1.6. kadmium, 
2.1.7. azbeszt, 
2.1.8. ólom, 
2.1.9. hat vegyértékű króm. 

 
2.2. A berendezés nem tartalmazhatja a következő szénhidrogéneket: 

2.2.1. klórozott-fluorozott szénhidrogén (CFC), 
2.2.2. részlegesen halogénezett klórozott-fluorozott szénhidrogének (HCFC). 

 
  



11906 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2014. évi 108. szám 

4. melléklet a 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelethez 17 
 

Az elkülönített gyűjtést igénylő, hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés 
jelölése 

 
Az elkülönített gyűjtést igénylő, 2005. augusztus 13. napja után gyártott és hulladékká vált 
elektromos, elektronikus berendezést az alábbi ábrával kell megjelölni: 
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5. melléklet a 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelethez 18 
 

A vagyoni biztosíték mértéke és számításának módja 
 

1. A vagyoni biztosíték kilogrammra vetített összege a tárgyévi biztosítékadási 
kötelezettség megállapításához: 
 

Elektromos-, elektronikusberendezés-kategória 
A vagyoni biztosíték 
kilogrammra vetített 

összege 
1. Háztartási nagygépek - 

1.1.8418 KN-kód alá tartozó berendezések kivételével 26 Ft 
1.2.8418 KN-kód alá tartozó berendezések esetében 100 Ft 

2. Háztartási kisgépek 70 Ft 
3. Információs (IT) és távközlési berendezések 100 Ft 
4. Szórakoztatóelektronikai cikkek és fotovoltaikus panelek 95 Ft 
5. Világítótestek 190 Ft 
6. Elektromos és elektronikus szerszámok, kivéve nagyméretű, 
rögzített ipari szerszámok 85 Ft 

7. Játékok, szabadidős és sportfelszerelések 100 Ft 
 
2. A vagyoni biztosíték mértéke, számításának módja: 

 
2.1. A vagyoni biztosíték mértéke: 
 
A vagyoni biztosíték mértéke a gyártott vagy importált elektromos, elektronikus berendezések 
berendezés-kategóriánkénti mennyisége, valamint az 1. pontban foglalt táblázatban a 
berendezés-kategóriákhoz megadott vagy egyes berendezések esetében KN-kódhoz rendelt, 
kilogrammra vetített biztosítékösszegek szorzataként képzett mennyiségek összege. 
 
2.2. A vagyoni biztosíték számításának módja: 
 
2.2.1. Ha a gyártó a tevékenységét nem év közben kezdi meg, az éves vagyoni biztosíték 
számításának módja: 

 
B= Mi × bi 

 
ahol 

 B: a képzendő vagyoni biztosíték összege; 
 bi: az 1. pontban foglalt táblázatban berendezés-kategóriánként vagy egyes 

berendezések esetében KN-kódonként meghatározott, kilogrammra vetített 
vagyoni biztosíték összege; 

 Mi: a gyártó által előző évben gyártott vagy importált, adott berendezés-
kategóriába vagy KN-kód alá tartozó berendezés mennyisége (kilogrammban 
megadva), az Mi értékébe nem kell beleszámolni azoknak a berendezéseknek a 
mennyiségét, amelyekről a gyártó igazolni tudja, hogy azokat kizárólag a 
háztartásokon kívül használják vagy azokat általában nem háztartásokban 
használják. 
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2.2.2. Ha a gyártó tevékenységét év közben kezdi meg, a törtév minden hónapjában képzendő 
vagyoni biztosíték számításának módja: 
 

B= mi × bi 
 

ahol 
 B: a képzendő vagyoni biztosíték összege; 
 bi: az 1. pontban foglalt táblázatban berendezés-kategóriánként vagy egyes 

berendezések esetében KN-kódonként meghatározott, kilogrammra vetített 
vagyoni biztosíték összege; 

 mi: a gyártó által a tárgyhónapban gyártott vagy importált, adott berendezés-
kategóriába vagy KN-kód alá tartozó berendezés mennyisége (kilogrammban 
megadva), az mi értékébe nem kell beleszámolni azoknak a berendezéseknek a 
mennyiségét, amelyekről a gyártó igazolni tudja, hogy azokat kizárólag a 
háztartásokon kívül használják vagy azokat általában nem háztartásokban 
használják. 
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6. melléklet a 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelethez 20 
 

Adatlap a gyártó nyilvántartásba vételi kötelezettségéhez 
 

 

ADATLAP A GYÁRTÓ NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELI KÖTELEZETTSÉGÉHEZ 

Új bejelentés □ Adatmódosítás □ Törlés bejelentése □ 
 
1. A gyártó adatai: 
1.1. Rövid neve: 
1.2. Teljes neve: 
1.3. Székhelye: 
1.4. Címe: 
 

 .............................................................................................................................................  
irányítószám város, község utca, út, tér házszám 

1.5. Meghatalmazott képviselő neve: 

1.6. Meghatalmazott képviselő címe: 
 

 .............................................................................................................................................  
          irányítószám                   város, község             utca, út, tér                  házszám 
1.7. Nemzeti adóazonosító száma vagy európai adószáma: 
 
1.8. Cégjegyzékszáma: 

 
2. A hatósággal való kapcsolattartásért felelős személy adatai: 
2.1. Név: 2.2. Beosztása: 
2.3. Telefonszáma: 2.4. Faxszáma: 
2.5 E-mail címe: 

 
3. A magyarországi kézbesítési meghatalmazott adatai:* 
3.1. Név: 
3.2. Lakóhelye (székhelye): 
 

 .............................................................................................................................................  
irányítószám város, község utca, út, tér házszám 

3.3. Telefonszáma: 3.4. Faxszáma: 
E-mail címe: 
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4. A forgalmazott elektromos, elektronikus berendezés kategóriája (a megfelelő berendezés-
kategóriát,”X”-szel kell jelölni): 

1. Háztartási nagygépek 
 6. Elektromos és elektronikus 

szerszámok, kivéve nagyméretű, 
rögzített ipari szerszámok; 

 

2. Háztartási kisgépek 
 7. Játékok, szabadidős és 

sportfelszerelések 
 

 
3. Információs (IT) és távközlési 
berendezések 
 

 8. Orvostechnikai eszközök, kivéve 
beültetett és fertőzött termékek 

 

4. Szórakoztatóelektronikai cikkek és 
fotovoltaikus panelek 

 9. Ellenőrző és vezérlőeszközök  

5. Világítótestek   10. Adagolóautomaták  

 
5. A forgalmazott elektromos, elektronikus berendezés típusa (háztartási elektromos, 
elektronikus berendezés vagy egyéb) és márkaneve: 

Típus: Márkanév: 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  
 
6. A gyártó rendeletben foglalt kötelezettsége teljesítésének módja: 

1. Egyéni teljesítés útján: □ 
2. OHÜ-n keresztül történő kollektív teljesítés útján: □ 
3. Közvetítő szervezeten keresztüli teljesítés útján (közvetítő szervezet neve): 
 

 
□ 

4. Átvállalóra átruházás útján: □ 
5. Termékdíjátalány-fizetés útján: □ 
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7. A gyártó által a rendeletben meghatározott kötelezettségek teljesítésére a 14. §  
(1) bekezdése alapján vállalt vagyoni biztosíték összege és típusa:  
 
 
 
 
 

 
8. Az értékesítés módja (pl. távértékesítés): 
 
 
 
 
 

 
A kitöltés dátuma: ______ év ___ hó ___ nap. 
 

P.H. 
 ………………....................................... 
 cégszerű aláírás** 
 

Hatóság tölti ki! 

Beérkezés dátuma: □□□□ év □□ hó □□ nap 
Az adatokat nyilvántartásba vette: 

Név:  
Aláírás: P.H. 

Kiadott nyilvántartási szám: 

 
* Külföldi székhelyű gyártó esetén töltendő ki, amelyhez csatolni kell a meghatalmazás 
elfogadását tartalmazó okiratot. 
** A gyártó a cégszerű aláírással vállalja, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. 
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7. melléklet a 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelethez 23 
 

Adatlapok a gyártó adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítéséhez 
 
 

 
Borítólap ADATLAP AZ ADATSZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSÉHEZ 

A 
tárgyévet 
megelőző 

év: 
 

1. Gyártó adatai: 
1.1. A gyártó nyilvántartási száma: 
1.2. Rövid neve: 
1.3. Teljes neve: 
1.4. Székhelye: 
1.5. Címe: 

………………………………………………………………………………………………… 
     irányítószám               város, község                          utca, út, tér                        házszám 
1.6. Nemzeti adóazonosító száma vagy európai adószáma: 
1.7. Cégjegyzékszáma: 
1.8. Felelős vezető neve: 
 

1.9. Beosztása: 

1.10. Telefonszáma: 
 

1.11. Faxszáma: 

1.12. E-mail címe: 
 

2. Adatszolgáltatás: 
2.1. Formája: 
2.2. Bejelentőlapok részletezése:  

Kérdőív lapok száma:……………………..................db 
 
Forgalmazott mennyiségekről szóló lapok száma:…...db 
 
A gyűjtési kötelezettségről szóló lapok száma:………db 
 
A kezelt mennyiségekről szóló lapok száma:……...…db 
 
A hasznosított mennyiségekről  
szóló lapok száma:……………………………………db 
 
Az ártalmatlanított mennyiségekről  
szóló lapok száma:……………………………………db 

 
2.3.  A csatolt lapok összesen:……………………………..db 
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3. Az adatszolgáltatásért felelős: 
3.1. Neve: 
 

3.2. Beosztása: 

3.3. Telefonszáma: 
 

3.4. Faxszáma: 3.5. E-mail címe: 

 
A kitöltés dátuma: ______ év ___ hó ___ nap. 

 
P. H. 

 
      ……………………………………………… 

cégszerű aláírás 
 

Hatóság tölti ki! 
 
A beérkezés dátuma: □□□□ év □□ hó □□ nap 

Az adatokat nyilvántartásba vette: 
 
Név: 
 
Aláírás: 
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25 
 

 
Forgalomba hozott mennyiség a 
tárgyévet megelőző évben a 17. § 

(2) bekezdés a) pontja alapján 

ADATLAP AZ ADATSZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSÉHEZ A tárgyévet megelőző év: 

Gyártó nyilvántartási száma: 
 

 
Elektromos-, 

elektronikusberendezés-
kategória 

 

Belföldön forgalomba hozott 
háztartási elektromos, 

elektronikus berendezések 
mennyisége a tárgyévet megelőző 

évben* 

Belföldön forgalomba hozott 
nem háztartási elektromos, 
elektronikus berendezések 

mennyisége a tárgyévet megelőző 
évben 

Belföldön forgalomba hozott 
elektromos, elektronikus 

berendezések mennyisége a 
tárgyévet megelőző évben* 

A B A + B 
kg** kg** kg** 

1. Háztartási nagygépek    
1a. Ebből a 8418 vámtarifaszám 
alá tartozó berendezések    

2. Háztartási kisgépek    
3. Információs (IT) és távközlési 
berendezések    

4. Szórakoztatóelektronikai cikkek 
és fotovoltaikus panelek    

5. Világítótestek     
5a. Gázkisülésű lámpák    
6. Elektromos és elektronikus 
szerszámok, kivéve nagyméretű, 
rögzített ipari szerszámok 

   

7. Játékok, szabadidős és 
sportfelszerelések    
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8. Orvostechnikai eszközök, 
kivéve beültetett és fertőzött 
termékek 

X   

9. Ellenőrző és vezérlőeszközök X   
10. Adagolóautomaták X   
ÖSSZESEN:    

 
A kitöltés dátuma: ______ év ___ hó ___ nap. 
 

P. H. 
 
          ………………………………………… 

        cégszerű aláírás 
  

* A tárgyévet megelőző évben forgalmazott berendezés mennyisége, amely a tárgyévi gyűjtési kötelezettség megállapításának az alapja. 
** Az adatokat össztömegben  kell megadni, ha szükséges, darabszám alapján történő becsléssel. 
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A forgalomba hozni tervezett 

mennyiség a tárgyévben a 17. § 
(2) bekezdés b) pontja alapján 

ADATLAP AZ ADATSZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSÉHEZ Tárgyév: 

Gyártó nyilvántartási száma: 
 

 
Elektromos-, 

elektronikusberendezés-
kategória 

 

Belföldön forgalomba hozni 
tervezett háztartási elektromos, 

elektronikus berendezések 
mennyisége a tárgyévben  

Belföldön forgalomba hozni 
tervezett nem háztartási 
elektromos, elektronikus 

berendezések mennyisége a 
tárgyévben  

Belföldön forgalomba hozni 
tervezett elektromos, 

elektronikus berendezések 
mennyisége a tárgyévben  

A B A + B 
kg* kg* kg* 

1. Háztartási nagygépek X X X 
2. Háztartási kisgépek    
3. Információs (IT) és távközlési 
berendezések    

4. Szórakoztatóelektronikai cikkek 
és fotovoltaikus panelek    

5. Világítótestek     
5a. Gázkisülésű lámpák    
6. Elektromos és elektronikus 
szerszámok, kivéve nagyméretű, 
rögzített ipari szerszámok 

   

7. Játékok, szabadidős és 
sportfelszerelések    
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8. Orvostechnikai eszközök, 
kivéve beültetett és fertőzött 
termékek 

X   

9. Ellenőrző és vezérlőeszközök X   
10. Adagolóautomaták X   
ÖSSZESEN:    

 
A kitöltés dátuma: ______ év ___ hó ___ nap. 
 

P. H. 
 
         …….…………………………………… 

      cégszerű aláírás 
 
* Az adatokat össztömegben meg kell adni, ha szükséges, darabszám alapján történő becsléssel. 
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Gyűjtési kötelezettség a 
tárgyévet megelőző évben a 
17. § (2) bekezdés c) pontja 

szerint  

ADATLAP AZ 
ADATSZOLGÁLTATÁS 

TELJESÍTÉSÉHEZ 

A tárgyévet 
megelőző év: 

Gyártó nyilvántartási száma: 

 

 
Elektromos-, 

elektronikusberendezés-
kategória 

Belföldön 
forgalomba hozott 

elektromos, 
elektronikus 
berendezések 
mennyisége a 

tárgyévet 
megelőző év előtti 

évben*  

Elektromos, 
elektronikus 

berendezésekre 
vonatkozó gyűjtési 

arányszám a 
tárgyévet 

megelőző évben 

Elektromos, 
elektronikus 

berendezésekre 
vonatkozó gyűjtési 

kötelezettség a 
tárgyévet 

megelőző évben 

A B A x B 

kg** - kg** 

1. Háztartási nagygépek    
1a. Ebből a 8418 
vámtarifaszám alá tartozó 
berendezések 

   

2. Háztartási kisgépek    
3. Információs (IT) és 
távközlési berendezések 

   

3a. Ebből képcsöves 
berendezés** 

   

4. Szórakoztatóelektronikai 
cikkek és fotovoltaikus 
panelek 

   

4a. Ebből képcsöves 
berendezés 

   

5. Világítótestek     
5a. Gázkisülésű lámpák    
6. Elektromos és elektronikus 
szerszámok, kivéve 
nagyméretű, rögzített ipari 
szerszámok 

   

7. Játékok, szabadidős és 
sportfelszerelések 
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8. Orvostechnikai eszközök, 
kivéve beültetett és fertőzött 
termékek 

   

9. Ellenőrző és 
vezérlőeszközök 

   

10. Adagolóautomaták    
ÖSSZESEN    
 
A kitöltés dátuma: ______ év ___ hó ___ nap. 
 

P. H. 
 

……................................................. 
cégszerű aláírás 

 
*A tárgyévet megelőző év előtti évben forgalmazott berendezés mennyisége, amely a 
tárgyévet megelőző évben esedékes gyűjtési kötelezettség megállapításának az alapja. 
** Az adatokat össztömegben kell megadni, ha szükséges, darabszám alapján történő 
becsléssel. 
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Gyűjtési kötelezettség a 
tárgyévben a 17. § (2) 

bekezdés d) pontja szerint 

ADATLAP AZ 
ADATSZOLGÁLTATÁS 

TELJESÍTÉSÉHEZ 

Tárgyév: 

 Gyártó nyilvántartási száma: 

 

 
Elektromos-, 

elektronikusberendezés-
kategória 

 

Belföldön 
forgalomba hozott 

elektromos, 
elektronikus 
berendezések 
mennyisége a 

tárgyévet 
megelőző évben* 

Elektromos, 
elektronikus 

berendezésekre 
vonatkozó gyűjtési 

arányszám a 
tárgyévben 

Elektromos, 
elektronikus 

berendezésekre 
vonatkozó gyűjtési 

kötelezettség a 
tárgyévben 

A B A x B 

kg** - kg** 

1. Háztartási nagygépek    
1a. Ebből a 8418 
vámtarifaszám alá tartozó 
berendezések 

   

2. Háztartási kisgépek    
3. Információs (IT) és 
távközlési berendezések 

   

3a. Ebből képcsöves 
berendezés** 

X   

4. Szórakoztatóelektronikai 
cikkek és fotovoltaikus 
panelek 

   

4a. Ebből képcsöves 
berendezések 

X   

5. Világítótestek     
5a. Gázkisülésű lámpák    
6. Elektromos és elektronikus 
szerszámok, kivéve 
nagyméretű, rögzített ipari 
szerszámok 

   

7. Játékok, szabadidős és 
sportfelszerelések 
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8. Orvostechnikai eszközök, 
kivéve beültetett és fertőzött 
termékek 

X   

9. Ellenőrző és 
vezérlőeszközök 

X   

10. Adagolóautomaták X   
ÖSSZESEN    
 
A kitöltés dátuma: ______ év ___ hó ___ nap. 
 

P. H. 
 

………................................................ 
cégszerű aláírás 

 
* A tárgyévet megelőző évben forgalmazott berendezés mennyiség, amely a tárgyévben 
esedékes gyűjtési kötelezettség megállapításának az alapja. 
** Az adatokat össztömegben kell megadni, ha szükséges, darabszám alapján történő 
becsléssel. 
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Átvett és gyűjtött 
mennyiség a tárgyévet 

megelőző évben a 17. § (2) 
bekezdés e) pont ea) 

alpontja szerint 

ADATLAP AZ 
ADATSZOLGÁLTATÁS 

TELJESÍTÉSÉHEZ 

A tárgyévet 
megelőző év: 

Gyártó nyilvántartási száma: 

 

Elektromos-, 
elektronikusberendezés-

kategória 

Átvett és gyűjtött  
elektromos, 
elektronikus 
berendezések 
háztartásban 

képződő hulladéka 
a tárgyévet 

megelőző évben 

Átvett és gyűjtött 
elektromos, 
elektronikus 

berendezések nem 
háztartásban 

képződő hulladéka 
a tárgyévet 

megelőző évben 

Átvett és gyűjtött 
hulladékká vált 

elektromos, 
elektronikus 
berendezések 
mennyisége a 

tárgyévet 
megelőző évben 

A B A + B 

kg* kg* kg* 

1. Háztartási nagygépek    
2. Háztartási kisgépek    
3. Információs (IT) és 
távközlési berendezések 

   

3a. Ebből képcsöves 
berendezések 

X   

4. Szórakoztatóelektronikai 
cikkek és fotovoltaikus 
panelek 

   

4a. Ebből képcsöves 
berendezések 

X   

5. Világítótestek     
5a. Gázkisülésű lámpák    
6. Elektromos és elektronikus 
szerszámok, kivéve 
nagyméretű, rögzített ipari 
szerszámok 

   

7. Játékok, szabadidős és 
sportfelszerelések 
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8. Orvostechnikai eszközök, 
kivéve beültetett és fertőzött 
termékek 

   

9. Ellenőrző és 
vezérlőeszközök 

   

10. Adagolóautomaták    
ÖSSZESEN    
 

 
A kitöltés dátuma: ______ év ___ hó ___ nap. 

 
P. H. 

 
………................................................. 

cégszerű aláírás 
 

 
* Az adatokat össztömegben kell megadni, ha szükséges, darabszám alapján történő 
becsléssel. 

 



11924 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2014. évi 108. szám 35 
 

 

A gyűjteni tervezett 
mennyiség a tárgyévben a 
17. § (2) bekezdés f) pontja 

szerint 

ADATLAP AZ 
ADATSZOLGÁLTATÁS 

TELJESÍTÉSÉHEZ 

Tárgyév: 

Gyártó nyilvántartási száma: 

 

Elektromos-, 
elektronikusberendezés-

kategória 

A gyűjteni 
tervezett 

elektromos, 
elektronikus 
berendezések 
háztartásban 

képződő hulladéka 
a tárgyévben 

 

A gyűjteni 
tervezett 

elektromos, 
elektronikus 

berendezések nem 
háztartásban 

képződő hulladéka 
a tárgyévben  

A gyűjteni 
tervezett 

hulladékká vált 
elektromos, 
elektronikus 
berendezések 

várható 
mennyisége a 
tárgyévben  

A B A + B 

kg* kg* kg* 

1. Háztartási nagygépek    
2. Háztartási kisgépek    
3. Információs (IT) és 
távközlési berendezések 

   

3a. Ebből képcsöves 
berendezések 

   

4. Szórakoztatóelektronikai 
cikkek és fotovoltaikus 
panelek 

   

4a. Ebből képcsöves 
berendezések 

   

5. Világítótestek      
5a. Gázkisülésű lámpák    
6. Elektromos és elektronikus 
szerszámok, kivéve 
nagyméretű, rögzített ipari 
szerszámok 

   

7. Játékok, szabadidős és 
sportfelszerelések 

   



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2014. évi 108. szám 11925
36 

 
8. Orvostechnikai eszközök, 
kivéve beültetett és fertőzött 
termékek 

   

9. Ellenőrző és 
vezérlőeszközök 

   

10. Adagolóautomaták    
ÖSSZESEN    
 
A kitöltés dátuma: _______ év ___ hó ___ nap. 
 

P. H. 
 

…………................................................. 
cégszerű aláírás 

 
 
 

* Az adatokat össztömegben kell megadni, ha szükséges, darabszám alapján történő 
becsléssel. 
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Kezelt mennyiség a 
tárgyévet megelőző 

évben a 17. § (2) 
bekezdés e) pont eb) 

alpontja szerint 

ADATLAP AZ ADATSZOLGÁLTATÁS 
TELJESÍTÉSÉHEZ 

A tárgyévet 
megelőző év: 

Gyártó nyilvántartási száma: 

 

 
Elektromos-, 

elektronikusberen-
dezés-kategória 

 

Tagállamon 
belül kezelt 
mennyiség a 

tárgyévet 
megelőző 

évben 

Másik 
tagállamban 

kezelt 
mennyiség a 

tárgyévet 
megelőző 

évben 

Európai 
Unión kívül 

kezelt 
mennyiség a 

tárgyévet 
megelőző 

évben 

Összes kezelt 
mennyiség a 

tárgyévet 
megelőző évben 

A B C A + B + C 

kg* kg* kg* kg* 
1. Háztartási nagygépek     
2. Háztartási kisgépek     
3. Információs (IT) és 
távközlési berendezések     

4. 
Szórakoztatóelektroni-
kai cikkek és 
fotovoltaikus panelek 

    

5. Világítótestek      
5a. Gázkisülésű lámpák     
6. Elektromos és 
elektronikus 
szerszámok, kivéve 
nagyméretű, rögzített 
ipari szerszámok 

    

7. Játékok, szabadidős 
és sportfelszerelések     
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8. Orvostechnikai 
eszközök, kivéve 
beültetett és fertőzött 
termékek 

    

9. Ellenőrző és 
vezérlőeszközök     

10. Adagolóautomaták     
ÖSSZESEN     

 
A kitöltés dátuma: ______ év __ hó __ nap. 
 

P. H.  
…...…..……………………………… 

cégszerű aláírás 
 
 
 
* Az adatokat össztömegben kell megadni, ha szükséges, darabszám alapján történő 
becsléssel. 
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A kezelni tervezett 

mennyiség a tárgyévben 
a 17. § (2) bekezdés f) 

pontja szerint 

ADATLAP AZ ADATSZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSÉHEZ Tárgyév: 
Gyártó nyilvántartási száma:  

 

Elektromos-, 
elektronikusberende-

zés-kategória 
 

Tagállamon belül 
kezelni tervezett 

mennyiség  

Másik tagállamban 
kezelni tervezett 

mennyiség  

Európai Unión kívül 
kezelni tervezett 

mennyiség  

Összes várhatóan kezelni 
tervezett mennyiség  

A B C A + B + C 
kg* kg* kg* kg* 

1. Háztartási nagygépek     
2. Háztartási kisgépek     
3. Információs (IT) és 
távközlési berendezések     

4. Szórakoztató-
elektronikai cikkek és 
fotovoltaikus panelek 

    

5. Világítótestek      

5a. Gázkisülésű lámpák     
6. Elektromos és 
elektronikus szerszámok, 
kivéve nagyméretű, 
rögzített ipari szerszámok 

    

7. Játékok, szabadidős és 
sport-felszerelések     
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8.Orvostechnikai 
eszközök, kivéve 
beültetett és fertőzött 
termékek 

    

9. Ellenőrző és  
vezérlőeszközök     

10. Adagolóautomaták     
ÖSSZESEN     
 
A kitöltés dátuma: ______ év ___ hó ___ nap. 
 
     P. H. 
 

 ……..…………………………………… 
cégszerű aláírás 

 
 
 
* Az adatokat össztömegben kell megadni, ha szükséges, darabszám alapján történő becsléssel. 
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Átvállaló által hasznosított 

mennyiség a tárgyévet megelőző 
évben* a 17. § (2) bekezdés e) pont 

eb) alpontja szerint 

ADATLAP AZ ADATSZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSÉHEZ Tárgyévet 
megelőző év: 

Gyártó nyilvántartási száma: 

 
ÁTVÁLLALÓ MEGNEVEZÉSE: 

 

Elektromos-, 
elektronikusberen-

dezés-kategória 
 

Átvállalónak 
átadott mennyiség 

Átvállaló által 
hasznosított 
mennyiség 

Hasznosítási 
arányszám 

Átvállaló által 
újrafeldolgozott vagy 
részben újrahasznált 

mennyiség 

Újra-
feldolgozási 

vagy részben 
újrahasználati 

arányszám 

Átvállaló által 
energia-

termeléssel 
égetett 

mennyiség 
AM H=E+B HR=H / AM E UFR=E / AM B 
kg** kg** - kg** - kg** 

1. Háztartási 
nagygépek       

2. Háztartási kisgépek       
3. Információs (IT) és 
távközlési 
berendezések 

      

4. Szórakoztató-
elektronikai cikkek és 
fotovoltaikus panelek 

      

5. Világítótestek        
5a. Gázkisülésű 
lámpák       
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6. Elektromos és 
elektronikus 
szerszámok, kivéve 
nagyméretű, rögzített 
ipari szerszámok 

      

7. Játékok, szabadidős 
és sportfelszerelések       

8. Orvostechnikai 
eszközök, kivéve 
beültetett és fertőzött 
termékek 

      

9. Ellenőrző és 
vezérlőeszközök       

10. Adagolóautomaták       
ÖSSZESEN       

 

A kitöltés dátuma: ______ év ___ hó ___ nap. 
 

P. H. 
 ……………………………………… 

cégszerű aláírás 
* Az adatlap minden egyes átvállalóra kitöltendő! 
** Az adatokat össztömegben kell megadni, ha szükséges, darabszám alapján történő becsléssel. 
 

Jelmagyarázat: 
Hasznosítás: (A-C)/AM = HR x 100 % 
Újrafeldolgozás: (AM-B-C)/AM = UFR x 100 % 
B = energiatermelésre szánt anyagi frakciók tömege (kg) 
C = összes ártalmatlanított mennyiség (kg) 
HR = hasznosítási arányszám 
UFR = újrafeldolgozási arányszám 
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A hasznosítani tervezett  

mennyiség a tárgyévben* a 17. § (2) 
bekezdés f) pontja szerint 

ADATLAP AZ ADATSZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSÉHEZ Tárgyév: 

Gyártó nyilvántartási száma: 
 
ÁTVÁLLALÓ MEGNEVEZÉSE: 

 

Elektromos-, 
elektronikusberen-

dezés-kategória 
 

Átvállalónak 
átadásra tervezett 

mennyiség 

Átvállaló által 
hasznosítani 

tervezett mennyiség  

Hasznosítási 
arányszám  

Átvállaló által 
újrafeldolgozni 
vagy részben 

újrahasználatra 
előkészíteni 

tervezett 
mennyiség  

Újrafeldolgozási 
vagy részben 

újrahasználati 
arányszám  

Átvállaló által 
energiatermeléssel 

égetni tervezett 
mennyiség  

VAM VH=VE+VB VHR=VH/VA
M VE VUFR=VE/VA

M VB 

kg** kg** - kg** - kg** 
1. Háztartási nagygépek       
2. Háztartási kisgépek       
3. Információs (IT) és 
távközlési berendezések       

4. Szórakoztató-
elektronikai cikkek és 
fotovoltaikus panelek 

      

5. Világítótestek        

5a. Gázkisülésű lámpák       
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6. Elektromos és 
elektronikus 
szerszámok, kivéve 
nagyméretű, rögzített 
ipari szerszámok 

      

7. Játékok, szabadidős 
és sportfelszerelések       

8. Orvostechnikai 
eszközök, kivéve 
beültetett és fertőzött 
termékek 

      

9. Ellenőrző és 
vezérlőeszközök       

10. Adagolóautomaták       
ÖSSZESEN       

 

A kitöltés dátuma: ______ év ___ hó ___ nap. 
 

P. H. 
 …...……………………………………  

cégszerű aláírás 
* Az adatlap minden egyes átvállalóra kitöltendő! 
** Az adatokat össztömegben kell megadni, ha szükséges, darabszám alapján történő becsléssel. 
 

Jelmagyarázat: 
Hasznosítás: (VAM-VC)/VAM = VHR x 100 % 
Újrafeldolgozás: (VAM-VB-VC)/VAM = VUFR x 100 % 
VB = energia termelésére szánt anyagi frakciók tömege (kg) 
VC = ártalmatlanítani tervezett összes mennyiség (kg) 
VHR = hasznosítási arányszám 
VUFR = újrafeldolgozási arányszám 
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Összes hasznosított mennyiség a 

tárgyévet megelőző évben* a 17. § 
(2) bekezdés e) pont eb) alpontja 

szerint 

ADATLAP AZ ADATSZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSÉHEZ Tárgyévet 
megelőző év: 

Gyártó nyilvántartási száma: 

 

Elektromos-, 
elektronikusberen-

dezés-kategória 
 

Összes 
átadott 

mennyiség 

Összes 
hasznosított 
mennyiség 

Hasznosítási 
arányszám 

Összes 
újra-

feldolgozott 
vagy részben 
újrahasznált 
mennyiség 

Újrafeldolgozási 
vagy részben 

újrahasználati 
arányszám 

Összes energiaterme-
léssel égetett 
mennyiség 

AM  H=E+B HR=H/AM E  UFR=E/AM B  
kg** kg** - kg** - kg** 

1. Háztartási nagygépek       
2. Háztartási kisgépek       
3. Információs (IT) és 
távközlési berendezések       

4. Szórakoztató-
elektronikai cikkek és 
fotovoltaikus panelek 

      

5. Világítótestek        

5a. Gázkisülésű lámpák       

6. Elektromos és 
elektronikus 
szerszámok, kivéve 
nagyméretű, rögzített 
ipari szerszámok 
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7. Játékok, szabadidős 
és sportfelszerelések       

8. Orvostechnikai 
eszközök, kivéve 
beültetett és fertőzött 
termékek 

      

9. Ellenőrző és 
vezérlőeszközök       

10. Adagolóautomaták       
ÖSSZESEN       
 
A kitöltés dátuma: ______ év ___ hó ___ nap. 
 

P. H. 
 
 …...……………………………………  

cégszerű aláírás 
* Az összes hasznosított mennyiségre vonatkozóan töltendő ki! 
** Az adatokat össztömegben kell megadni, ha szükséges, darabszám alapján történő becsléssel. 
 
Jelmagyarázat: 
Hasznosítás: (AM-C)/AM = HR x 100 % 
Újrafeldolgozás: (AM-B-C)/AM = UFR x 100 % 
B = energia termelésre szánt anyagi frakciók tömege (kg) 
C = összes ártalmatlanított mennyiség (kg) 
HR = hasznosítási arányszám 
UFR = újrafeldolgozási arányszám 
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Az átvállaló által hasznosítani 
tervezett összes mennyiség a 

tárgyévben* a 17. § (2) bekezdés f) 
pontja szerint 

ADATLAP AZ ADATSZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSÉHEZ Tárgyév: 

Gyártó nyilvántartási száma: 

 
ÁTVÁLLALÓ MEGNEVEZÉSE: 

 

Elektromos-, 
elektronikusberen-

dezés-kategória 
 

Átvállalónak 
átadni tervezett 

mennyiség 

Átvállaló által 
hasznosítani 

tervezett mennyiség  

Hasznosítási 
arányszám  

Átvállaló által 
újrafeldolgozni 
tervezett vagy 

részben 
újrahasználatra 

előkészíteni 
tervezett 

mennyiség  

Újrafeldolgozási 
vagy részben  

újrahasználati 
arányszám  

Átvállaló által 
energiatermeléssel 

égetni tervezett 
mennyiség  

VAM  VH=VE+VB 
 

VHR= 
VH/VAM VE  VUFR=VE/VAM VB  

- - VHR* - VUFR* - 
kg** kg** - kg** - kg** 

1. Háztartási nagygépek       
2. Háztartási kisgépek       
3. Információs (IT) és 
távközlési berendezések       

4. Szórakoztató-
elektronikai cikkek és 
fotovoltaikus panelek 
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5. Világítótestek        

5a. Gázkisülésű lámpák       

6. Elektromos és 
elektronikus 
szerszámok, kivéve 
nagyméretű, rögzített 
ipari szerszámok 

      

7. Játékok, szabadidős 
és sportfelszerelések       

8. Orvostechnikai 
eszközök, kivéve 
beültetett és fertőzött 
termékek 

      

9. Ellenőrző és 
vezérlőeszközök       

10. Adagolóautomaták       
ÖSSZESEN       
 
A kitöltés dátuma: ______ év ___ hó ___ nap. 
 

P. H. 
 
 …...…………………………………… 

cégszerű aláírás 
* Az összes várhatóan hasznosításra kerülő mennyiségre töltendő ki! 
** Az adatokat össztömegben kell megadni, ha szükséges, darabszám alapján történő becsléssel. 
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Jelmagyarázat: 
Hasznosítás: (VAM-VC)/VAM = VHR x 100 % 
Újrafeldolgozás: (VAM-VB-VC)/VAM = VUFR x 100 % 
VB = energia termelésére szánt anyagi frakciók tömege (kg) 
VC = ártalmatlanítani tervezett összes mennyiség (kg) 
VHR = hasznosítási arányszám 
VUFR = újrafeldolgozási arányszám 
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Az átvállaló által 

ártalmatlanított mennyiség 
a tárgyévet megelőző 

évben* a 17. § (2) bekezdés 
e) pont eb) alpontja szerint 

ADATLAP AZ ADATSZOLGÁLTATÁS 
TELJESÍTÉSÉHEZ 

A tárgyévet 
megelőző év: 

Gyártó nyilvántartási száma: 

 
ÁTVÁLLALÓ MEGNEVEZÉSE: 

 

Elektromos-, 
elektronikusberendezés-

kategória 
 

Égetéssel 
ártalmatlanított 

mennyiség  

Lerakással 
ártalmatlanított 

mennyiség  

Összes 
ártalmatlanított 

mennyiség 
A B A + B 

kg** kg** kg** 
1. Háztartási nagygépek    
2. Háztartási kisgépek    
3. Információs (IT) és 
távközlési berendezések    

4. Szórakoztatóelektronikai 
cikkek és fotovoltaikus 
panelek 

   

5. Világítótestek     
5a. Gázkisülésű lámpák    
6. Elektromos és 
elektronikus szerszámok, 
kivéve nagyméretű, rögzített 
ipari szerszámok 

   

7. Játékok, szabadidős és 
sportfelszerelések    

8. Orvostechnikai eszközök, 
kivéve beültetett és fertőzött 
termékek 

   

9. Ellenőrző és 
vezérlőeszközök    

10. Adagolóautomaták    
ÖSSZESEN    

 
A kitöltés dátuma: ______ év ___ hó ___ nap. 

 
P. H. 

 
 ...……………………………………  

cégszerű aláírás 
 

* Az adatlap minden egyes átvállalóra kitöltendő! 
** Az adatokat össztömegben kell megadni, ha szükséges, darabszám alapján történő becsléssel. 
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Elektromos-, 
elektronikusberendezés-

kategória 
 

Égetéssel 
ártalmatlanítani 

tervezett  
mennyiség  

Lerakással 
ártalmatlanítani 

tervezett  
mennyiség  

Ártalmatlanítani 
tervezett összes 

mennyiség  

A B A + B 
kg** kg** kg** 

1. Háztartási nagygépek    
2. Háztartási kisgépek    
3. Információs (IT) és 
távközlési berendezések    

4. Szórakoztatóelektronikai 
cikkek és fotovoltaikus 
panelek 

   

5. Világítótestek    

5a. Gázkisülésű lámpák    
6. Elektromos és 
elektronikus szerszámok, 
kivéve nagyméretű, rögzített 
ipari szerszámok 

   

7. Játékok, szabadidős és 
sportfelszerelések    

8. Orvostechnikai eszközök, 
kivéve beültetett és fertőzött 
termékek 

   

9. Ellenőrző és 
vezérlőeszközök    

10. Adagolóautomaták    
ÖSSZESEN    

 
A kitöltés dátuma: ______ év ___ hó ___ nap. 

 
P. H. 

 
 ……..………………………………… 

cégszerű aláírás 
 

* Az adatlap minden egyes átvállalóra kitöltendő! 
** Az adatokat össztömegben kell megadni, ha szükséges, darabszám alapján történő becsléssel. 

Az átvállaló által 
ártalmatlanítani tervezett  

mennyiség a tárgyévben* a 
17. § (2) bekezdés f) pontja 

szerint 

ADATLAP AZ ADATSZOLGÁLTATÁS 
TELJESÍTÉSÉHEZ 

Tárgyév: 

Gyártó nyilvántartási száma: 

ÁTVÁLLALÓ MEGNEVEZÉSE: 
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Összes ártalmatlanított 
hulladékmennyiség a 

tárgyévet megelőző évben* 
a 17. § (2) bekezdés e) pont 

eb) alpontja szerint 

ADATLAP AZ ADATSZOLGÁLTATÁS 
TELJESÍTÉSÉHEZ 

A tárgyévet 
megelőző év: 

Gyártó nyilvántartási száma: 

 

Elektromos-, 
elektronikusberendezés-

kategória 
 

Égetéssel 
ártalmatlanított 
összes mennyiség  

Lerakással 
ártalmatlanított 
összes mennyiség  

Összes 
ártalmatlanított 

mennyiség 
A B A + B  

kg** kg** kg** 
1. Háztartási nagygépek    
2. Háztartási kisgépek    
3. Információs (IT) és 
távközlési berendezések    

4. Szórakoztatóelektronikai 
cikkek és fotovoltaikus 
panelek 

   

5. Világítótestek     

5a. Gázkisülésű lámpák    

6. Elektromos és 
elektronikus szerszámok, 
kivéve nagyméretű, rögzített 
ipari szerszámok 

   

7. Játékok, szabadidős és 
sportfelszerelések    

8. Orvostechnikai eszközök, 
kivéve beültetett és fertőzött 
termékek 

   

9. Ellenőrző és 
vezérlőeszközök    

10. Adagolóautomaták    
ÖSSZESEN    

 
A kitöltés dátuma: ____ év __ hó __ nap. 

 
P. H. 

 
 ……………………………………… 

cégszerű aláírás 
 

* Az összes ártalmatlanított mennyiségre vonatkozóan töltendő ki! 
** Az adatokat össztömegben kell megadni, ha szükséges, darabszám alapján történő becsléssel. 
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53 
 

   
   

 

 

Elektromos-, 
elektronikusberendezés-

kategória 
 

Égetéssel 
ártalmatlanítani 
tervezett összes 

mennyiség  

Lerakással 
ártalmatlanítani 
tervezett összes 

mennyiség  

Összes ártalmatlanítani 
tervezett mennyiség  

A B A + B 
kg** kg** kg** 

1. Háztartási nagygépek    
2. Háztartási kisgépek    
3. Információs (IT) és 
távközlési berendezések    

4. 
Szórakoztatóelektronikai 
cikkek és fotovoltaikus 
panelek 

   

5. Világítótestek    

5a. Gázkisülésű lámpák    
6. Elektromos és 
elektronikus szerszámok, 
kivéve nagyméretű, 
rögzített ipari szerszámok 

   

7. Játékok, szabadidős és 
sportfelszerelések    

8. Orvostechnikai 
eszközök, kivéve 
beültetett és fertőzött 
termékek 

   

9. Ellenőrző és 
vezérlőeszközök    

10. Adagolóautomaták    
ÖSSZESEN    
 

A kitöltés dátuma: ______ év ___ hó ___ nap. 
 

P. H. 
 

 ……..…………………………………… 
cégszerű aláírás 

 

* Az összes, várhatóan ártalmatlanításra kerülő mennyiségre vonatkozóan töltendő ki! 
** Az adatokat össztömegben kell megadni, ha szükséges, darabszám alapján történő becsléssel. 

Ártalmatlanítani 
tervezett összes 

mennyiség a 
tárgyévben* 17. § (2) 

bekezdés f) pontja 
szerint 

ADATLAP AZ ADATSZOLGÁLTATÁS 
TELJESÍTÉSÉHEZ 

Tárgyév: 

Gyártó nyilvántartási száma: 
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8. melléklet a 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelethez 

  

Az átvállaló és a közvetítő szervezet adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítéséhez  
szükséges adatlapok 

 

Borítólap ADATLAP AZ ADATSZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSÉHEZ 

A 
tárgyévet 
megelőző 

év: 
 

 
1. Átvállaló vagy közvetítő szervezet adatai: 
Rövid neve: 
Teljes neve: 
Székhelye: 
Címe: 

 
………………………………………………………………………………………………… 

       irányítószám                  város, község                      utca, út, tér                     házszám 
Nemzeti adóazonosító száma vagy európai adószáma: 
Cégjegyzékszám: 
Ügyfél státus: 
 
Felelős vezető neve: 
 

Beosztása: 

Telefonszáma: 
 

Faxszáma: 

E-mail címe: 
 

2. Adatszolgáltatás: 
Formája: 
Az átvett mennyiségekről szóló lapok száma: …. db 

 
3. Az adatszolgáltatásért felelős: 
Neve: 
 

Beosztása: 

Telefonszáma: 
 

Faxszáma: E-mail címe: 

 
 
A kitöltés dátuma: ______ év ___ hó ___ nap. 

 
P. H. 

 …………………………………………… 
cégszerű aláírás 

 



11944 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2014. évi 108. szám  

  

Hatóság tölti ki! 
 
A beérkezés dátuma: ______ év ___ hó ___ 
nap 
 

Az adatokat nyilvántartásba vette: 
Név: 
Aláírás: 
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Átvett és gyűjtött mennyiség 
a tárgyévet megelőző évben 

ADATLAP AZ 
ADATSZOLGÁLTATÁS 

TELJESÍTÉSÉHEZ 

A tárgyévet megelőző év: 

 
GYÁRTÓ MEGNEVEZÉSE: 
 

GYÁRTÓ NYILVÁNTARTÁSI SZÁMA: 
 

 
 

Elektromos-, elektronikusberendezés-kategória 
 

Átvett és gyűjtött mennyiség 

kg 
1. Háztartási nagygépek  
2. Háztartási kisgépek  
3. Információs (IT) és távközlési 
berendezések 

 

3a. Ebből képcsöves berendezések  
4. Szórakoztatóelektronikai cikkek és fotovoltaikus 
panelek 

 

4a. Ebből képcsöves berendezések  
5. Világítótestek  
5a. Gázkisülésű lámpák  
6. Elektromos és elektronikus szerszámok, kivéve 
nagyméretű, rögzített ipari szerszámok 

 

7. Játékok, szabadidős és sportfelszerelések  
8. Orvostechnikai eszközök, kivéve beültetett és fertőzött 
termékek 

 

9. Ellenőrző és vezérlőeszközök  
10. Adagolóautomaták  
ÖSSZESEN  

 
 
A kitöltés dátuma: _______ év ____ hó ____ nap. 

 
P. H. 

 
……...................................... 

cégszerű aláírás 
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A gyűjteni tervezett 
mennyiség a tárgyévben 

ADATLAP AZ 
ADATSZOLGÁLTATÁS 

TELJESÍTÉSÉHEZ 

Tárgyév: 

 
GYÁRTÓ MEGNEVEZÉSE: 
 

GYÁRTÓ NYILVÁNTARTÁSI SZÁMA: 
 

 

 
 

Elektromos-, elektronikusberendezés-
kategória 

 

A gyűjteni tervezett mennyiség 
 

 kg 

 1. Háztartási nagygépek  
 2. Háztartási kisgépek  
 3. Információs (IT) és távközlési 

berendezések 
 

 3a. Ebből képcsöves berendezés  
 4. Szórakoztatóelektronikai cikkek és 

fotovoltaikus panelek 
 

 4a. Ebből képcsöves berendezés  
 5. Világítótestek  
 5a. Gázkisülésű lámpák  
 6. Elektromos és elektronikus szerszámok, 

kivéve nagyméretű, rögzített ipari 
szerszámok 

 

 7. Játékok, szabadidős és sportfelszerelések  
 8. Orvostechnikai eszközök, kivéve 

beültetett és fertőzött termékek 
 

 9. Ellenőrző és vezérlőeszközök  
 10. Adagolóautomaták  
 ÖSSZESEN  
 
A kitöltés dátuma: _______ év ____ hó ____ nap. 
 

 
P. H. 

 
.............................................. 

cégszerű aláírás 
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9. melléklet a 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelethez 

  

A szállításra vonatkozó minimumkövetelmények 
 
1. Ha a szállítmány birtokosa használt elektromos, elektronikus berendezést és nem hulladékká vált 
elektromos, elektronikus berendezést szállít vagy kíván szállítani, akkor – annak érdekében, hogy 
különbséget lehessen tenni a használt elektromos, elektronikus berendezés és a hulladékká vált 
elektromos, elektronikus berendezés között – a szállítmány birtokosának a következő igazolással kell 
rendelkeznie: 

a) a használt elektromos, elektronikus berendezés eladását, illetve tulajdonjogának átruházását 
igazoló számla vagy szerződés másolata, amelyen szerepel, hogy a berendezést közvetlen 
újrahasználatra szánják és teljesen működőképes; 

b) értékelő vagy vizsgálati igazolás egy példánya (tesztigazolás, működési tanúsítvány) a 
szállítmány összes tételére vonatkozóan, valamint az összes vizsgálati eredmény 
jegyzőkönyve a 3. pontban foglaltak szerint részletezve; 

c) a használt elektromos, elektronikus berendezés szállítását kezdeményező birtokos 
nyilatkozata, amely kimondja, hogy a szállítmány részét alkotó egyetlen anyag vagy 
berendezés sem minősül hulladéknak a hulladékokról és egyes irányelvek hatályon kívül 
helyezéséről szóló, 2008. november 19-i 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 
3. cikk 1. pontja szerinti értelemben; 

d) a be- és kirakodás, illetve a szállítás során a szállítmány megfelelő védelme a károsodás ellen 
biztosított, amely elsősorban a szállítmány megfelelő csomagolása és a rakomány megfelelő 
elrendezése révén érhető el. 

 
2. Az 1. pont a) és b) alpontja, valamint a 3. pont nem alkalmazandó, ha hitelt érdemlően 
dokumentált az, hogy a szállítás vállalkozások közötti átadási megállapodás keretében valósul meg, 
és az, hogy: 

a) a használt elektromos, elektronikus berendezést – garanciális javításra, az újrahasználat 
szándékával – hibásként küldik vissza a gyártónak vagy a nevében eljáró harmadik félnek;  

b) a használt, szakmai használatra szánt elektromos, elektronikus berendezést hatályos szerződés 
alapján helyreállítás vagy javítás céljából – az újrahasználat szándékával – küldik vissza a 
gyártónak vagy a nevében eljáró harmadik félnek vagy harmadik fél olyan országban 
található létesítményébe, amelyre az OECD Tanácsának a hasznosításra szánt hulladék 
országhatárokat átlépő szállításának ellenőrzéséről szóló C(92)39 végleges határozatának 
felülvizsgálatáról szóló C(2001)107 végleges határozata vonatkozik; vagy 

c) a használt, szakmai használatra szánt hibás elektromos, elektronikus berendezést – így 
különösen az orvostechnikai berendezéseket és azok alkatrészeit – az értékesítést követő 
szolgáltatás részeként kötött hatályos szerződés alapján a meghibásodást kiváltó ok 
elemzésének céljából küldik vissza a gyártónak vagy a nevében eljáró harmadik félnek, ha e 
vizsgálatot kizárólag a gyártó vagy a nevében eljáró harmadik személy végezheti el. 

  
3. A használt elektromos, elektronikus berendezés tekintetében a következő vizsgálati és 
nyilvántartási lépéseket kell követni annak megállapítására, hogy a szállított elektromos, elektronikus 
berendezés használt elektromos, elektronikus berendezésnek, nem pedig hulladéknak minősül: 

 
3.1. Vizsgálat (első lépés): 
 
3.1.1. A használt elektromos, elektronikus berendezés működőképességét ellenőrizni kell, 
veszélyesanyag-tartalmát is értékelve. A vizsgálat jellege függ a vizsgált elektromos, elektronikus 
berendezés rendeltetésétől. A legtöbb használt elektromos, elektronikus berendezés esetében 
elegendő a főbb funkciók működéséről megbizonyosodni. 
 
3.1.2. Az összes vizsgálati és teszteredményt jegyzőkönyvben rögzíteni kell. 
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3. 2. Dokumentáció (második lépés): 
 

3.2.1. A vizsgálati eredményekről szóló adatlapot magának a használt elektromos vagy elektronikus 
berendezésnek az egyik oldalára kell rögzíteni (ha nincs becsomagolva), illetve a külső csomagolásra 
kell helyezni, hogy annak felbontása nélkül tanulmányozni lehessen. 
 
3.2.2. A dokumentációnak az alábbi adatokat kell tartalmaznia: 

3.2.2.1. a tétel megnevezése (a berendezés neve az 1. mellékletben meghatározott elektromos-, 
elektronikusberendezés-kategória szerint), 

3.2.2.2.a tétel azonosító száma (típusszáma), 
3.2.2.3.a gyártás éve (ha ismert), 
3.2.2.4.a működést igazoló vállalat neve és címe, 
3.2.2.5.a teszteredményeknek a 3.1. pontban foglaltak szerinti ismertetése (a működőképességi 

teszt időpontját is beleértve), 
3.2.2.6.a végrehajtott vizsgálatok jellege. 

 
4. Az 1., 2. és 3. pont szerinti dokumentumokon kívül a használt elektromos, elektronikus 
berendezések minden szállítmányát (pl. konténer, teherautó-rakomány) a következő árukísérő 
dokumentumokkal kell ellátni: 

a) megfelelő fuvarokmány (pl. CMR fuvarlevél); 
b) felelősségi nyilatkozat. 

 
5. Az 1., 2., 3. és 4. pontban előírt dokumentumok hiányában – amelyek bizonyítják, hogy egy tárgy 
használt elektromos, elektronikus berendezés és nem ezek hulladéka –, valamint a szállítmány 
szállítás, berakodás és kirakodás alatti – különösen az alkalmas csomagolás és a rakomány megfelelő 
elrendezése révén való – megfelelő védelmének hiányában, amelyek biztosítása a szállítást 
kezdeményező birtokos kötelezettsége, a tagállami hatóságok az árukat hulladékká vált elektromos, 
elektronikus berendezésnek tekintik, a szállítmányt pedig illegálisként kezelik. Ilyen esetekben a 
szállítmány a továbbiakban a hulladékszállításról szóló, 2006. június 14-i 1013/2006/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet 24. és 25. cikke szerint kezelendő. 
  



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2014. évi 108. szám 11949

10. melléklet a 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelethez
„1. melléklet a 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelethez 

  

Elektromos-, elektronikusberendezés-kategóriák  
 
1. Elektromos, elektronikusberendezés-kategóriák: 

 
1. háztartási nagygépek; 
2. háztartási kisgépek; 
3. információs (IT) és távközlési berendezések; 
4. szórakoztatóelektronikai cikkek és fotovoltaikus panelek; 
5. világítótestek; 
6. elektromos és elektronikus szerszámok, kivéve nagyméretű, rögzített ipari szerszámok;  
7. játékok, szabadidős és sportfelszerelések; 
8. orvostechnikai eszközök, kivéve beültetett és fertőzött termékek; 
9. ellenőrző és vezérlőeszközök; 
10. adagoló automaták. 

 
2. Az elektromos-, elektronikusberendezés-kategóriák és a részüket képező egyes berendezések 
nem teljes listája (vámtarifaszámok alapján), valamint a vásárlási utalvány összegének 
legkisebb mértéke*: 
 
1. Háztartási nagygépek: 

 

Vámtarifaszám:  Megnevezés: Kivételek: 
Vásárlási 
utalvány 
értéke: 

   Nagyméretű hűtőberendezések  700 Ft 

8418 10 20 
Kombinált hűtő-fagyasztó gép, külön 
külső ajtókkal, 340 litert meghaladó 
űrtartalommal 

 700 Ft 

   Hűtőszekrények  700 Ft 

8418 10 80 
Kombinált hűtő-fagyasztó gép, külön 
külső ajtókkal, 340 litert meg nem 
haladó űrtartalommal 

 700 Ft 

 21  Kompresszoros típusú háztartási 
hűtőgép  700 Ft 

 29 00 Más háztartási hűtőgép  600 Ft 
 69 00 Más hűtőkészülék  700 Ft 
   Fagyasztók  700 Ft 

8418 30 20 Fagyasztóláda legfeljebb 800 liter 
űrtartalommal  700 Ft 

 40 20 Fagyasztószekrény legfeljebb 900 
liter űrtartalommal  700 Ft 

 69 00 Más fagyasztókészülék  700 Ft 

   

Élelmiszerek hűtésére, 
konzerválására és tárolására 
szolgáló egyéb nagyméretű 
berendezések 

 700 Ft 
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8418 50 11 

Hűtött kirakat és pult (a 
hűtőegységgel vagy elpárologtatóval 
együtt), fagyasztott élelmiszer 
tárolására 

 700 Ft 

 50 19 

Hűtött kirakat és pult (a 
hűtőegységgel vagy elpárologtatóval 
együtt), nem fagyasztott élelmiszer 
tárolására 

 700 Ft 

 50 90 Más hűtőberendezési tárgy  500 Ft 
   Mosógépek  700 Ft 

8450 11  

Háztartásban vagy mosodában 
használatos mosógép, beleértve az 
olyan gépet is, amely mos és szárít is; 
legfeljebb 10 kg szárazruha-
kapacitású, teljesen automata 

 700 Ft 

 12 00 

Háztartásban vagy mosodában 
használatos mosógép, beleértve az 
olyan gépet is, amely mos és szárít is; 
legfeljebb 10 kg szárazruha-
kapacitású mosógép beépített 
centrifugális szárítóval 

 600 Ft 

 19 00 

Háztartásban vagy mosodában 
használatos mosógép, beleértve az 
olyan gépet is, amely mos és szárít is; 
legfeljebb 10 kg szárazruha-
kapacitású más mosógép  

 700 Ft 

 20 00 

Háztartásban vagy mosodában 
használatos mosógép, beleértve az 
olyan gépet is, amely mos és szárít is; 
10 kg-ot meghaladó szárazruha-
kapacitású mosógép 

 500 Ft 

   Ruhaszárító gépek  600 Ft 
8421 12 00 Centrifugális ruhaszárító  700 Ft 

8451 21 00 Legfeljebb 10 kg szárazruha-
kapacitású szárítógép  500 Ft 

   Mosogatógépek  700 Ft 
8422 11 00 Háztartási mosogatógép  700 Ft 

 
Tűzhelyek és sütők 
Elektromos sütők 
Elektromos főzőlapok 

 700 Ft 

8516 60  Sütő, tűzhely, tűzhelylap, 
forralógyűrű, grillsütő és sütőrostély  500 Ft 

   Mikrohullámú sütők  300 Ft 
8516 50 00 Mikrohullámú  sütő  300 Ft 

   
Főzésre és élelmiszer-feldolgozásra 
szolgáló egyéb nagyméretű 
berendezések 

 700 Ft 

   Elektromos fűtőberendezések  300 Ft 
8516 29 50 Folyadékkal töltött radiátor  300 Ft 

 29 91 Más elektromos fűtőkészülék 
beépített ventilátorral  300 Ft 
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   Elektromos fűtőtestek  300 Ft 
8516 21 00 Hőtárolós radiátor  300 Ft 

   
Helyiségek, ágyak, ülőbútorok 
fűtésére szolgáló egyéb háztartási 
nagygépek 

 500 Ft 

8418 61 00 Hőszivattyúk  A 8415 alá tartozó 
berendezések  500 Ft 

8516 29 99 Helyiségek fűtésére szolgáló más 
elektromos gép  300 Ft 

   Elektromos ventilátorok  100 Ft 

8414 51 00 

Asztali, padlóra állítható, falra, 
ablakra, mennyezetre vagy tetőre 
szerelhető ventilátor, beépített 
elektromotorral, legfeljebb 125 W 
teljesítménnyel 

 100 Ft 

 59  Más ventilátor  100 Ft 
   Légkondicionáló berendezések   

8415   

Légkondicionáló berendezés 
motormeghajtású ventilátorral, 
hőmérséklet- és nedvességszabályozó 
szerkezettel, beleértve az olyan 
berendezést is, amelyben a nedvesség 
külön nem szabályozható 

A gépjármű részeként 
beépített 
berendezések 

700 Ft 

   Egyéb szellőztető-, elszívó- és 
légkondicionáló berendezések  500 Ft 

   Egyéb háztartási nagygépek  500 Ft 

8543 70 51 

Napozóágyak, napozólámpák és 
hasonló, napozáshoz használt 
felszerelések ultraibolya A sugarat 
felhasználó, legfeljebb 100 cm 
hosszúságú fénycsővel 

 500 Ft 

 70 55 

Más napozóágyak, napozólámpák és 
hasonló, napozáshoz használt 
felszerelések ultraibolya A sugarat 
felhasználó más fénycsővel 

 500 Ft 

 70 59 
Más napozóágyak, napozólámpák és 
hasonló, napozáshoz használt 
felszerelések  

 500 Ft 

 
2. Háztartási kisgépek: 

 

Vámtarifaszám: Megnevezés: Kivételek: 
Vásárlási 
utalvány 
értéke: 

   Porszívók  100 Ft 

8508   Porszívó A 8508 70 alá tartozó 
alkatrészek 100 Ft 
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   Szőnyegseprűk  100 Ft 
   Egyéb takarítóberendezések  300 Ft 

8451 80 80 

Folyékony tisztítóoldatot a szőnyegre 
fecskendező, ezután az oldatot 
szívással eltávolító szőnyegtakarító 
berendezés, amely nem a száraz- és 
nedves-porszívók kombinációja 

 200 Ft 

8509 80 00 Más elektromechanikus háztartási 
készülék beépített elektromotorral  200 Ft 

   Varró-, kötő-, fonó- és egyéb, textil 
feldolgozására használt gépek  300 Ft 

8452 10  Háztartási varrógép  300 Ft 
8447 20  Síkkötő gép; hurkológép  300 Ft 

   
Vasalók és ruhanemű vasalására, 
mángorlására és egyéb kezelésére 
szolgáló más berendezések 

 100 Ft 

8516 40  Villanyvasaló  100 Ft 
   Kenyérpirítók  50 Ft 
8516 72 00 Kenyérpirító  50 Ft 
   Olajsütők  300 Ft 
8516 79 20 Olajsütő  300 Ft 

   

Darálók, kávéfőzőgépek és 
tárolóedények vagy csomagolások 
lezárására vagy felnyitására 
szolgáló berendezések 

 100 Ft 

8509   Elektromechanikus háztartási 
készülék, beépített elektromotorral 

A 8509 90 alá tartozó 
alkatrészek 100 Ft 

8516 71 00 Kávé- vagy teafőző  100 Ft 
   Elektromos kések  100 Ft 

   

Hajvágó eszközök, hajszárítók, 
elektromos fogkefék, borotváló-, 
masszírozó- és egyéb, testápolásra 
szolgáló berendezések 

 100 Ft 

8510   
Villanyborotva, -hajnyíró gép és 
szőreltávolító készülék beépített 
elektromotorral 

A 8510 90 alá tartozó 
alkatrészek 100 Ft 

8516 31  Hajszárító  100 Ft 
 32  Más fodrászati készülék  100 Ft 
 33  Kézszárító készülék  100 Ft 
 79 70 Más elektrotermikus készülék  100 Ft 

9019 10 10 Elektromos vibrációs masszírozó 
készülék  100 Ft 

   
Órák és karórák, időmérésre, -
jelzésre és az idő nyilvántartására 
szolgáló egyéb berendezések 

 100 Ft 

9101   

Karóra, zsebóra és más hasonló óra 
(stopperóra is), nemesfémből vagy 
nemesfémmel plattírozott fémből 
készült tokkal 

 100 Ft 

9102   Karóra, zsebóra és más hasonló óra 
(stopperóra is)  

A 9104 alá tartozó 
berendezések 100 Ft 
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9103   Óra, kisóraszerkezettel A 9104 alá tartozó 
berendezések 100 Ft 

9104 00 00 
Műszerfalba beépítésre alkalmas és 
hasonló típusú óra gépjárműhöz,  
légi-, űr- és vízi járműhöz 

A gépjármű részeként 
beépített 
berendezések 

100 Ft 

9105   Más óra  100 Ft 

9106   

Időpont-regisztráló készülék és 
időtartam mérésére, regisztrálására 
vagy más módon történő jelzésére 
szolgáló készülék, óraszerkezettel, 
kisóraszerkezettel vagy 
szinkronmotorral (pl. időszámláló, 
időregisztráló) 

 200 Ft 

9107   
Óraszerkezettel, kisóraszerkezettel 
vagy szinkronmotorral működő 
időkapcsoló 

 100 Ft 

9108   Kisóraszerkezet, teljes (komplett) és 
összeszerelt  100 Ft 

9109   Óraszerkezet, teljes (komplett) és 
összeszerelt  100 Ft 

   Mérlegek  100 Ft 

8423 10  Személymérleg, csecsemőmérleg is; 
háztartási mérleg 

Nem elektromos 
eszközök 100 Ft 

   Egyéb háztartási kisgépek  100 Ft 

8516 10  Elektromos átfolyásos vagy tárolós 
vízmelegítő és merülőforraló  300 Ft 

8516 80  Elektromos fűtőellenállás  100 Ft 
 
3. Információs (IT) és távközlési berendezések: 

 

Vámtarifaszám: Megnevezés: Kivételek: 
Vásárlási 
utalvány 
értéke: 

   Központi adatfeldolgozás:   
   a) Nagyszámítógépek  700 Ft 

8471   

Automatikus adatfeldolgozó gép és 
egységei; mágneses és optikai 
leolvasó-, adatátírógép a kódolt adat 
adathordozóra történő átírására, 
máshol nem említett gépi 
adatfeldolgozáshoz 

 700 Ft 

   b) Miniszámítógépek  500 Ft 

8471   

Automatikus adatfeldolgozó gép és 
egységei; mágneses és optikai 
leolvasó-, adatátírógép a kódolt adat 
adathordozóra történő átírására, 
máshol nem említett gépi 
adatfeldolgozáshoz 

 500 Ft 
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   c) Nyomtatók  300 Ft 

8443 
31 
32 
39 

 Nyomtatók, másológépek és faxgépek 
(kombinálva is) 

Nyomdaipari gép, 
amely nyomólapok, 
nyomóhengerek és 
más, a 8442 alá 
tartozó más 
nyomóalkatrész 
segítségével működik 

300 Ft 

   Személyi informatikai eszközök:   

   
a) Személyi számítógépek (központi 
feldolgozó egység, egér, monitor és 
billentyűzet is) 

 500 Ft 

8471   

Automatikus adatfeldolgozó gép és 
egységei; mágneses és optikai 
leolvasó-, adatátírógép a kódolt adat 
adathordozóra történő átírására, 
máshol nem említett gépi 
adatfeldolgozáshoz 

 500 Ft 

8528 41 00 

Kizárólag vagy elsősorban a 8471 alá 
tartozó automatikus adatfeldolgozó 
rendszerben használatos 
katódsugárcsöves monitor 

 300 Ft 

 51 00 
Kizárólag vagy elsősorban a 8471 alá 
tartozó automatikus adatfeldolgozó 
rendszerben használatos más monitor 

 300 Ft 

   
b) Hordozható számítógépek 
(központi feldolgozó egység, egér, 
monitor és billentyűzet is) 

 500 Ft 

8471 30  

Automatikus adatfeldolgozó gép és 
egységei; mágneses és optikai 
leolvasó-, adatátírógép a kódolt adat 
adathordozóra történő átírására, 
máshol nem említett gépi 
adatfeldolgozáshoz 

 500 Ft 

   c) Kisméretű hordozható 
számítógépek  500 Ft 

8471 30   

Automatikus adatfeldolgozó gép és 
egységei; mágneses és optikai 
leolvasó-, adatátírógép a kódolt adat 
adathordozóra történő átírására, 
máshol nem említett gépi 
adatfeldolgozáshoz 

 500 Ft 

   Elektronikus jegyzettömbök  300 Ft 

8471   

Automatikus adatfeldolgozó gép és 
egységei; mágneses és optikai 
leolvasó-, adatátírógép a kódolt adat 
adathordozóra történő átírására, 
máshol nem említett gépi 
adatfeldolgozáshoz 

 300 Ft 
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   Nyomtatók  300 Ft 

8443 
31 
32 
39 

 Nyomtatók, másológépek és faxgépek 
(kombinálva is)  300 Ft 

   Másolóberendezések  500 Ft 

8443 32 91 Szkenneralapú másológép 
elektrosztatikus nyomtatóval  500 Ft 

 32 93 Más, optikai rendszerrel ellátott 
másológép  500 Ft 

   Elektromos és elektronikus 
írógépek  300 Ft 

8469 00 91 Elektromos és elektronikus írógép  300 Ft 

   

Zseb- és asztali számológépek, 
továbbá információk elektronikus 
eszközökkel történő 
összegyűjtésére, tárolására, 
feldolgozására, bemutatására, 
illetve továbbítására szolgáló egyéb 
termékek és berendezések 

 100 Ft 

8470 10 00 

Elektronikus számológép, külső 
elektromos áramforrás nélkül működő 
és számoló funkcióval ellátott 
zsebméretű adatrögzítő-, előhívó- és 
megjelenítő-gép 

 100 Ft 

 21 00 Más elektronikus számológép 
nyomtatószerkezettel  100 Ft 

 29 00 Más elektronikus számológép  100 Ft 
 50 00 Pénztárgép  100 Ft 

 90 00 
Elektronikus könyvelőgép, postai 
bérmentesítőgép, jegykiadógép és 
hasonló gép számolószerkezettel 

 100 Ft 

8528 61 00 
Kizárólag vagy elsősorban a 8471 alá 
tartozó automatikus adatfeldolgozó 
rendszerben használatos projektor 

 300 Ft 

 69 10 

Automatikus adatfeldolgozó gép által 
létrehozott digitális információ 
megjelenítésére alkalmas, síkpanel 
megjelenítő (pl. folyadékkristályos 
eszköz) segítségével működő más 
projektor 

 300 Ft 

8542 32  Tárolók  100 Ft 
8543 33  Erősítő  100 Ft 

   Felhasználói terminálok és 
rendszerek  100 Ft 

8471   

Automatikus adatfeldolgozó gép és 
egységei; mágneses és optikai 
leolvasó-, adatátírógép a kódolt adat 
adathordozóra történő átírására, 
máshol nem említett gépi 
adatfeldolgozáshoz 

 500 Ft 



11956 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2014. évi 108. szám  

  

8528 41 00 

Kizárólag vagy elsősorban a 8471 alá 
tartozó automatikus adatfeldolgozó 
rendszerben használatos 
katódsugárcsöves monitor 

 500 Ft 

 51 00 
Kizárólag vagy elsősorban a 8471 alá 
tartozó automatikus adatfeldolgozó 
rendszerben használatos más monitor 

 300 Ft 

   Faxberendezések (faxok)  300 Ft 
8443 32 30 Telefax (képtávíró)  300 Ft 

8517   

Távbeszélő készülékek, beleértve a 
mobiltelefon-hálózatokhoz vagy más 
vezeték nélküli hálózatokhoz való 
készülékeket; hang, képek vagy más 
adatok továbbítására vagy vételére 
szolgáló más készülékek, beleértve a 
vezetékes vagy vezeték nélküli 
hálózatok (helyi vagy nagy 
kiterjedésű hálózat) távközlési 
berendezéseit  

A 8443, 8525, 8527 
vagy 8528 alá 
tartozó, továbbításra 
vagy vételre szolgáló 
készülékek, továbbá a 
8517 70 alá tartozó 
alkatrészek 

300 Ft 

   

Telexek  
Telefonok 
Nyilvános telefonok 
Vezeték nélküli telefonok 
Mobiltelefonok 

 100 Ft 

8517   

Távbeszélő készülékek, beleértve a 
mobiltelefon-hálózatokhoz vagy más 
vezeték nélküli hálózatokhoz való 
készülékeket; hang, képek vagy más 
adatok továbbítására vagy vételére 
szolgáló más készülékek, beleértve a 
vezetékes vagy vezeték nélküli 
hálózatok (helyi vagy nagy 
kiterjedésű hálózat) távközlési 
berendezéseit  

A 8443, 8525, 8527 
vagy 8528 alá 
tartozó, továbbításra 
vagy vételre szolgáló 
készülékek, továbbá a 
8517 70 alá tartozó 
alkatrészek 

100 Ft 

   

Üzenetrögzítő-rendszerek, továbbá 
hang, kép vagy más információk 
távközlési eszközökkel történő 
továbbítására szolgáló egyéb 
termékek és berendezések 

 100 Ft 

8519 81 51 Diktafon, amely csak külső 
áramforrással működik  100 Ft 

 81 11 Szövegismétlő-készülék telefonhoz  100 Ft 
 50 00 Telefonüzenetrögzítő-készülék  100 Ft 

8518 29 30 

Hangszóró, amelynek 
frekvenciatartománya 300Hz és 3,4 
kHz közötti, átmérője legfeljebb 50 
mm, a telekommunikációban 
alkalmazott típus 

 100 Ft 
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4. Szórakoztatóelektronikai cikkek és fotovoltaikus panelek: 
 

Vámtarifaszám: Megnevezés: Kivételek: 
Vásárlási 
utalvány 
értéke: 

   Rádiókészülékek  100 Ft 

8527   

Rádióműsor-vevőkészülék, 
hangfelvevő vagy -lejátszó 
készülékkel vagy órával közös házban 
is* 

 100 Ft 

   Televíziókészülékek  500 Ft 

8528   

Monitorok és kivetítők, beépített 
televízióvevő-készülék nélkül; 
televíziós adás vételére alkalmas 
készülék, rádióműsor-vevőkészüléket 
vagy hang-, képfelvevő vagy -lejátszó  
készüléket magában foglaló is 

A 8528 41 00, a 8528 
51 00, a 8528 61 00 
és a 8528 69 10 alá 
tartozó termékek 

500 Ft 

   Videokamerák  300 Ft 

8525 80  
Televíziós kamerák (felvevők), 
digitális fényképezőgépek és 
videokamera-felvevők  

A 8525 80 11 alá 
tartozó berendezések 300 Ft 

9007   
Mozgókép-felvevő (kamera) és vetítő, 
hangfelvevő és hanglejátszó, 
készülékkel vagy anélkül 

A 9007 11 00 alá 
tartozó berendezések, 
valamint a 
9007 91 és a 
9007 92 alá tartozó 
alkatrészek és 
tartozékok 

300 Ft 

   Videomagnók  300 Ft 

8521   Videofelvevő és -lejátszókészülék, 
videotunerrel egybeépítve is   

   Hifiberendezések  300 Ft 

8519   Hangfelvevő- vagy hanglejátszó-
készülék  

A gépjármű részeként 
beépített 
berendezések 

300 Ft 

   Audioerősítők  300 Ft 

8518   

Mikrofon és tartószerkezete; 
hangszóró, dobozba szerelve is, 
fejhallgató és fülhallgató, 
mikrofonnal összeépítve is, valamint 
egy mikrofonból és egy vagy több 
hangszóróból álló egység; 
hangfrekvenciás elektromos erősítő; 
elektromos hangerősítő egység 

A 8518 90 00 és a 
8518 90 alá tartozó 
alkatrészek 

300 Ft 
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Hangszerek, továbbá a hang, illetve 
kép (beleértve a szignálokat is) 
rögzítésére vagy reprodukálására 
szolgáló egyéb termékek és 
berendezések, illetve a hang és kép 
továbbítására szolgáló nem 
távközlési technológiák 

 300 Ft 

9207   
Hangszer, amelyben a hangot 
elektromos úton keltik vagy erősítik 
(pl. orgona, gitár, tangóharmonika) 

 300 Ft 

8518   

Mikrofon és tartószerkezete; 
hangszóró, dobozba szerelve is, 
fejhallgató és fülhallgató, 
mikrofonnal összeépítve is, valamint 
egy mikrofonból és egy vagy több 
hangszóróból álló egység 

A 8518 40, 8518 50 
00 alá tartozó 
berendezések és a 
8518 90 alá tartozó 
alkatrészek 

300 Ft 

8543 70 30 Antennaerősítő  300 Ft 

9006 10 00 Fényképezőgép, nyomólemez vagy -
henger készítésére 

A 8539 alá tartozó 
kisülési cső, továbbá 
a nem elektromos 
eszközök, a 9006 10 
00, a 9006 30 00, a 
9006 61 00 és a 9006 
69 00 alá tartozó 
termékek, továbbá 
azok 9006  91 alá 
tartozó alkatrészei és 
a 9006 99 alá tartozó 
tartozékai 

300 Ft 

 30 00 

Víz alatti használatra, légi 
felvételekre tervezett speciális 
fényképezőgép; törvényszéki vagy 
kriminológiai célra összehasonlító 
fényképezőgép 

 300 Ft 

 40 00 Azonnal előhívó (polaroid) 
fényképezőgép  300 Ft 

 51 00 

Más fényképezőgép közvetlen 
keresővel [egylencsés visszatükrözés 
(SLR)], legfeljebb 35 mm szélességű 
filmtekercshez 

 300 Ft 

 52 00 Más fényképezőgép más, 35 mm-nél 
kisebb szélességű filmtekercshez  300 Ft 

 53  Más fényképezőgép más, 35 mm 
szélességű filmtekercshez  300 Ft 

 59 00 Más fényképezőgép  300 Ft 
9008 10 00 Diavetítő  300 Ft 
   Fotovoltaikus panelek  200 Ft 
8541 40 90 Fotovoltaikus elem  100 Ft 
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5. Világítótestek: 
 

Vámtarifaszám: Megnevezés: Kivételek: 
Vásárlási 
utalvány 
értéke: 

   Fénycsöves világítótestek A háztartási 
világítótestek 50 Ft 

9405   

Lámpa és világító-felszerelés, 
beleértve a keresőlámpát és a 
sportlámpát is; továbbá megvilágított 
jelzések, reklámfeliratok, cégtáblák és 
hasonlók, állandó jellegű 
fényforrással szerelve; fénycsöves 
világítótest 

A közterület vagy a 
közlekedési útvonal 
világítására szolgáló 
termékek, a háztartási 
világítótestek, a 9405 
10 21, a 
9405 10 91, a 
9405 20 11, a 
9405 20 91, a 
9405 40 31 és a  
9405 40 91 termékek 

50 Ft 

   Egyenes fénycsövek  50 Ft 

8539 31 10 Fénycső izzókatóddal, kettős végű 
foglalattal  50 Ft 

   Kompakt fénycsövek  50 Ft 
8539 31 90 Más fénycső izzókatóddal  50 Ft 

   

Nagy intenzitású kisülő lámpák, 
beleértve a nagynyomású 
nátriumlámpákat és a fém 
halogénlámpákat 

 50 Ft 

8539 32  Higany- vagy nátriumlámpa; 
fémhalogén lámpa  50 Ft 

   Kisnyomású nátriumlámpák  50 Ft 

   
Egyéb világítótestek, illetve 
fényszóró vagy fényszabályozó 
berendezések  

Izzólámpa 50 Ft 

8512 10 00 Kerékpár világítókészüléke  50 Ft 

 20 00 Világítókészülék gépjárműhöz 
A gépjármű részeként 
beépített 
berendezések 

50 Ft 

8513 10 00 Hordozható elektromos lámpa saját 
energiaforrással  50 Ft 

8539 49 10 Ultraibolya lámpa  50 Ft 
 49 30 Infravörös lámpa  50 Ft 

8541 40 10 Fénykibocsátó dióda, beleértve a 
lézerdiódát  20 Ft 

9405 10  Csillár és más mennyezeti vagy fali 
elektromos világítófelszerelés 

A közterület vagy a 
közlekedési útvonal 
világítására szolgáló 
termékek, és a 
fénycsöves termékek 

50 Ft 
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 20  Elektromos asztali, íróasztali, 
éjjeliszekrény- vagy állólámpa Fénycsöves termék 50 Ft 

 30 00 Karácsonyfaégő-készlet Fénycsöves termék 50 Ft 

 40  Más elektromos lámpa és világító 
felszerelés Fénycsöves termék 50 Ft 

 60  
Megvilágított jelzések, 
reklámfeliratok, cégtáblák és 
hasonlók 

Fénycsöves termék 50 Ft 

 
6. Elektromos és elektronikus szerszámok, kivéve nagyméretű, rögzített ipari szerszámok: 

 

Vámtarifaszám: Megnevezés: Kivételek: 
Vásárlási 
utalvány 
értéke: 

   Fúrók  200 Ft 
8459 10 00 Hordozható elektromos fúrógép  100 Ft 
 29 00 Más fúrógép Numerikus 100 Ft 
   Fűrészek  200 Ft 
8467 22 00 Fűrész  200 Ft 
   Varrógépek  300 Ft 
8452 21 00 Más automata varrógép  300 Ft 
 29 00 Más varrógép  300 Ft 

   

Fa, fém és egyéb anyagok 
esztergálására, aprítására, 
csiszolására, őrlésére, fűrészelésére, 
vágására, nyírására, fúrására, 
lyukasztására, perforálására, 
hajtogatására, hajlítására és 
hasonló megmunkálására szolgáló 
berendezések 

A nagyméretű 
helyhez kötött 
berendezések 

300 Ft 

8458 19 00 Más vízszintes fémipari eszterga  300 Ft 
 99 00 Más eszterga  300 Ft 
8459 39 00 Furatmegmunkáló marógép Numerikus 200 Ft 
 40 90 Furatmegmunkáló gép Numerikus 200 Ft 
 69  Marógép Numerikus 200 Ft 
 70 00 Más menetfúró vagy menetvágó gép  200 Ft 

8467   Kézi használatú szerszám beépített 
elektromos motorral működő 

A 8467 91, a 
8467 92, és a 
8467 99 alá tartozó 
alkatrészek 

200 Ft 

   

Szegecselésre, szegezésre, 
csavarásra, illetve szegecsek, 
szögek, csavarok eltávolítására 
vagy hasonló célokra szolgáló 
szerszámok 

 300 Ft 

8467   Kézi használatú szerszám beépített 
elektromos motorral működő 

A 8467 91, a 
8467 92 és a 
8467 99 alá tartozó 
alkatrészek 

300 Ft 
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Hegesztésre, forrasztásra és 
hasonló célokra szolgáló 
szerszámok 

 400 Ft 

8468   Elektromos hegesztőgép és készülék, 
vágásra alkalmas is 

A 8468 90 alá tartozó 
alkatrészek 400 Ft 

8515 11 00 Forrasztópáka és -pisztoly  100 Ft 

   

Szórásra, kenésre, diszperzióra, 
illetve folyadékok vagy gázok 
másfajta kezelésére szolgáló 
berendezések 

 300 Ft 

8424   
Folyadék vagy por kilövésére, 
szórására vagy porlasztására szolgáló 
elektromos gép, készülék 

A 8424 90 alá tartozó 
alkatrészek 200 Ft 

   Fűnyírók és egyéb kertészeti 
szerszámok  200 Ft 

8432   Elektromos talaj-előkészítésre vagy -
megmunkálásra szolgáló gép 

A 8432 90 alá tartozó 
alkatrészek 300 Ft 

8433   Elektromos fűkaszálógép  200 Ft 

8413 70 21 Egyfokozatú centrifugális 
búvárszivattyú  200 Ft 

 
7. Játékok, szabadidős és sportfelszerelések: 

 

Vámtarifaszám: Megnevezés: Kivételek: 
Vásárlási 
utalvány 
értéke: 

   Villanyvonatok vagy autóverseny-
készletek  100 Ft 

9503 00 30 

Villanyvonat, vágány, jelzőlámpa és 
más tartozékai; csökkentett méretű, 
méretarányos  összeszerelhető modell 
készletben, működő is 

 100 Ft 

9504 90 10 Elektromos autóverseny-készlet, 
verseny jellegű  100 Ft 

   Kézi videojáték-konzolok  100 Ft 
9504 90 90 Kézi videojátékok, konzolok  100 Ft 
   Videojátékok  100 Ft 
9504 10 00 Tévéhez kapcsolható videojáték  100 Ft 

   
Számítógépek kerékpározáshoz, 
búvárkodáshoz, futáshoz, evezéshez 
stb. 

 200 Ft 

8470   
Számítógépek kerékpározáshoz, 
búvárkodáshoz, futáshoz, evezéshez 
stb. 

 200 Ft 

   
Elektromos vagy elektronikus 
alkatrészeket tartalmazó 
sportfelszerelések 

 100 Ft 
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   Érmével működő játékautomaták  1000 Ft 

9504 30  

Pénzérmékkel, bankjegyekkel, 
bankkártyákkal, zsetonokkal vagy 
más fizetőeszközökkel működő 
elektromos, elektronikus más játék 

A tekepálya 
felszerelés, továbbá a 
9504 30 90 alá 
tartozó alkatrészek 

1000 Ft 

9503 00 75 
79 

Beépített motorral működő más játék 
és modell   100 Ft 

 
8. Orvostechnikai eszközök, kivéve a beültetett és fertőzött termékek: 

 

Vámtarifaszám: Megnevezés: Kivételek: 
Vásárlási 
utalvány 
értéke: 

   Sugárterápiás berendezések  500 Ft 

9022   

Röntgen-, vagy alfa-, béta- vagy 
gammasugárzással működő 
berendezés orvosi, sebészeti, 
fogászati vagy állatorvosi célra is, 
radiográf vagy radioterápiai készülék 

A 9022 90 alá tartozó 
alkatrészek és 
tartozékok, valamint 
az állatorvosi 
berendezések és 
tartozékaik 

500 Ft 

   Kardiológiai berendezések  500 Ft 
   Dializáló berendezések  500 Ft 
   Lélegeztetőgépek  500 Ft 
   Nukleáris medicina berendezései  500 Ft 

   Laboratóriumi berendezések in 
vitro diagnózishoz  500 Ft 

9027   

Fizikai vagy vegyi analízisre szolgáló 
orvosi, sebészeti, fogászati vagy 
állatorvosi  elektromos, elektronikus 
készülék és műszer 

A 9027 90 alá tartozó 
alkatrészek és 
tartozékok, valamint 
az állatorvosi 
készülékek, műszerek 
és tartozékaik 

500 Ft 

   Analizálóberendezések  500 Ft 
   Fagyasztók  500 Ft 

8418 30  Fagyasztóláda, legfeljebb 800 liter 
űrtartalommal Nem orvosi 500 Ft 

 40  Fagyasztószekrény, legfeljebb 900 
liter űrtartalommal  Nem orvosi 500 Ft 

 50 90  Más hűtőberendezési tárgy  500 Ft 
 69 00 Más hűtő- vagy fagyasztókészülék Nem orvosi 500 Ft 
   Megtermékenyítési tesztek  100 Ft 
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Betegségek, sérülések vagy 
rokkantság kimutatására, 
megelőzésére, megfigyelésére, 
kezelésére és enyhítésére szolgáló 
egyéb berendezések 

Nem elektromos 300 Ft 

9006 30 00 

Belső szervek orvosi vagy sebészeti 
vizsgálatára tervezett speciális 
fényképezőgép; törvényszéki vagy 
kriminológiai célra összehasonlító 
fényképezőgép 

 300 Ft 

9018   

Elektromos, elektronikus orvosi, 
sebészeti, fogászati vagy állatorvosi 
műszer és készülék, szcintigráf 
készülék is 

Állatorvosi műszerek, 
készülékek és 
tartozékaik 

500 Ft 

 
9. Ellenőrző és vezérlőeszközök: 

 

Vámtarifaszám: Megnevezés: Kivételek: 
Vásárlási 
utalvány 
értéke: 

   Füstjelző berendezések  100 Ft 

8531 10  Tüzet jelző riasztókészülék és hasonló A 8512 és a 8530 alá 
tartozó berendezések 100 Ft 

   Fűtésszabályozók  100 Ft 

9027   
Háztartási vagy laboratóriumi mérő és 
szabályozó elektromos, elektronikus 
készülékek, berendezések 

 100 Ft 

   Termosztátok  100 Ft 
9032 10 20 Elektronikus termosztát  100 Ft 

   Háztartási vagy laboratóriumi 
mérő- és szabályozó berendezések  100 Ft 

8423   
Mérleg, beleértve a súllyal 
működtetett számláló- vagy 
ellenőrzőmérleget is 

A 8423 10 10 alá 
tartozó berendezések, 
és az 50 mg vagy 
ennél nagyobb 
érzékenységű mérleg 

100 Ft 

8537 10  Ellenőrző és vezérlőeszközök (pl. 
vezérlőpultok)  200 Ft 

   
Ipari létesítményekben használt 
egyéb ellenőrző és vezérlőeszközök 
(pl. vezérlőpultok) 

 300 Ft 

8423   
Mérleg, beleértve a súllyal 
működtetett számláló- vagy 
ellenőrzőmérleget is 

A 8423 10 10 alá 
tartozó berendezések, 
és az 50 mg vagy 
ennél nagyobb 
érzékenységű mérleg 

100 Ft 

8512 30 10 Gépjárműhöz használt hangjelző 
riasztóberendezés 

A gépjármű részeként 
beépített berendezés 100 Ft 
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8531   

Elektromos, akusztikus vagy vizuális 
jelzőberendezés (pl. csengő, sziréna 
jelzőtábla, betörést jelző 
riasztókészülék)  

A 8531 10, a 8512, 
továbbá a 8530 alá 
tartozó berendezések,  
valamint a 8531 90 
alá tartozó 
alkatrészek 

100 Ft 

 
10. Adagolóautomaták: 

 

Vámtarifaszám: Megnevezés: Kivételek: 
Vásárlási 
utalvány 
értéke: 

   Melegital-automaták  1000 Ft 

8476 21 00 Automata italárusító-gép beépített 
melegítő- vagy hűtőkészülékkel  1000 Ft 

   Szilárdtermék-automaták  1000 Ft 

8476 81 
89  Más árusítóautomata  1000 Ft 

   Pénzkiadó automaták  1000 Ft 
8472 90  Bankjegykiadó automata  1000 Ft 

   Termékek automatikus kiadására 
szolgáló mindenfajta berendezés  1000 Ft 

8476 21 
29  Automata italárusító-gép  1000 Ft 

 
* Abban az esetben, ha a gyártó, a forgalmazó olyan használt elektromos, elektronikus berendezést 
vesz vissza vagy olyan hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezést vesz át, amelyet az 1-
10. pontban foglalt táblázatokban meghatározott elektromos-, elektronikusberendezés-kategóriák 
nem tartalmaznak, a gyártó, a forgalmazó az adott elektromos-, elektronikusberendezés-kategóriához 
tartozó legalacsonyabb értékű vásárlási utalványt állítja ki.”  
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11. melléklet a 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelethez 

  

A 2. melléklet 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„2. Az újrahasználatra előkészítési, valamint a hasznosítási és újrafeldolgozási arány mértéke: 
 
2.1. A minimális újrahasználatra előkészítési, valamint hasznosítási és újrafeldolgozási arány mértéke 
2017. december 31-ig: 

 

Elektromos és elektronikus berendezés-kategória: Hasznosítási arány 
(R): 

Újrahasználatra 
előkészítési és 

újrafeldolgozási 
arány (A): 

 1. Háztartási nagygépek 85% 80% 
 2. Háztartási kisgépek 75% 55% 
 3. Információs (IT) és távközlési berendezések 80% 70% 
 4. Szórakoztatóelektronikai cikkek és fotovoltaikus 
panelek 

80% 70% 

 5. Világítótestek 75% 55% 
 5a. Gázkisülésű lámpák 75% 80% 
 6. Elektromos és elektronikus szerszámok, kivéve 
nagyméretű, rögzített ipari szerszámok 

75% 55% 

 7. Játékok, szabadidős és sportfelszerelések 75% 55% 
 8. Orvostechnikai eszközök, kivéve beültetett és 
fertőzött termékek 

75 % 55% 

 9. Ellenőrző és vezérlőeszközök 75% 55% 
10. Adagolóautomaták 85% 80% 
 
2.2. A hasznosítási kötelezettség megállapítására – elektromos-, elektronikusberendezés-
kategóriánként – a következő képletet kell alkalmazni: 
 

H = T × R 
ahol: 
H: a gyártó által a tárgyévet megelőző évben ténylegesen átvett és gyűjtött hulladékká vált 

elektromos, elektronikus berendezés mennyiségéből kötelezően hasznosítandó mennyiség 
(kilogrammban megadva); 

T: a gyártó által a tárgyévet megelőző évben ténylegesen átvett és gyűjtött hulladékká vált 
elektromos, elektronikus berendezés mennyisége (kilogrammban megadva); 

R: a 2.1. pontban foglalt táblázatban az adott kategóriára vonatkozó hasznosítási arány mértéke 
(százalékban megadva). 

 
2.3. Az újrahasználatra előkészítési és az újrafeldolgozási kötelezettség megállapítására – 
elektromos-, elektronikusberendezés-kategóriánként – a következő képletet kell alkalmazni: 

 
U = T × A 

ahol: 
U: a gyártó által a tárgyévet megelőző évben ténylegesen átvett és gyűjtött hulladékká vált 

elektromos, elektronikus berendezés mennyiségéből kötelezően újrahasználatra előkészítendő, 
újrafeldolgozandó mennyiség (kilogrammban megadva); 

T: a gyártó által a tárgyévet megelőző évben ténylegesen átvett, hulladékká vált elektromos, 
elektronikus berendezés mennyisége (kilogrammban megadva); 

A: a 2.1. pontban foglalt táblázatban az adott kategóriára vonatkozó újrahasználatra előkészítési, 
újrafeldolgozási arány mértéke (százalékban megadva).” 
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12. melléklet a 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelethez
„1. melléklet a 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelethez 

  

Elektromos-, elektronikusberendezés-kategóriák  
 
1. Elektromos, elektronikusberendezés-kategóriák: 

 
1. hőcserélő berendezések; 
2. képernyők, monitorok és olyan berendezések, amelyek 100 cm2-nél nagyobb felszínű képernyőt 

tartalmaznak; 
3. lámpák; 
4. nagygépek (amelynek bármely külső mérete meghaladja az 50 cm-t, ez a kategória nem foglalja 

magába az 1–3. kategóriába tartozó berendezéseket); 
5. kisgépek (amelynek egyik külső mérete sem haladja meg az 50 cm-t, ez a kategória nem 

foglalja magába az 1–3. és 6. kategóriába tartozó berendezéseket); 
6. kisméretű számítástechnikai berendezések és távközlési berendezések (amelynek egyik külső 

mérete sem haladja meg az 50 cm-t). 
 
2. Az elektromos-, elektronikusberendezés-kategóriák, a berendezés-kategóriákhoz tartozó 
tájékoztató jellegű lista: 

 
 

Elektromos-, elektronikusberendezés-kategória: 
 

 
Tájékoztató lista: 

1. Hőcserélő berendezések: hűtőszekrények, fagyasztók, hűtött 
termékek automatikus kiadására 
szolgáló berendezések, 
légkondicionáló berendezések, 
párátlanító berendezések, 
hőszivattyúk, olajradiátorok és 
egyéb hőcserélő berendezések, 
amelyek hőcserélő-közegként 
víztől eltérő folyadékot 
tartalmaznak 

 
2. Képernyők, monitorok és olyan berendezések, amelyek 100 
cm2-nél nagyobb felszínű képernyőt tartalmaznak: 
 

televíziókészülékek, LCD 
képkeretek, hordozható 
számítógépek, kisméretű 
hordozható számítógépek 

 
3. Lámpák: 
 

fénycsövek – így különösen 
egyenes fénycsövek, kompakt 
fénycsövek –, nagy intenzitású 
kisülő lámpák, beleértve a 
nagynyomású nátriumlámpákat és 
a fém halogénlámpákat, 
kisnyomású nátriumlámpák, LED 
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4. Nagygépek (amelyeknek bármely külső mérete meghaladja az 
50 cm-t), többek között, de nem kizárólag (ez a kategória nem 
foglalja magába az 1–3. kategóriába tartozó berendezéseket):  

- 

a) háztartási gépek 
 

mosógépek, ruhaszárító gépek, 
mosogatógépek, tűzhelyek és 
sütők, elektromos sütők, 
elektromos főzőlapok 

 
b) IT- és távközlési berendezések 

 
kötő- és szövőgépek, 
nagyszámítógépek, nagyméretű 
nyomtatók, másolóberendezések 

 
c) szórakoztató-elektronikai cikkek 

 
- 

d) világítótestek 
 

- 

e) hang- és képlejátszó berendezések, zenei berendezések 
 

kivéve a templomi orgonát 

f) elektromos és elektronikus szerszámok 
 

- 

g) játékok, szabadidős és sportfelszerelések 
 

érmével működő nagyméretű 
játékautomaták 

h) orvostechnikai eszközök 
 

nagyméretű orvostechnikai 
eszközök 

 
i) ellenőrző és vezérlőeszközök 

 
nagyméretű ellenőrző- és 
vezérlőeszközök 

j) adagolóautomaták:  
 

termékek és pénz automatikus 
kiadására szolgáló nagyméretű 
berendezések 

k) elektromos áramot fejlesztő berendezések:  
 

fotovoltaikus panelek 

5. Kisgépek (amelyeknek egyik külső mérete sem haladja meg az 
50 cm-t), többek között, de nem kizárólag (ez a kategória nem 
foglalja magába az 1–3. és 6. kategóriába tartozó 
berendezéseket): 
 

- 

a) háztartási gépek 
 

porszívók, szőnyegseprűk, 
varrógépek, világítótestek, 
mikrohullámú sütők, szellőző 
berendezések, vasalók,  
kenyérpirítók, elektromos kések, 
elektromos vízforralók, órák, 
elektromos borotvák, mérlegek, 
haj- és testápoló gépek,  
számológépek; 

 
b) szórakoztatóelektronikai cikkek:  

 
- 
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c) világítótestek 
 

- 

d) hang- és képlejátszó berendezések, zenei berendezések 
 

rádiókészülékek, videokamerák, 
videomagnók, hifi berendezések, 
hangszerek, hang- és képlejátszó 
berendezések 

e) elektromos és elektronikus szerszámok 
 

kisméretű elektromos és 
elektronikus szerszámok 

f) játékok, szabadidős és sportfelszerelések 
 

elektronikus és elektromos játékok, 
sporteszközök, kerékpározáshoz, 
búvárkodáshoz, futáshoz, 
evezéshez stb. 

g) orvostechnikai eszközök 
 

kisméretű orvostechnikai eszközök 

h) ellenőrző és vezérlőeszközök 
 

használt számítógépek, füstjelző 
berendezések, fűtésszabályozók, 
termosztátok, kisméretű ellenőrző 
és vezérlőeszközök; 
 

i) adagolóautomaták 
 

termékek automatikus kiadására 
szolgáló kisméretű berendezések; 

j) elektromos áramot fejlesztő berendezések 
 

beépített fotovoltaikus paneleket 
tartalmazó kisgépek 

6. Kisméretű számítástechnikai berendezések és távközlési 
berendezések (amelynek egyik külső mérete sem haladja meg az 
50 cm-t) 
 

mobiltelefonok, GPS-ek, 
zsebszámológépek, routerek, 
személyi számítógépek, 
nyomtatók, telefonok 

” 
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13. melléklet a 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelethez 

  

A 2. melléklet 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„2. Az újrahasználatra előkészítési, valamint a hasznosítási és újrafeldolgozási arány mértéke: 
 
2.1. A minimális újrahasználatra előkészítési, valamint hasznosítási és újrafeldolgozási arány 
mértéke: 

 

Elektromos és elektronikus berendezés-kategória: Hasznosítási arány 
(R): 

Újrahasználatra 
előkészítési és 

újrafeldolgozási 
arány (A): 

1. Hőcserélő berendezések: 85% 80% 
2. Képernyők, monitorok és olyan berendezések, 
amelyek 100 cm2-nél nagyobb felszínű képernyőt 
tartalmaznak: 

80% 70% 

3. Lámpák: - 80% 
4. Nagygépek (amelyeknek bármely külső mérete 
meghaladja az 50 cm-t), többek között, de nem 
kizárólag (ez a kategória nem foglalja magába az 1–3. 
kategóriába tartozó berendezéseket): 

85% 80% 

5. Kisgépek (amelyeknek egyik külső mérete sem 
haladja meg az 50 cm-t), többek között, de nem 
kizárólag (ez a kategória nem foglalja magába az 1–3. 
és 6. kategóriába tartozó berendezéseket): 

75% 55% 

6. Kisméretű számítástechnikai berendezések és 
távközlési berendezések (egyik külső méretük sem 
haladja meg az 50 cm-t): 

75% 55% 

 
2.2. A hasznosítási kötelezettség megállapítására – elektromos-, elektronikusberendezés-
kategóriánként – a következő képletet kell alkalmazni: 
 

H = T × R 
ahol: 
H: a gyártó által a tárgyévet megelőző évben ténylegesen átvett és gyűjtött hulladékká vált 

elektromos, elektronikus berendezés mennyiségéből kötelezően hasznosítandó mennyiség 
(kilogrammban megadva); 

T: a gyártó által a tárgyévet megelőző évben ténylegesen átvett és gyűjtött hulladékká vált 
elektromos, elektronikus berendezés mennyisége (kilogrammban megadva); 

R: a 2.1. pontban foglalt táblázatban az adott kategóriára vonatkozó hasznosítási arány mértéke 
(százalékban megadva). 

 
2.3. Az újrahasználatra előkészítési és az újrafeldolgozási kötelezettség megállapítására – 
elektromos-, elektronikusberendezés-kategóriánként – a következő képletet kell alkalmazni: 

 
U = T × A 

ahol: 
U: a gyártó által a tárgyévet megelőző évben ténylegesen átvett és gyűjtött hulladékká vált 

elektromos, elektronikus berendezés mennyiségéből kötelezően újrahasználatra előkészítendő, 
újrafeldolgozandó mennyiség (kilogrammban megadva); 

T: a gyártó által a tárgyévet megelőző évben ténylegesen átvett, hulladékká vált elektromos, 
elektronikus berendezés mennyisége (kilogrammban megadva); 

A: a 2.1. pontban foglalt táblázatban az adott kategóriára vonatkozó újrahasználatra előkészítési, 
újrafeldolgozási arány mértéke (százalékban megadva).” 
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A Kormány 198/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelete
Magyarország Kormánya és Türkmenisztán Kormánya közötti gazdasági együttműködésről szóló 
Megállapodás kihirdetéséről

1. §  A Kormány e rendelettel felhatalmazást ad a Magyarország Kormánya és Türkmenisztán Kormánya közötti gazdasági 
együttműködésről szóló Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) kötelező hatályának elismerésére.

2. §  A Kormány a Megállapodást e rendelettel kihirdeti.

3. §  A Megállapodás hiteles magyar és orosz nyelvű szövege a következő:

„MAGYARORSZÁG KORMÁNYA ÉS  TÜRKMENISZTÁN KORMÁNYA  KÖZÖTTI  
GAZDASÁGI EGYÜTTMŰKÖDÉSRŐL SZÓLÓ  MEGÁLLAPODÁS 

 
Magyarország Kormánya és Türkmenisztán Kormánya, a továbbiakban Felek,  
attól az óhajtól vezérelve, hogy erősítsék az országaik között fennálló baráti kapcsolatokat; 
attól a szándéktól vezetve, hogy fejlesszék és intenzívebbé tegyék a kölcsönös előnyökön 
nyugvó gazdasági, ipari, tudományos és műszaki együttműködést; 
azzal a meggyőződéssel, hogy a jogi-szerződéses keretek bővítése megfelelő és kedvező alapot 
teremt a további együttműködéshez; 
az alábbiakban állapodnak meg: 
 
1. cikk 
A Felek előmozdítják a kölcsönösen előnyös gazdasági együttműködés bővítését és 
diverzifikálását a Felek államaiban hatályos jogszabályokkal és azon nemzetközi szerződésekkel 
összhangban, amelyekben a Felek államai részesek.  
 
2. cikk 
Figyelembe véve a gazdasági kapcsolataik jelenlegi helyzetét és azok fejlesztésének 
perspektíváit, a Felek egyetértenek abban, hogy a hosszú távú együttműködés feltételei többek 
között, de nem kizárólag, a következő területeken kedvezőek: 
 
a) energetikai szektor; 
b) bányászat; 
c) mezőgazdaság, élelmiszer- és feldolgozóipar; 
d) építőipar, valamint építőanyag- és berendezésgyártás; 
e) vegyipar; 
f) textilipar;  
g) környezetvédelem, a vízkészletek racionális felhasználása és védelme; 
h) oktatás; 
i) egészségügyi szolgáltatások nyújtása, gyógyászati technológiák és a gyógyszeripar; 
j) turizmus, sport és üdültetés; 
k) együttműködés a kis- és középvállalkozási szektor terén; 
l) távközlés; 
m) számítástechnika és információs technológia; 
n) közlekedés és logisztika; 
o) együttműködés a tudomány és technológia terén; 
p) kultúra. 
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3. cikk 
A Felek támogatják az együttműködés bővítését és intenzívebbé tételét az alábbiak 
segítségével: 
a) a jelen Megállapodás 2. cikkében felsorolt kérdésekben illetékes kormányzati szervek, 

szakmai szövetségek, kereskedelmi és iparkamarák, valamint regionális szervek 
képviselőinek kölcsönös látogatásai; 

b) a két ország üzleti körei közötti kapcsolatok létrejöttének és javításának elősegítése, 
vállalkozók látogatásainak és találkozóinak támogatása; 

c) vásárok és kiállítások megtartásának, valamint szemináriumok, szimpóziumok, 
konferenciák és egyéb találkozók megszervezésének támogatása; 

d) a kis- és közepes magánvállalkozások ösztönzése a kétoldalú gazdasági kapcsolatokban 
történő részvételre; 

e) az együttműködés támogatása a konzultációs, marketing célú és szakértői szolgáltatások 
nyújtása terén; 

f) a pénzügyi intézmények és a bankszektor tevékenységének elősegítése kapcsolataik 
szorosabbá tétele céljából; 

g) a Felek országaiban a beruházási tevékenység ösztönzése, vegyesvállalatok, vállalati 
képviseletek és fiókirodák létrehozásának elősegítése; 

h) a régióközi és a nemzetközi szintű együttműködés előmozdítása a kölcsönös 
érdeklődésre számot tartó kérdésekben. 

 
4. cikk 
Jelen Megállapodás megvalósítása céljából a Felek Magyar-Türkmén Gazdasági Együttműködési 
Kormányközi Bizottságot hoznak létre (a továbbiakban: Bizottság), amely a Felek illetékes állami 
szerveinek képviselőiből áll. A Bizottság üléseire a Felek egyeztetései alapján Magyarországon és 
Türkmenisztánban felváltva kerül sor. 
A Bizottság feladatai a következők: 
a) a kétoldalú gazdasági kapcsolatok fejlesztésének megvitatása, 
b) új lehetőségek meghatározása a gazdasági együttműködés továbbfejlesztésére, 
c) javaslatok kidolgozása a két ország vállalatai közötti gazdasági együttműködés 

feltételeinek javítására, 
d) a kétoldalú gazdasági együttműködés helyzetének elemzése és értékelése, 
e) javaslatok kidolgozása a jelen Megállapodás végrehajtása tekintetében. 
Amennyiben szükséges, a Bizottság az együttműködés meghatározott területeivel foglalkozó 
munkacsoportokat hoz létre. 
A Bizottság munkarendje annak első ülésén kerül meghatározásra. A Felek államaik hatályos 
jogszabályaival összhangban a Bizottság tevékenységével kapcsolatos költségeket önállóan 
viselik. 
 
5. cikk 
Jelen Megállapodás nem befolyásolhatja Magyarország Európai Uniós tagságából fakadó 
kötelezettségeit. Ennek megfelelően a Megállapodás rendelkezései sem együttesen, sem 
önmagukban nem alkalmazhatók, illetve értelmezhetők olyan módon, mint amelyek 
érvénytelenítik, módosítják vagy bármely más módon befolyásolják Magyarországnak 
különösen az Európai Unió alapját képező szerződésekből, valamint az Európai Unió jogából 
származó kötelezettségeit. 
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Jelen Megállapodás rendelkezései nem érintik a Felek nemzetközi szerződésekben való 
részvételéből, valamint nemzetközi szervezetekben való tagságából eredő jogait és 
kötelezettségeit. 

 
6. cikk 
A jelen Megállapodás a Felek kölcsönös egyetértésével módosítható és kiegészíthető, a 
módosítások és kiegészítések a jelen Megállapodás elválaszthatatlan részét képező 
jegyzőkönyvekben kerülnek rögzítésre és a 8. cikkben foglaltak szerint lépnek hatályba. 
 
7. cikk 
A jelen Megállapodás alkalmazásával vagy értelmezésével kapcsolatban felmerülő vitákat a 
Felek tárgyalás útján rendezik. 

 
8. cikk 
Jelen Megállapodás a Felek saját belső jogrendje szerint a Megállapodás hatálybalépéséhez 
szükséges eljárási követelmények teljesítéséről szóló, diplomáciai úton eljuttatott utolsó írásbeli 
értesítés kézhezvételét követő harmincadik napon lép hatályba.  
Jelen Megállapodás határozatlan időre szól. A jelen Megállapodást bármelyik Fél felmondhatja, e 
szándékáról a másik Felet írásban értesíti. Ebben az esetben a jelen Megállapodás a felmondásról 
szóló értesítés átvételétől számított hat hónap elteltével szűnik meg. 
 
Kelt Budapesten, 2014. év június hó 18. napján két példányban, magyar, türkmén, és orosz 
nyelven, mindegyik szöveg egyaránt hiteles. A jelen Megállapodás rendelkezéseinek eltérő 
értelmezése esetén a Felek az orosz változatot tekintik irányadónak. 
 

MAGYARORSZÁG KORMÁNYA 
RÉSZÉRŐL 

TÜRKMENISZTÁN KORMÁNYA 
RÉSZÉRŐL 
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СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ ВЕНГРИИ И ПРАВИТЕЛЬСТВОМ 
ТУРКМЕНИСТАНА ОБ ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

 
Правительство Венгрии и Правительство Туркменистана, именуемые в дальнейшем 
Сторонами, 
желая укреплять дружественные отношения между государствами Сторон; 
намереваясь развивать и интенсифицировать экономическое, промышленное и научно-
техническое сотрудничество на взаимовыгодной основе; 
будучи убежденными, что расширение договорно-правовой базы обеспечит надлежащие и 
благоприятные основы для дальнейшего сотрудничества; 
согласились о нижеследующем: 
 
Статья 1 

Стороны содействуют расширению и диверсификации взаимовыгодного экономического 
сотрудничества в соответствии с национальными законодательствами своих государств и 
положениями международных договоров, участниками которых являются государства 
Сторон. 
 
Статья 2 

Учитывая состояние и перспективы развития экономических отношений, Стороны 
соглашаются, что благоприятные условия для долгосрочного сотрудничества существуют, 
в том числе, но не ограничиваясь, в таких сферах как: 

а) энергетический сектор; 
б) горнодобывающая промышленность; 
в) сельское хозяйство, пищевая и перерабатывающая промышленность; 
г) строительство и производство строительных материалов и оборудования; 
д) химическая промышленность; 
е) текстильная промышленность;  
ж) охрана окружающей среды, рациональное использование и охрана водных 

ресурсов; 
з) образование; 
и) предоставление услуг в сфере здравоохранения, медицинские технологии, 

фармацевтическая промышленность; 
й) туризм, спорт и курортное дело; 
к) сотрудничество в сфере малого и среднего бизнеса; 
л) коммуникации; 
м) компьютерные и информационные технологии; 
н) транспорт и логистика; 
о) сотрудничество в научно-технической области; 
п) культура. 
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Статья 3 

Стороны поддерживают расширение и интенсификацию сотрудничества, путем: 
а)  обмена визитами представителей правительственных организаций, 

профессиональных ассоциаций, торгово-промышленных палат, а также 
представителей региональных органов, курирующих вопросы, отмеченные в 
статье 2 настоящего Соглашения; 

б)  содействия в установлении и улучшении связей между деловыми кругами двух 
стран, поддержки визитов и встреч предпринимателей; 

в)  оказания поддержки в проведении ярмарок и выставок, организации семинаров, 
симпозиумов, конференций и других встреч; 

г)  поощрения участия малых и средних предприятий частного сектора в 
двусторонних экономических отношениях; 

д)  оказания поддержки сотрудничеству в сфере консалтинговых, маркетинговых и 
экспертных услуг; 

е)  поощрения деятельности финансовых институтов и банковского сектора с целью 
установления тесных контактов; 

ж)  оказания поддержки инвестиционной деятельности в государствах сторон, 
создания совместных предприятий, представительств и филиалов компаний; 

з)  развития межрегионального и международного сотрудничества, представляющего 
взаимный интерес. 

 
Статья 4 

В целях реализации настоящего Соглашения, Стороны создадут  Межправительственную 
Венгеро-Туркменскую Комиссию по экономическому сотрудничеству (в дальнейшем 
именуется Комиссия), состоящую из представителей соответствующих государственных 
органов государств Сторон. Заседания Комиссии будут проходить по согласованию Сторон 
поочередно в Венгрии и Туркменистане.  
Задачами Комиссии являются: 

а)  обсуждение развития двусторонних экономических отношений; 
б)  определение новых возможностей для дальнейшего развития экономического 

сотрудничества; 
в)  подготовка предложений, направленных на улучшение условий экономического 

сотрудничества между предприятиями двух стран; 
г)  проведение анализа и оценок состояния двустороннего экономического 

сотрудничества; 
д)  подготовка предложений по вопросам, связанным с выполнением положений 

настоящего Соглашения. 
Комиссия, по необходимости, создает рабочие группы, занимающиеся определенными 
вопросами сотрудничества. 
Порядок работы Комиссии определяется во время проведения первого заседания. 
Стороны, в соответствии с национальными законодательствами своих государств, 
самостоятельно несут расходы, связанные с деятельностью Комиссии. 
 
Статья 5 

Настоящее Соглашение никаким образом не должно наносить ущерб обязательствам 
Венгрии, вытекающим из ее членства в Европейском Союзе. Положения настоящего 
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4. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 2. § és a 3. § a Megállapodás 8. cikk első bekezdésében meghatározott időpontban lép hatályba.
 (3) A Megállapodás, illetve a 2. § és a 3. § hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter – annak 

ismertté válását követően – a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg.
 (4) E rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekről a külgazdasági ügyekért felelős miniszter gondoskodik.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

Соглашения не могут быть применены или интерпретированы, ни в целом, ни частично, как 
лишающие силы, изменяющие или еще каким-либо образом затрагивающие обязательства 
Венгрии, вытекающие из Договоров, на которых основан Европейский Союз, а также из 
законодательствa ЕС. 
Положения настоящего Соглашения не затрагивают прав и обязательств Сторон, 
вытекающих из международных договоров, участниками которых они являются, а также их 
членства в международных организациях.  

 
Статья 6 

По взаимному согласию Сторон в настоящее Соглашение могут вноситься изменения и 
дополнения, которые оформляются отдельными протоколами, являющимися 
неотъемлемыми частями настоящего Соглашения и вступают в силу в соответствии со 
статьей 8. 
 
Статья 7 

Любые споры, возникающие в связи с применением или толкованием настоящего 
Соглашения, будут разрешаться между Сторонами путем переговоров. 
 
Статья 8 

Настоящее Соглашение вступает в силу на тридцатый день после получения последнего 
письменного уведомления о выполнении Сторонами внутригосударственных процедур, 
необходимых для его вступления в силу. 
Настоящее Соглашение заключается на неопределенный срок. Каждая из Сторон может 
прекратить действие настоящего Соглашения, направив письменное уведомление другой 
Стороне о таком намерении. В таком случае настоящее Соглашение утратит силу по 
истечении шести месяцев с даты получения одной из Сторон такого уведомления. 
 
Совершено в г. Будапешт «18» июня 2014, в двух экземплярах, каждый на венгерском, 
туркменском и русском языках, причем все тексты имеют одинаковую силу. В случае 
возникновения разногласий между Сторонами при толковании положений настоящего 
Соглашения, Стороны будут обращаться к тексту на русском языке. 
 

 

 

ЗА ПРАВИТЕЛЬСТВО 
ВЕНГРИИ 

ЗА ПРАВИТЕЛЬСТВО 
ТУРКМЕНИСТАНА” 
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A Kormány 199/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelete
a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központról

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
a 2. alcím tekintetében a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (1) bekezdés b) és r) pontjában,
a 16. § tekintetében a világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény 14. § (1) bekezdés a), c) és d) pontjában
kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ jogállása, szervezete

1. §  A  Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ (a  továbbiakban: Központ) a  kulturális 
örökség védelméért felelős miniszter (a  továbbiakban: miniszter) irányítása alá tartozó, központi hivatalként 
működő központi költségvetési szerv.

2. §  A Központot elnök vezeti.

3. §  A  Központ önálló feladat- és hatáskörrel rendelkező – jogi személyiség nélküli – országos illetékességű első fokú 
szerve
a) a Műtárgyfelügyeleti Iroda és
b) a Nyilvántartási Iroda,
amelyek hatósági ügyeiben a másodfokú hatóság a Központ elnöke.

2. A Központ hatósági feladatai

4. §  A Műtárgyfelügyeleti Iroda a Kormány által kijelölt első fokú kulturális örökségvédelmi hatóságként ellátja
a) a kulturális javak vonatkozásában a kulturális örökségvédelmi hatósági feladatokat, amelyek különösen

  1.  a  kulturális örökség védelméről szóló 2001.  évi LXIV.  törvény (a  továbbiakban: Kötv.) 47–50.  §-a 
alapján a kulturális javak védetté nyilvánítása és védettségének megszüntetése,

  2.  a védetté nyilvánított gyűjteményekhez vagy tárgyegyüttesekhez tartozó kulturális javak esetében 
a  Kötv. 51.  § (2)  bekezdése szerinti elidegenítéséhez vagy őrzési helyének 90 napot meghaladó 
megváltoztatásához szükséges hozzájárulás,

  3.  a kulturális javak esetében a Kötv. 52. § (2) bekezdése szerinti helyszíni ellenőrzés,
  4.  a Kötv. 53/A. §-a alapján az eltűnt kulturális javak körözésének elrendelése,
  5.  a  Kötv. 54–58.  §-a, valamint a  kulturális javak kiviteléről szóló, 2008. december 18-i 116/2009/EK  

tanácsi rendelet, továbbá a  kulturális javak kiviteléről szóló 3911/92/EGK tanácsi rendelet 
végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló 752/93/EGK rendelet módosításáról 
szóló, 2004. április 7-i 656/2004/EK bizottsági rendelet alapján a  kulturális javak kivitelével 
kapcsolatos hatósági feladatok,

  6.  a Kötv. 59–60. §-a szerinti nyilvántartásba vételi feladatok,
  7.  a kulturális javak esetében a Kötv. 61/A. §-a szerinti, fémkereskedelmi tevékenység céljára történő 

átadás engedélyezésére irányuló eljárások és döntések,
  8.  a  védetté nyilvánított kulturális javak esetében a  Kötv. 63.  § (3)  bekezdése szerinti építésügyi 

hatósági vagy más hatósági engedélyhez nem kötött megóvási (konzerválási), restaurálási vagy 
átalakulási munkák engedélyezése,

  9.  a  Kötv. 64.  § d)  pontja szerinti döntés arról, hogy valamely tárgy vagy jelenség az  ingó kulturális 
örökség körébe tartozik-e,

10.  a Kötv. 67. § (1) és (2) bekezdése szerinti hatósági döntés,
11.  a Kötv. 67. § (3) bekezdése szerinti döntések és intézkedések meghozatala, a b) pont kivételével,
12.  a Kötv. 68. §-a alapján a kulturális javakkal kapcsolatos döntéshozatal,
13.  a Kötv. 69. §-a alapján tűrési kötelezettség előírása,
14.  a  Kötv. 78.  §-a és 79.  §-a szerinti intézkedés a  kulturális javak megóvása és hozzáférhetősége 

érdekében,
15.  a Kötv. 82. §-a alapján intézkedés az örökségvédelmi bírság kiszabása iránt,
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b) a lopott vagy jogellenesen külföldre vitt kulturális javak nemzetközi visszaadásáról szóló, Rómában, 1995. év 
június hó 24. napján aláírt UNIDROIT Egyezmény kihirdetéséről szóló 2001. évi XXVIII. törvény 3. §-a szerinti 
megbízott illetékes hatósági feladatokat,

c) a  jogellenesen kivitt kulturális javak visszaszolgáltatásáról szóló 2001.  évi LXXX.  törvény 7.  §-a szerinti, 
a kulturális javak visszaszolgáltatásával kapcsolatos állami feladatokat,

d) a  lefoglalás és a  büntetőeljárás során lefoglalt dolgok kezelésének, nyilvántartásának, előzetes 
értékesítésének és megsemmisítésének szabályairól, valamint az  elkobzás végrehajtásáról szóló 11/2003. 
(V. 8.) IM–BM–PM együttes rendelet 94. §-a szerinti, elkobzott kulturális javak közgyűjteményi elhelyezésére 
irányuló feladatokat,

e) a  bíróságon kezelt letétekről szóló 27/2003. (VII. 2.) IM rendelet 7.  §-a szerinti, bírósági letétként kezelt 
kulturális javakkal kapcsolatos feladatokat,

f ) a  kölcsönzött kulturális javak különleges védelméről szóló 2012.  évi XCV.  törvényben meghatározott 
kulturális örökségvédelmi hatósági feladatokat, valamint

g) a Kötv. 71. § (2) bekezdés a) és f ) pontja szerinti közhiteles hatósági nyilvántartás vezetését.

5. § (1) A  Nyilvántartási Iroda a  Kormány által kijelölt első fokú kulturális örökségvédelmi hatóságként a  Kötv. 71.  § 
(1) bekezdése szerint ellátja
a) a régészeti lelőhelyek,
b) a régészeti feltárási engedélyek,
c) a védetté nyilvánított régészeti lelőhelyek,
d) a műemlékek, műemléki jelentőségű területek, műemléki környezetek és történeti tájak
központi, közhiteles nyilvántartás elektronikus adatkezelésével kapcsolatos hatósági és szakmai feladatokat.

 (2) A  Nyilvántartási Iroda az  országos építészeti nyilvántartást vezető szervezet, az  örökségvédelmi hatóság, 
a  földhivatalok, valamint a települési jegyzők számára elektronikus hozzáférést biztosít az általa kezelt, a régészeti 
örökség és a műemléki értékek védelmével összefüggő feladataik ellátásához szükséges adatokhoz.

3. A Központ kulturális örökségvédelemmel kapcsolatos nem hatósági feladatai

6. §  A Központ a Kötv. 7/A. §-ában foglaltak érdekében részt vesz a régészeti örökség védelmével kapcsolatos feladatok 
ellátásában, amelyek körében
a) közreműködik a régészeti örökség felkutatásában,
b) gondoskodik – a  szerzői jogi rendelkezésekkel összhangban – a  régészeti örökséggel összefüggő 

tudományos adatbázis létrehozásáról, fenntartásáról, a tudományos eredmények hozzáférhetővé tételéről,
c) végzi a lelőhelyek felülvizsgálatát és klasszifikációját,
d) gondoskodik a Kötv. 14. § (1) bekezdése szerint a régészeti lelőhelyek védetté nyilvánításának és a Kötv. 18. § 

(2) bekezdése szerint a védetté nyilvánítás megszüntetésének az előkészítéséről,
e) intézkedik a  Kötv. 15.  § (3)  bekezdése szerint a  védetté nyilvánítás tényének az  ingatlan-nyilvántartásba 

történő bejegyzése iránt,
f ) adatokat szolgáltat az Ásatási Bizottság feladatainak ellátásához, valamint
g) közreműködik a Kötv. 16. §-a szerint a védetté nyilvánított régészeti lelőhelyek ellenőrzésében.

7. § (1) A  Központ a  Kötv. 28.  §-ában foglaltak érdekében részt vesz a  műemlékvédelemmel kapcsolatos feladatok 
ellátásában, amelyek körében
a) lefolytatja a  Kötv. 29.  § (2)  bekezdése szerint a  műemléki értékek védetté nyilvánításának és a  Kötv. 35.  § 

(2) bekezdése szerint a védetté nyilvánítás megszüntetésének előkészítését,
b) intézkedik a  Kötv. 74.  §-a szerint a  védetté nyilvánítás tényének az  ingatlan-nyilvántartásba történő 

bejegyzése iránt, valamint
c) közreműködik a  Központi Építészeti-műszaki Tervtanács műemléki testület működésével kapcsolatos 

feladatok ellátásában.
 (2) A Központ a Kötv. 63. § (6) bekezdésében meghatározott tudományos feladatainak körében különösen

a) végzi az  ország műemléki értékeinek feltárását, azonosítását, meghatározását és dokumentálását, 
a műemléki értékekre vonatkozó forrásdokumentumok gyűjtését,

b) a  műemléki értékkel és annak megőrzésével kapcsolatos metodikai kutatásokat végez és végeztet, 
közreműködik a szakmai ajánlások kidolgozásában és közzétételében,
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c) a  műemlékek központi nyilvántartásának keretein belül gondoskodik a  műemléki értékekkel összefüggő 
tudományos adatbázis létrehozásáról, fenntartásáról,

d) végzi a műemlékállomány és a központi nyilvántartás revízióját,
e) kezdeményezi és irányítja – kutatás-módszertani céllal – a műemlékek épületkutatását,
f ) részt vesz a  műemlékekhez kötődő szakrestaurálások előkészítésében és közreműködik a  kivitelezés 

folyamatában,
g) ellát szakértői feladatokat, különösen az értékleltár, az építéstörténeti kutatási dokumentáció, a kerttörténeti 

tudományos dokumentáció készítését, valamint
h) vezeti a  Kötv. 71.  § (2)  bekezdésében szereplő, a  Kötv. 72.  § (1)  bekezdése alapján közhiteles hatósági 

nyilvántartásnak nem minősülő nyilvántartásokat.

8. § (1) A  Központ szakmai tanácsadó testületként működteti a  Kulturális Javak Bizottságát, amely a  kulturális javakkal 
kapcsolatos hatósági és egyéb szakmai döntések előkészítésében segíti a Központ munkáját.

 (2) A Kulturális Javak Bizottsága nyolctagú testület, amelynek egy-egy tagját
a) a Magyar Tudományos Akadémia,
b) a Magyar Művészeti Akadémia,
c) a Magyar Nemzeti Múzeum,
d) az Országos Széchényi Könyvtár,
e) a Szépművészeti Múzeum,
f ) a Magyar Nemzeti Levéltár,
g) a Magyar Műkereskedők és Galériák Országos Szövetsége, valamint
h) a miniszter
jelölése alapján 2 évre a Központ elnöke kéri fel.

9. §  A Kormány a Kötv. 86. §-a szerinti elővásárlási jogot gyakorló szervnek a Központot jelöli ki.

10. §  A  Központ közreműködik a  miniszternek az  állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.)  
Korm. rendeletben és a Kötv. 44. §-ában a miniszternek adott feladatainak ellátásában.

11. §  A Központ kulturális örökségvédelmi szakmai feladatai körében ellátja különösen az alábbi feladatokat:
a) a  kulturális örökséggel kapcsolatos dokumentumok gyűjtése, feldolgozása, nyilvántartása, közzététele, 

a kulturális örökséggel kapcsolatos gyűjtemények kezelése és gyarapítása;
b) szakmai továbbképzés, oktatás;
c) a kulturális örökségi értékek osztályozása, értékhierarchiájának kidolgozása;
d) a kulturális örökséggel kapcsolatos kutatási és innovációs tevékenység; valamint
e) a kulturális örökség védelmével, kezelésével, fenntartható, integrált szemléletű használatával
kapcsolatos ajánlások kidolgozása, nemzeti és nemzetközi stratégiaalkotásban való részvétel.

12. §  A Központ a kulturális javakkal kapcsolatos tevékenysége körében ellátja különösen az alábbi feladatokat:
a) gyakorolja a Kötv. 51. § (4) bekezdése és 86. § (1) bekezdés b) pontja szerinti állami elővásárlási jogot;
b) ellátja a Kötv. 64. § a) pontja szerinti, a kulturális javak visszakövetelésével, illetve visszaadásával kapcsolatos 

teendőket;
c) a  Kötv. 64.  § b)  pontja szerint részt vesz a  jogtalanul eltulajdonított kulturális javak nemzetközi 

információcseréjében; valamint
d) a  kulturális javak hatékonyabb védelme érdekében – a  vonatkozó együttműködési megállapodásban 

vállaltak szerint – támogatást nyújt a rendőrség és a vámhatóság munkájához.

13. §  A Központ a kulturális örökségvédelemmel kapcsolatos társadalmi együttműködés előmozdítása érdekében ellátja 
különösen az alábbi feladatokat:
a) a  kulturális örökségvédelmet érintő szakmai és társadalmi együttműködés lehetőségeinek kidolgozása, 

megvalósítása;
b) a kulturális örökség értékének társadalmi tudatosítása;
c) a kulturális örökség gazdasági és társadalmi támogatói körének kiépítése és szervezése; valamint
d) együttműködés kialakítása a kulturális örökségvédelmi területen működő szakmai és civil szervezetekkel.
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4. A Központ vagyongazdálkodási és szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatos feladatai

14. § (1) A Központ vagyongazdálkodási és szolgáltatási tevékenységei keretében elősegíti a kulturális örökség fenntartható, 
hosszú távú hasznosítását, az  örökség megőrzésében és kezelésében kötelezettséggel bíró állami és nem állami 
szereplők feladatainak ellátását, és feltárja a hazai kulturális örökségben rejlő erőforrásokat.

 (2) A Központ vagyongazdálkodási és szolgáltatási tevékenysége körében ellátja különösen az alábbi feladatokat:
a) a  kulturális örökségi értékek felderítésével, kutatásával és hasznosításával kapcsolatos módszertan 

kidolgozása és terjesztése;
b) a  kulturális örökség kezelésével kapcsolatos információk nyújtása, hasznosítással kapcsolatos tanácsadás, 

pályázati tanácsadás és közreműködés, fejlesztéssel, felújítással kapcsolatos tanácsadás, tervpályázati eljárás 
lebonyolítása;

c) a  veszélyeztetett műemlékek helyzetének konszolidálásában, kutatásában, dokumentálásában, hasznosítási 
javaslatok készítésében való közreműködés;

d) a  kulturális örökséget érintő fejlesztési programok kidolgozásában, nyomon követésében, a  stratégiai és 
operatív folyamatokban való közreműködés;

e) a kulturális örökségre alapozott projektek kidolgozása, megvalósítása, koordinálása; valamint
f ) szakmai tanácsadási és szakértői tevékenység ellátása és koordinálása.

15. §  A  Központ a  kezelésében lévő állami tulajdonú műemlékekkel, műemlék-együttesekkel és berendezéseikkel, 
továbbá műemléki értékekkel és régészeti lelőhelyekkel kapcsolatban gondoskodik
a) azok fenntartásáról, fejlesztéséről, hasznosításáról, üzemeltetéséről,
b) a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 

szerinti közgyűjteményi feladatok ellátásáról,
c) múzeumi, közművelődési és más kulturális szolgáltatások nyújtásáról.

5. A Központ világörökségi és nemzetközi feladatai

16. §  A  Központ a  világörökséggel kapcsolatos tevékenysége körében közreműködik a  miniszternek a  világörökségről 
szóló törvényben, a  világörökségi kezelési tervről, a  világörökségi komplex hatásvizsgálati dokumentációról és 
a világörökségi várományos helyszínekről szóló kormányrendeletben, valamint a világörökségi gondnokságról szóló 
miniszteri rendeletben meghatározott feladatainak végrehajtásában.

17. §  A Központ a nemzetközi tevékenysége körében ellátja különösen az alábbi feladatokat:
a) együttműködés multilaterális nemzetközi kormányzati, szakmai nem kormányzati és a szakterületen működő 

civil szervezetekkel, részvétel azok munkájában, nemzetközi projektek végrehajtásában;
b) részvétel kétoldalú államközi együttműködésben, így különösen a  szomszéd országokkal kötött 

megállapodások egyes elemeinek előkészítésében, végrehajtásának koordinálásában és megvalósításában;
c) egy-, illetve többoldalú együttműködés más országok társintézményeivel egyedi programok, projektek, 

illetve folyamatos szervezeti – így különösen meghatározott országcsoportokat érintő vagy regionális szinten 
megvalósuló – együttműködés keretei között;

d) közreműködés a miniszter határon túli kulturális örökséggel kapcsolatos feladatainak ellátásában;
e) közreműködik az Európai örökség cím elnyerésére pályázó helyszínek nemzeti szintű előzetes kiválasztására 

vonatkozó feladatok végrehajtásában; valamint
f ) részt vesz a  kulturális javakra vonatkozó európai uniós jogi szabályozás végrehajtásával kapcsolatos 

tanácsadó testület munkájában.

6. Záró rendelkezések

18. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba.

19. §  E rendelet rendelkezéseit az e rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.
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20. § (1) A  Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ elnevezése Forster Gyula Nemzeti 
Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központra változik.

 (2) Az e rendelet szerint a Központ feladat- és hatáskörébe tartozó azon örökségvédelmi tevékenységek tekintetében, 
amelyek e rendelet hatálybalépését megelőzően a Lechner Lajos Tudásközpont Területi, Építésügyi, Örökségvédelmi 
és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a  továbbiakban: LLTK) feladat- és hatáskörébe tartoztak 
– a  régészeti területen végzett szakértői tevékenység felügyeletének ellátását kivéve –, az  e  feladatokhoz és 
hatáskörökhöz kapcsolódó jogviszonyok tekintetében a  Központ az  LLTK jogutóda. Az  LLTK az  örökségvédelmi 
feladatok ellátására rendelkezésére bocsátott központi költségvetési támogatással elszámol, a  támogatás arányos 
részét az  államháztartásra vonatkozó jogszabályok és a  jogutódlás megvalósításával kapcsolatos megállapodás 
rendelkezései szerint a Központnak 2014. augusztus 15-i fordulónappal, 2014. szeptember 15-ig átadja.

 (3) Az  e  rendelet szerint a  miniszter feladat- és hatáskörébe utalt szakértői tevékenység tekintetében az  e  rendelet 
hatálybalépését megelőzően az  LLTK feladat- és hatáskörébe tartozó, illetve a  Magyar Építész Kamara 
(a  továbbiakban: MÉK) feladat- és hatáskörébe tartozó felügyeleti jogviszony tekintetében a  miniszter az  LLTK és 
a MÉK jogutódja.

 (4) E rendelet nem érinti a Kulturális Javak Bizottsága tagjainak az e rendelet hatálybalépésekor fennálló jogviszonyát.

21. §  A  4.  § a)  pont 5.  alpontja a  kulturális javak kiviteléről szóló, 2008. december 18-i 116/2009/EK tanácsi rendelet, 
továbbá a  kulturális javak kiviteléről szóló 3911/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések 
megállapításáról szóló 752/93/EGK rendelet módosításáról szóló, 2004. április 7-i 656/2004/EK bizottsági rendelet 
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

22. §  A  régészeti örökséggel és a  műemléki értékkel kapcsolatos szakértői tevékenységről szóló 439/2013. (XI. 20.)  
Korm. rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § A Kormány a szakértői tevékenység felügyeletét ellátó hatóságként a minisztert (a továbbiakban: hatóság) jelöli ki.”

23. §  Hatályát veszti
a) a Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központról szóló 310/2012. (XI. 6.)  

Korm. rendelet,
b) a régészeti örökség és a  műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 393/2012. (XII. 20.)  

Korm. rendelet 42. §-a.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

A honvédelmi miniszter 11/2014. (VIII. 1.) HM rendelete
a Magyar Honvédség élelmezési ellátásáról szóló 22/2006. (VIII. 8.) HM rendelet módosításáról

A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 238. § (2) bekezdés 28. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 3.  §, a  4.  § és a  8.  § c)  pontja vonatkozásában a  honvédek jogállásáról szóló 2012.  évi CCV.  törvény 238.  § (2)  bekezdés 
28.  pontjában, valamint a  közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.  évi XXXIII.  törvény 85.  § (5)  bekezdés q)  pontjában és 
(7) bekezdés a) pont ab) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 8.  § d) vonatkozásában a  honvédek jogállásáról szóló 2012.  évi CCV.  törvény 238.  § (2)  bekezdés 28.  pontjában, 
a  honvédelemről és a  Magyar Honvédségről, valamint a  különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011.  évi 
CXIII.  törvény 81.  § (2)  bekezdés f )  pontjában, valamint a  közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.  évi XXXIII.  törvény 85.  § 
(5) bekezdés q) pontjában és (7) bekezdés a) pont ab) alpontjában kapott felhatalmazás alapján
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 77. §-ában meghatározott feladatkörömben 
eljárva a következőket rendelem el:

1. §  A Magyar Honvédség élelmezési ellátásáról szóló 22/2006. (VIII. 8.) HM rendelet (a továbbiakban: R.) 4. §-a helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„4. § (1) A szerződéses legénységi állományú katona választása szerint jogosult
a) a  szolgálatteljesítés napján a  napi egyszeri térítésmentesen, természetben biztosított, az  I. számú élelmezési 
norma részértékének megfelelő ebédre, vagy
b) az étkezési utalvánnyal való ellátásról szóló HM rendeletben meghatározott étkezési hozzájárulásra.
(2) Azoknál a  honvédelmi szervezeteknél, ahol az  üzemi étkeztetés feltételei nem biztosítottak, a  szerződéses 
legénységi állományú katona részére az (1) bekezdés b) pontja szerinti ellátást kell biztosítani.
(3) A szerződéses legénységi állományú katona térítésmentes, természetbeni ebédétkeztetésben csak egy jogcímen 
részesülhet. Az a beosztásából adódóan étkezéstérítésre kötelezett, szerződéses legénységi állományú katona, aki 
az (1) bekezdés b) pontja szerinti ellátást választotta, vagy a (7) bekezdés alapján részesül az (1) bekezdés b) pontja 
szerinti ellátásban, a 24. § (4) bekezdése szerinti térítési díj megfizetésére kötelezett.
(4) A szerződéses legénységi állományú katona nyilatkozatot tesz az általa választott ellátási formáról. A választott 
ellátási formára vonatkozó nyilatkozatot évente egy alkalommal, legkésőbb a  tárgyévet megelőző év december 
hónapjának 15. napjáig, vagy év közben történő állományba vétel esetén az  állományba vételkor kell megtenni. 
A nyilatkozat év közben a szerződéses legénységi állományú katona kezdeményezésére
a) más beosztásba történő áthelyezéskor,
b) a várhatóan három hónapot meghaladó vezénylés esetén, valamint
c) a várhatóan 30 napot meghaladó egészségügyi szabadság esetén
módosítható.
(5) A  nyilatkozat módosítását a  szerződéses legénységi állományú katona a  személyügyi parancs, határozat, vagy 
az  orvosi vizsgálat eredményének kézhezvételét követően kérheti a  honvédelmi szervezet személyügyi szervénél. 
A  (4)  bekezdés b)–c)  pontjában meghatározott esetek időtartamának lejártát követő 30. napig a  szerződéses 
legénységi állományú katona ismételten módosíthatja nyilatkozatát a  részére előnyösebb ellátási formára. 
A  szerződéses legénységi állományú katona az  általa választott új ellátási forma szerinti ellátásra a  módosítást 
tartalmazó parancs, vagy határozat kiadását követő hónap első napjától jogosult.
(6) Az  a  szerződéses legénységi állományú katona, aki a  (4)  bekezdés szerinti, következő évre vonatkozó 
nyilatkozatot határidőn belül, önhibáján kívül nem tette meg, azt az  akadályoztatás elhárulását követő 15. napig 
pótolhatja. A nyilatkoztatást a honvédelmi szervezetek személyügyi szervei hajtják végre.
(7) A  nyilatkozat megtételének hiányában a  szerződéses legénységi állományú katona részére az  (1)  bekezdés 
b) pontja szerinti ellátást kell biztosítani.
(8) Az  érintett honvédelmi szervezet személyügyi főnöke elkészíti a  napi egyszeri természetbeni, térítésmentes 
ebédet választó szerződéses legénységi állomány névsorát, amelyet parancsban, illetve határozatban kell rögzíteni.
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(9) A nyilatkozat tartalmát érintő, a jogszabályi környezetben évközben bekövetkező változás esetén a honvédelmi 
szervezetek személyügyi szervei a  szerződéses legénységi állományú katonát a  változás hatálybalépésétől 
számított 30. napig ismételten nyilatkoztatják. A nyilatkozat alapján az új ellátási forma szerinti ellátásra az érintett 
a módosítást tartalmazó parancs, határozat kiadását követő hónap első napjától jogosult.”

2. §  Az R. 8. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(9) A kondicionáló-kiképzési, valamint a katonai kiképzési és oktatási célú rendezvényekről, továbbá a regeneráló 
pihenés és a  rekreáció rendjéről szóló HM rendelet szerinti kondicionáló-kiképzési rendezvényen résztvevő 
ejtőernyős, búvár állomány részére III. számú élelmezési norma szerinti élelmezési ellátást kell biztosítani. Ezeken 
a napokon az élelmezési norma pénzértéke élelmiszer-utalvánnyal nem váltható meg.”

3. §  Az R. 24. §-a helyébe a következő rendelkezés lép és az R. „Élelmezési hozzájárulás szerinti ellátás” alcíme a következő 
24/A. §-sal egészül ki:
„24. § (1) Az I. számú élelmezési norma szerinti természetbeni munkahelyi élelmezési ellátásra – az (5) bekezdésben 
meghatározott esetek kivételével – térítés ellenében jogosultak a  (2) bekezdés szerinti, étkezéstérítésre kötelezett 
beosztásban szolgálatot teljesítők, illetve ilyen munkakörben munkát végzők a  szolgálatteljesítési, illetve 
munkaidejük alatt kiosztásra kerülő főétkezés vagy főétkezések esetén.
(2) Az  (1)  bekezdés alkalmazásában étkezéstérítésre kötelezett beosztásban szolgálatot teljesítőnek, illetve ilyen 
munkakörben munkát végzőnek minősülnek
a) a konyhákba és étkezdékbe, éttermekbe, büfékbe, valamint a konyhaüzemi adminisztrációba,
b) az élelmezési anyagok beszerzésére, raktározására és kezelésére,
c) az élelmiszerek, illetve félkész és készételek átvételére, kezelésére, melegítésére és kiosztására,
d) az élelmezési ellátás közvetlen irányítására és felügyeletére
beosztott, vagy legalább négy órában e feladatkörben rendszeresen foglalkoztatott hivatásos, szerződéses katonák, 
valamint közalkalmazottak.
(3) Az I. számú élelmezési normától eltérő alapnormával gazdálkodó MH KORK étkezdéjében a VI. számú élelmezési 
norma szerinti természetbeni munkahelyi élelmezési ellátásra – az  (5)  bekezdésben meghatározott esetek 
kivételével – térítés ellenében jogosultak az  étkezéstérítésre kötelezett beosztásban, munkakörben szolgálatot 
teljesítők, munkát végzők a  szolgálatteljesítési, illetve munkaidejük alatt kiosztásra kerülő főétkezés vagy 
főétkezések esetén.
(4) Az  (1)–(3)  bekezdés alapján étkezéstérítésre kötelezett személy térítési díja az  igénybe vett főétkezés vagy 
főétkezések nyersanyag-költségének összege.
(5) A  4.  § (1)  bekezdés a)  pontja, valamint az  1., 2. és 4. számú melléklet alapján térítésmentes természetbeni 
ellátásra jogosultak mentesülnek a  térítésmentes főétkezés, vagy főétkezések tekintetében az  étkezéstérítési 
kötelezettség alól.
24/A. § (1) A 24. § alapján étkezéstérítésre kötelezett személyek élelmezési támogatásra jogosultak.
(2) Az  (1)  bekezdés szerinti élelmezési támogatás mértéke a  24.  § alapján térítés ellenében igénybe vett ellátás 
nyersanyag-költségének 30%-a, melyet a  tárgyhónapot követő hónap 10. munkanapjáig elektronikus élelmiszer-
utalvány formájában kell a jogosult részére biztosítani.”

4. §  Az R. a következő 35. §-sal egészül ki:
„35. § E rendeletnek a Magyar Honvédség élelmezési ellátásáról szóló 22/2006. (VIII. 8.) HM rendelet módosításáról 
szóló 11/2014. (VIII. 1.) HM rendelettel (a továbbiakban: R.) megállapított 24. §-át és 24/A. §-át 2014. január 1-jétől 
kell alkalmazni azon személyek esetében, akik önkéntesen tett nyilatkozatukkal vállalják az e rendeletnek a Magyar 
Honvédség élelmezési ellátásáról szóló 22/2006. (VIII. 8.) HM rendelet módosításáról szóló 3/2009. (III.  18.) 
HM rendelettel megállapított 24.  § (1) és (3)  bekezdése szerinti térítési díj, valamint az  e  rendeletnek az  R.-rel 
megállapított 24. § (4) bekezdése szerinti térítési díj különbözetének az R. hatálybalépését követő 30. napig történő 
befizetését.”

5. §  Az R. 1. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

6. §  Az R. 3. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
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7. §  Az R.
a) 13. § c) pontjában a „részétkezés” szövegrész helyébe a „főétkezés”,
b) 33. § (2) bekezdésében a „részétkezések” szövegrész helyébe a „főétkezések”,
c) 33.  § (4)  bekezdésében a  „szerződéses és tényleges szolgálatteljesítésre behívott önkéntes tartalékos 

katonák” szövegrész helyébe a „szerződéses legénységi állományú katonák”,
d) 1. számú melléklet 1.  pontjában az  „A hivatásos, szerződéses és tényleges szolgálatteljesítésre behívott 

önkéntes tartalékos katonák” szövegrész helyébe az „A hivatásos és szerződéses katona”,
e) 1. számú melléklet 1.  pontjában a „ha a  hivatásos, szerződéses és tényleges szolgálatteljesítésre behívott 

önkéntes tartalékos katona” szövegrész helyébe a „ha a hivatásos és szerződéses katona”,
f ) 1. számú melléklet 2.  pontjában az  „áthelyezett hivatásos, szerződéses és tényleges szolgálatteljesítésre 

behívott önkéntes tartalékos” szövegrész helyébe az „áthelyezett hivatásos és szerződéses”,
g) 1. számú melléklet 2.  pontjában az  „első beosztásba helyezés, valamint a  tényleges szolgálatteljesítésre 

történő behívás” szövegrész helyébe az „első beosztásba helyezés”,
h) 1. számú melléklet 15. pontjában a „részétkezésre” szövegrész helyébe a „főétkezésre”,
i) 4. számú melléklet 12. pontjában a „részétkezésekre” szövegrész helyébe a „főétkezésekre”
szöveg lép.

8. §  Hatályát veszti az R.
a) 9.  § (1)  bekezdés e)  pontjában és 13.  § e)  pontjában az „. Ebben az  esetben az  igényjogosult állomány 

a Hjt. 121. § (1) bekezdésében megállapított napidíjra nem jogosult” szövegrész,
b) 15. § (6) bekezdése,
c) 1. számú melléklet 31.  pontjában az „A feladatok végrehajtására más katonai szervezettől érkező személyi 

állomány napidíjra nem jogosult.” szövegrész,
d) 4. számú melléklet 8–9. pontjában az „E jogcímen berendelt állomány részére napidíj nem jár.” szövegrész.

9. §  Az étkezési utalvánnyal való ellátásról szóló 17/2013. (XI. 3.) HM rendelet 3.  § (2)  bekezdés h)  pontjában 
a „szerződéses állomány” szövegrész helyébe a „szerződéses legénységi állomány” szöveg lép.

10. §  Ez a rendelet 2014. szeptember 1-jén lép hatályba.

  Dr. Hende Csaba s. k.,
  honvédelmi miniszter
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1. melléklet a 11/2014. (VIII. 1.) HM rendelethez

 1. Az R. 1. számú melléklete a következő 33. ponttal egészül ki:
(Az I. számú élelmezési norma szerinti térítésmentes természetbeni élelmezési ellátásra a  személyi állomány 
az alábbiakban felsorolt esetekben jogosult:)
„33. A  tényleges szolgálatot teljesítő önkéntes tartalékos katona – kivéve a  napi munkába járókat, illetve hétvégi 
hazautazókat –, ha szolgálati helye az  állandó lakhelyével, vagy tartózkodási helyével nem esik egybe. Napi 
munkába járás, illetve hétvégi hazautazás esetén a  tényleges szolgálatot teljesítő önkéntes tartalékos katona 
a szolgálati helyén tartózkodás idejére eső főétkezésre jogosult. Az állandó lakhelyével, vagy tartózkodási helyével 
azonos helyőrségben tényleges szolgálatot teljesítő önkéntes tartalékos katona a  szolgálatteljesítés idejére eső 
főétkezésre jogosult.”

2. melléklet a 11/2014. (VIII. 1.) HM rendelethez

 1. Az R. 3. számú melléklete a következő 7. ponttal egészül ki:
(A III. számú élelmezési norma szerinti térítésmentes természetbeni élelmezési ellátásra a  személyi állomány 
az alábbiakban felsorolt esetekben jogosult:)
„7. A kondicionáló-kiképzési, valamint a katonai kiképzési és oktatási célú rendezvényekről, továbbá a  regeneráló 
pihenés és a  rekreáció rendjéről szóló 13/2013. (VIII. 1.) HM rendelet 4.  § (1)  bekezdése szerinti állomány 
a kondicionáló-kiképzési rendezvény idejére.”
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IX. Határozatok Tára

A köztársasági elnök 274/2014. (VIII. 1.) 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 – a  bírói eskü letételének 
elmulasztására tekintettel dr. Ábry Balázst 2014. augusztus 1-jei hatállyal bírói tisztségéből felmentem.

Budapest, 2014. július 23.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/03672-1/2014.

A köztársasági elnök 275/2014. (VIII. 1.) 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. Szegő Mariannt 2014. október 31-ei hatállyal bírói tisztségéből felmentem.

Budapest, 2014. július 23.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/03672-2/2014.

A köztársasági elnök 276/2014. (VIII. 1.) KE határozata
bírói felmentésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi 
CLXII. törvény 90. §-a alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – nyugállományba helyezés iránti 
kérelmére tekintettel dr. Wlassits Gábort 2014. december 26-ai hatállyal bírói tisztségéből felmentem.

Budapest, 2014. július 23.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/03672-3/2014.
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A köztársasági elnök 277/2014. (VIII. 1.) KE határozata
bírói felmentésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi 
CLXII. törvény 90. §-a alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – nyugállományba helyezés iránti 
kérelmére tekintettel dr. Kele Katalint 2014. december 30-ai hatállyal bírói tisztségéből felmentem.

Budapest, 2014. július 23.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/03672-4/2014.

A köztársasági elnök 278/2014. (VIII. 1.) KE határozata
bírói felmentésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi 
CLXII. törvény 90. §-a alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – nyugállományba helyezés iránti 
kérelmére tekintettel dr. Tóthné dr. Bicskei Beatrixot 2014. december 30-ai hatállyal bírói tisztségéből felmentem.

Budapest, 2014. július 23.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/03672-5/2014.

A köztársasági elnök 279/2014. (VIII. 1.) KE határozata
bírói felmentésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi 
CLXII. törvény 90. §-a alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – nyugállományba helyezés iránti 
kérelmére tekintettel dr. Virágné dr. Hajduk Etelkát 2014. december 30-ai hatállyal bírói tisztségéből felmentem.

Budapest, 2014. július 23.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/03672-6/2014.
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A köztársasági elnök 280/2014. (VIII. 1.) 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. Boda Zoltán Krisztiánt 2014. augusztus 1. napjától 2017. július 31. napjáig terjedő időtartamra bíróvá kinevezem.

Budapest, 2014. július 23.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/03672-7/2014.

A köztársasági elnök 281/2014. (VIII. 1.) 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. Czompoly Tamást 
2014. augusztus 1. napjától 2017. július 31. napjáig terjedő időtartamra bíróvá kinevezem.

Budapest, 2014. július 23.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/03672-8/2014.

A köztársasági elnök 282/2014. (VIII. 1.) 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. Guba Veronika Ritát 2014. augusztus 1. napjától 2017. július 31. napjáig terjedő időtartamra bíróvá kinevezem.

Budapest, 2014. július 23.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/03672-9/2014.
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A köztársasági elnök 283/2014. (VIII. 1.) 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. Karádi Teodóra Elidát 2014. augusztus 1. napjától 2017. július 31. napjáig terjedő időtartamra bíróvá kinevezem.

Budapest, 2014. július 23.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/03672-10/2014.

A köztársasági elnök 284/2014. (VIII. 1.) 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.  Kállai-Pál  Mercédesz Brigittát 2014. augusztus 1. napjától 2017. július 31. napjáig terjedő időtartamra bíróvá 
kinevezem.

Budapest, 2014. július 23.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/03672-11/2014.

A köztársasági elnök 285/2014. (VIII. 1.) 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. Kovács Enikő Juditot 2014. augusztus 1. napjától 2017. július 31. napjáig terjedő időtartamra bíróvá kinevezem.

Budapest, 2014. július 23.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/03672-12/2014.
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A köztársasági elnök 286/2014. (VIII. 1.) 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. Ződi Zitát 
2014. augusztus 1. napjától 2017. július 31. napjáig terjedő időtartamra bíróvá kinevezem.

Budapest, 2014. július 23.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/03672-13/2014.

A köztársasági elnök 287/2014. (VIII. 1.) 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. Kusztos Anettet 
2014. szeptember 1. napjától 2017. augusztus 31. napjáig terjedő időtartamra bíróvá kinevezem.

Budapest, 2014. július 23.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/03672-14/2014.

A köztársasági elnök 288/2014. (VIII. 1.) 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. Pásztor Csabát 
2014. szeptember 1. napjától 2017. augusztus 31. napjáig terjedő időtartamra bíróvá kinevezem.

Budapest, 2014. július 23.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/03672-15/2014.
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A köztársasági elnök 289/2014. (VIII. 1.) 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 – 
Szegváriné  dr.  Barócsi  Esztert 2014. szeptember 1. napjától 2017. augusztus 31. napjáig terjedő időtartamra bíróvá 
kinevezem.

Budapest, 2014. július 23.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/03672-16/2014.

A köztársasági elnök 290/2014. (VIII. 1.) 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.  Varga-Szombath  Anitát 2014. szeptember 1. napjától 2017. augusztus 31. napjáig terjedő időtartamra bíróvá 
kinevezem.

Budapest, 2014. július 23.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/03672-17/2014.

A köztársasági elnök 291/2014. (VIII. 1.) 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. Darvasi Szilviát 
2014. augusztus 1. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.

Budapest, 2014. július 23.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/03672-18/2014.
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A köztársasági elnök 292/2014. (VIII. 1.) 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. Kormos Jánost 
2014. augusztus 1. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.

Budapest, 2014. július 23.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/03672-19/2014.

A köztársasági elnök 293/2014. (VIII. 1.) 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 Sándort 
2014. augusztus 1. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.

Budapest, 2014. július 23.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/03672-20/2014.

A köztársasági elnök 294/2014. (VIII. 1.) 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. Palotás Gergely Pétert 2014. augusztus 1. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.

Budapest, 2014. július 23.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/03672-21/2014.
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A köztársasági elnök 295/2014. (VIII. 1.) 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. Papp Tibort 
2014. augusztus 1. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.

Budapest, 2014. július 23.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/03672-22/2014.

A köztársasági elnök 296/2014. (VIII. 1.) 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. Pusztai-Sznyida Barbarát 2014. augusztus 1. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.

Budapest, 2014. július 23.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/03672-23/2014.

A köztársasági elnök 297/2014. (VIII. 1.) KE határozata
a 175/2011. (VIII. 18.) KE határozat módosításáról

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi 
CLXII. törvény 25. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Varga Vivien Éda 
bírói kinevezését 2014. augusztus 1. napjától 2017. július 31. napjáig terjedő időtartamra meghosszabbítom.

Budapest, 2014. július 23.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/03672-24/2014.
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A Kormány 1452/2014. (VIII. 1.) Korm. határozata
az Államreform Operatív Program és az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program keretében 
végrehajtásra kerülő projektek jogutódlásáról, az Államreform Operatív Program 2011–2013. évekre szóló 
akciótervének módosításáról, valamint az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program 2011–2013. évekre 
szóló akciótervének módosításáról

A Kormány
 1. a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet alapján bekövetkezett 

változásokra tekintettel
a) egyetért azzal, hogy az érintett miniszterek az Államreform Operatív Program és az Elektronikus Közigazgatás 

Operatív Program egyes projektjei kedvezményezettjeinek az 1. melléklet szerinti változásáról átadás-átvételi 
megállapodást kössenek, amelyben a jogutódlás határnapja legkésőbb 2014. augusztus 10. legyen;
Felelős: érintett miniszterek
Határidő: 2014. augusztus 10.

b) egyetért azzal, hogy az a) pont szerinti megállapodásnak az egységes működési kézikönyvről szóló 547/2013. 
(XII.  30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint a  jogutódlás pénzügyi részleteit is tartalmaznia kell, amelyet 
a jogelőd készít elő;

c) felhívja a projektek jogelőd kedvezményezettjét, hogy az érintett jogutód egyetértésével az a) pont szerinti 
jogutódlás bekövetkeztéig felmerült és a  projekt további működtetését célzó valamennyi intézkedést 
tegyen meg, valamint a  végrehajtott projekttel összefüggő valamennyi kifizetés teljesítéséről e  határnapig 
gondoskodjon;
Felelős: érintett miniszterek
Határidő: 2014. augusztus 10.

d) felhívja a  projekt jogutód kedvezményezettjét, hogy a  jogutódlás támogatási szerződésen történő 
átvezetéséhez szükséges dokumentumokat a Miniszterelnökséget vezető miniszternek nyújtsa be;
Felelős: érintett miniszterek
Határidő: az a) pont szerinti megállapodás megkötése után azonnal

 2. megállapítja
a) az Államreform Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervét a 2. melléklet szerint,
b) az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervét a 4. melléklet szerint;

 3. jóváhagyja a  3.  mellékletben foglalt táblázat 7., 8., 26., 29. és 32. sorában meghatározott, egymilliárd forintot 
meghaladó támogatási igényű projekteket;

 4. elfogadja a 3. mellékletben meghatározott projektek kiemelt projektként történő nevesítését;
 5. jóváhagyja az  5.  melléklet szerint a  mellékletben foglalt táblázat 2., 4., 5., 7., 15., 19–23., 26., 27., 30., 32., 33. és 

35–40. sorában meghatározott, egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projekteket;
 6. elfogadja az 5. mellékletben meghatározott projektek kiemelt projektként történő nevesítését;
 7. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert az e határozattal érintett támogatási szerződések módosítására;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: az érintett miniszterek által benyújtott dokumentáció kézhezvételét követően azonnal

 8. visszavonja
a) az Államreform Operatív Program 2011–2013. időszakra szóló akciótervének módosításáról és az Államreform 

Operatív Program tartaléklistájáról szóló 1195/2014. (III. 31.) Korm. határozatot,
b) az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének módosításáról szóló 

1177/2014. (III. 26.) Korm. határozat 1–3. pontját, valamint 1. és 2. mellékletét.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök



11994 
M

A
G

Y
A

R
 K

Ö
Z

L
Ö

N
Y

 • 2014. évi 108. szám
 

1. melléklet az 1452/2014. (VIII. 1.) Korm. határozathoz

Konstrukció kódja/projekt azonosítószáma Projekt megnevezése Projektgazda Jogutód projektgazda 

ÁROP-1.1.8 Stratégiai irányítás megújítása a központi 
közigazgatásban

Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium Miniszterelnökség 

ÁROP-1.1.10 A jogszabály-előkészítési folyamat racionalizálása Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium Igazságügyi Minisztérium

ÁROP-1.1.12 „Közszolgálat a közigazgatásban” felmérés-sorozat Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium Miniszterelnökség 

ÁROP-1.1.21 Korrupció megelőzése és a közigazgatás-fejlesztés 
áttekintése

Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium Belügyminisztérium

ÁROP-1.1.26 A jó állam koncepció támogatottságának növelése az 
együttműködés speciális területeinek erősítésével 

Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium Miniszterelnökség 

ÁROP-1.2.1/A Az ÁNTSZ és az OVSZ szervezetfejlesztése Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium Miniszterelnökség 

ÁROP-1.2.12 Közhiteles címregiszter kialakítása Vidékfejlesztési Minisztérium Belügyminisztérium

ÁROP-1.2.14
A közhiteles nyilvántartásokról, valamint a nemzeti 

adatvagyon kezeléséről szóló jogszabályok 
felülvizsgálata

Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

ÁROP-1.2.18 Szervezetfejlesztési program (kiemelt projekt a 
koordinációra)

Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium Miniszterelnökség 

ÁROP-1.2.20 Az e-közigazgatási irányítás megújítása a központi 
közigazgatásban

Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium Belügyminisztérium

ÁROP-1.2.22 A jelenlegi szociális ellátórendszer folyamatainak 
átalakításához szükséges módszertanok kidolgozása

Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium Emberi Erőforrások Minisztériuma

ÁROP-2.2.5 Humánerőforrás gazdálkodás a központi 
közigazgatásban

Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium Belügyminisztérium

ÁROP-2.2.18 Közigazgatási szolgáltatások használatára való 
ösztönzés és azokról tájékoztatás

Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium Belügyminisztérium

ÁROP-2.2.23 Közigazgatási szervek munkatársainak kompetencia 
fejlesztése

Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium Belügyminisztérium

ÁROP-1.1.19-2012-2012-0003 Hatásvizsgálatok és stratégiák elkészítése a 
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumban

Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium Miniszterelnökség 

ÁROP-1.A.4-2012-2012-0006 Nyilvántartások adattisztítási és migrációs feladatainak 
ellátása

Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium Igazságügyi Minisztérium

ÁROP-1.2.3 E-közigazgatási tudásportál Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium Belügyminisztérium

ÁROP-2.2.1-2007-0002 Személyügyi Központ Szervezetfejlesztés és teljesítmény-
értékelés

Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium Belügyminisztérium

EKOP-1.2.14 Hivatalos lapok kiadási folyamatának elektronizálása Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium Igazságügyi Minisztérium

EKOP- 1.2.15 E-közigazgatási Szabad Szoftver Kompetencia Központ 
létrehozása

Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium Belügyminisztérium

EKOP- 1.2.17/B
 Az Építésügyi Monitoring Rendszer (ÉMO) komplex 

működését biztosító településrendezési tervek 
digitalizálása   

Belügyminisztérium Miniszterelnökség 

EKOP-1.2.26 A járási hivatalok informatikai infrastruktúrájának 
fejlesztése

Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium

Miniszterelnökség  
(BM konzorciumi partner)

EKOP-2.1.23 A járási hivatalok integrálása a kormányhivatalok 
ügyfélszolgálati rendszerébe

Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium

Miniszterelnökség  
(BM konzorciumi partner)

EKOP- 2.3.6 Oktatási és kormánytisztviselői funkciókat támogató 
kártyarendszer kiépítése

Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium Belügyminisztérium

EKOP- 3.1.2 (EKEIDR) Egységes központi elektronikus irat- és 
dokumentumkezelés megvalósítása 

Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium Belügyminisztérium

EKOP-1.A.3-2013-2013-0007 Kimutatható megtakarítással járó központi elektronikus 
szolgáltatások használatára történő áttérés

Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium Miniszterelnökség 

EKOP-1.1.1 Cégbírósági és céginformációs rendszerek 
továbbfejlesztése és korszerűsítése

Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium Igazságügyi Minisztérium

EKOP- 1.A.1-08/C-2009-0006 
Építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató 
elektronikus dokumentációs rendszer megvalósítása 

(ÉTDR)
Belügyminisztérium Miniszterelnökség 

EKOP-2.1.11 Elektronikus ügysegédi rendszer kialakítása Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium Belügyminisztérium
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2. melléklet az 1452/2014. (VIII. 1.) Korm. határozathoz2.	  melléklet	  az	  	  	  	  	  	  	  /2014.	  (	  	  	  	  	  	  	  	  	  )	  Korm.	  határozathoz

1.	  oldal

I. Prioritás bemutatása - 1. prioritás: 

1. Prioritás tartalma

2. A prioritás ütemezése – kiírások kerete

2011 2012 2013 Összesen

2,10 14,20 7,65 23,95
              Tartalék:         (Mrd Ft)
              ESZA tervezett aránya a prioritás keretéből: max. 10%

3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)

2011 2012 2013 2014 2015 Összesen
1,08 15,22 7,65 2,20 0,00 26,15

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

2011 2012 2013 2014

1 1 17
Kormányzati informatikai 

szolgáltatási és e-közigazgatási 
sztenderdek kidolgozása 

0,00 0,20 0,00 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.

ME BM

1 2 6

Jogszabályok és folyamatok 
egyszerűsítése, egyszerűsítésének 
koordinációja (kiemelt projekt és 

pályázat)

2,10 0,00 0,00 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.

IM

Államreform Operatív Program

Akcióterv 2011-2013

A konstrukció célja
A konstrukció szakmai tartalma 

tekintetében feladatkörrel 
rendelkező további miniszter

A konstrukció szakmai 
tartalmáért felelős miniszter

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

Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)

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

Konstrukció kódja Konstrukció neve

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

Pályázatok, kiemelt projektek meghirdethető kerete
KMR+KONV

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

2.	  oldal

2011 2012 2013 2014

A konstrukció célja
A konstrukció szakmai tartalma 

tekintetében feladatkörrel 
rendelkező további miniszter

A konstrukció szakmai 
tartalmáért felelős miniszterKonstrukció kódja Konstrukció neve

Pályázatok, kiemelt projektek meghirdethető kerete
KMR+KONV

(MrdFt)

1 2 10
Az elektronikus ügyintézésre 

vonatkozó jogszabályi környezet 
felülvizsgálata 

0,00 0,20 0,00 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.

IM BM, ME

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

ME

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

BM -

1 1 16 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztés-
politika kapacitásának biztosítása 0,00 1,20 0,00 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
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2.	  melléklet	  az	  	  	  	  	  	  	  /2014.	  (	  	  	  	  	  	  	  	  	  )	  Korm.	  határozathoz

3.	  oldal

2011 2012 2013 2014

A konstrukció célja
A konstrukció szakmai tartalma 

tekintetében feladatkörrel 
rendelkező további miniszter

A konstrukció szakmai 
tartalmáért felelős miniszterKonstrukció kódja Konstrukció neve

Pályázatok, kiemelt projektek meghirdethető kerete
KMR+KONV

(MrdFt)

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

ME

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.

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

4.	  oldal

2011 2012 2013 2014

A konstrukció célja
A konstrukció szakmai tartalma 

tekintetében feladatkörrel 
rendelkező további miniszter

A konstrukció szakmai 
tartalmáért felelős miniszterKonstrukció kódja Konstrukció neve

Pályázatok, kiemelt projektek meghirdethető kerete
KMR+KONV

(MrdFt)

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.

ME BM

0,00 3,69 0,50 0,000   A kiemelt projekt keretében megvalósítandó projektek:

1 2 8 0,30 0,00 0,000   ·  járási államigazgatási rendszer kialakításának megtervezése; ME

1 2 9 0,50 0,00 0,000   ·  ügyfélszolgálati élethelyzetek, eljárások kidolgozása; ME

1 1 18 0,35 0,00 0,000   ·  civil szervezetek működési környezetének javítása; EMMI

1 1 15 0,30 0,00 0,000   ·  közszolgáltatások versenyképességi szempontú javítása; ME NGM

1 2 11 0,00 0,50 0,000   ·  területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs 
rendszer kialakítása (kiemelt projekt) ME NFM, NGM

1 2 17 0,08 0,00 0,000   ·  adatok, információk szolgáltatásával kapcsolatos 
jogszabályok felülvizsgálata; IM NFM

1 2 14 0,30 0,00 0,000   ·  a közhiteles nyilvántartásokról, valamint a nemzeti 
adatvagyon kezeléséről szóló jogszabályok felülvizsgálata; NFM IM, BM

1 2 20 0,39 0,00 0,000   ·  e-közigazgatási irányítás megújítása a központi 
közigazgatásban; BM

1 2 16 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 ME BM

Ágazati prioritásokat megvalósító 
kiemelt projekt keret
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2.	  melléklet	  az	  	  	  	  	  	  	  /2014.	  (	  	  	  	  	  	  	  	  	  )	  Korm.	  határozathoz

5.	  oldal

2011 2012 2013 2014

A konstrukció célja
A konstrukció szakmai tartalma 

tekintetében feladatkörrel 
rendelkező további miniszter

A konstrukció szakmai 
tartalmáért felelős miniszterKonstrukció kódja Konstrukció neve

Pályázatok, kiemelt projektek meghirdethető kerete
KMR+KONV

(MrdFt)

1 2 11/A

Területfejlesztési tevékenység 
támogatása a konvergencia 

régiókban lévő megyei 
önkormányzatok és a Balaton 

Fejlesztési Tanács számára 
(könnyített elbírálású támogatás)

0,00 0,00 1,72 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:

koncepciójukat,

programjukat, mely tartalmazná a legfontosabb 
projektötleteket is.

A Balaton Fejlesztési Tanács területi tervezési feladatainak 
ellátása.

ME NFM, NGM 

1 2 18/A

Szervezetfejlesztési program 
államigazgatási és 

igazságszolgáltatási szervek 
számára (egyfordulós 

projektkiválasztási eljárás)

0,00 1,40 0,00 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.

ME

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.
ME

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.

ME BM

1 1 21 Korrupció megelőzése és a 
közigazgatás-fejlesztés áttekintése 0,00 0,68 0,00 0,000   

A kiemelt projekt célja kettős:
őzését célzó program végrehajtása, ami 

két évre megszabja a korrupció megelőzését célzó konkrét 
intézkedéseket. A program alapelve a megelőzés, s az ezt 
szolgáló intézkedések megvalósításához járulna hozzá a 

projekt.
űködés átalakítását is 

megcélozza. A projekt másik eleme átfogó áttekintést kíván 
készíteni a kormányzati működésről azzal a céllal, hogy 

javaslatot tegyen az azt követő években megteendő további 
lépésekre. 

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

6.	  oldal

2011 2012 2013 2014

A konstrukció célja
A konstrukció szakmai tartalma 

tekintetében feladatkörrel 
rendelkező további miniszter

A konstrukció szakmai 
tartalmáért felelős miniszterKonstrukció kódja Konstrukció neve

Pályázatok, kiemelt projektek meghirdethető kerete
KMR+KONV

(MrdFt)

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.

BM NGM, NFM, ME

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.

EMMI

1.A.7

Szervezetfejlesztés a konvergencia 
régiókban lévő megyei 

kormányhivatalok számára 
(könnyített elbírálású támogatás)

0,00 0,00 0,90 0,000   ME

1 1 14 Partnerség erősítése 0,00 0,70 0,00 0,000   

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.

ME

1 1 26

A jó állam koncepció 
támogatottságának növelése az 

együttműködés speciális 
területeinek erősítésével

0,00 0,00 0,80 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.

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

7.	  oldal

2011 2012 2013 2014

A konstrukció célja
A konstrukció szakmai tartalma 

tekintetében feladatkörrel 
rendelkező további miniszter

A konstrukció szakmai 
tartalmáért felelős miniszterKonstrukció kódja Konstrukció neve

Pályázatok, kiemelt projektek meghirdethető kerete
KMR+KONV

(MrdFt)

1 2 15
Az állami vagyonnyilvántartás teljes 

körűségének és minőségének 
javítása

0,00 0,41 0,00 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

1 2 23

A nyugdíjrendszer modellezési, 
hosszú távú előrejelzési elemeinek 

fejlesztése, a kiegészítő 
nyugdíjrendszerek lehetőségeinek 

feltárása

0,00 0,00 0,00 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 A 3

Területi együttműködést segítő 
programok kialakítása az 

önkormányzatoknál a konvergencia 
régiókban 

0,00 0,00 0,00 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

1. Prioritás 2,10 14,20 7,65 2,200 
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2. melléklet az      /2014. (    ) Korm. határozathoz

I. Prioritás bemutatása - 2. prioritás: 

1. Prioritás tartalma

2. A prioritás ütemezése – kiírások kerete

2011 2012 2013 Összesen

0,00 6,06 2,78 8,84

              Tartalék:         (Mrd Ft)

              ESZA tervezett aránya a prioritás keretéből: max. 10%

3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)

2011 2012 2013 2014 2015 Összesen

0,48 6,20 2,16 0,43 0,00 9,27

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

2011 2012 2013 2014

2 2 18
Közigazgatási szolgáltatások 

használatára való ösztönzés és 
azokról tájékoztatás

0,00 0,50 0,00 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

BM ME

Államreform Operatív Program

Akcióterv 2011-2013

A konstrukció szakmai tartalma 
tekintetében feladatkörrel 

rendelkező további miniszter

Konstrukció 
kódja

Konstrukció neve A konstrukció célja

Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)

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

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

Pályázatok, kiemelt projektek meghirdethető kerete
(MrdFt)

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

A konstrukció szakmai tartalmáért 
felelős miniszter

1. oldal
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2. melléklet az      /2014. (    ) Korm. határozathoz

2011 2012 2013 2014

A konstrukció szakmai tartalma 
tekintetében feladatkörrel 

rendelkező további miniszter

Konstrukció 
kódja

Konstrukció neve A konstrukció célja

Pályázatok, kiemelt projektek meghirdethető kerete
(MrdFt) A konstrukció szakmai tartalmáért 

felelős miniszter

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

IM

2 2 17 Új közszolgálati életpálya 0,00 0,97 0,00 0,080   

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.

BM  ME, HM

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.

EMMI

2 2 19
Elektronikus képzési és 

távoktatási anyagok készítése
0,00 0,00 0,56 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.

ME BM

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

2011 2012 2013 2014

A konstrukció szakmai tartalma 
tekintetében feladatkörrel 

rendelkező további miniszter

Konstrukció 
kódja

Konstrukció neve A konstrukció célja

Pályázatok, kiemelt projektek meghirdethető kerete
(MrdFt) A konstrukció szakmai tartalmáért 

felelős miniszter

2 2 20
Kormányablakok munkatársainak 

képzése 
0,00 1,60 0,33 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.

ME

2 2 21
Tudásalapú közszolgálati 
előmenetel támogatása

0,00 0,98 0,00 0,000   

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. 

BM ME

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

ME BM

2 2 23
Közigazgatási szervek 

munkatársainak kompetencia 
fejlesztése

0,00 0,00 0,77 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

BM

2 2 24

Közigazgatásban dolgozók 
képzése a konvergencia régióban 

a közigazgatási- és ügykezelői 
alapvizsga, valamint a 

közigazgatási szakvizsga 
ismeretekre

0,00 0,00 0,78 0,000   

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.

BM ME

2. Prioritás 0,00 6,06 2,78 0,430   
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2. melléklet az      /2014. (    ) Korm. határozathoz

I. Prioritás bemutatása - 3. prioritás: 

1. Prioritás tartalma

2. A prioritás ütemezése – kiírások kerete

2011 2012 2013 Összesen

0,00 0,00 1,65 1,65

              Tartalék:         (Mrd Ft)

              ESZA tervezett aránya a prioritás keretéből: max. 10%

3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)

2011 2012 2013 2014 2015 Összesen

0,00 0,38 0,00 0,00 0,00 0,38

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

2011 2012 2013

3A2

Szervezetfejlesztés KMR 
régióban levő önkormányzatok 

számára (egyfordulós 
projektkiválasztási eljárás)  

0,00 0,00 1,55

A közép-magyarországi régió 
önkormányzatainak szervezetfejlesztése az 
önkormányzati feladatok változása kapcsán, 

illetve a közszolgáltatások színvonalának 
emelése céljából

ME BM

A konstrukció szakmai 
tartalmáért felelős miniszter

Államreform Operatív Program

Akcióterv 2011-2013

Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)

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

A konstrukció szakmai tartalma 
tekintetében feladatkörrel 

rendelkező további miniszter

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

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

Konstrukció 
kódja

Konstrukció neve

Pályázatok, kiemelt projektek meghirdethető kerete
(MrdFt)

A konstrukció célja

1. oldal
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2. melléklet az      /2014. (    ) Korm. határozathoz

3A3
Területfejlesztési tevékenység 
támogatása a KMR régióban 

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

A Pest megyei és a Fővárosi Önkormányzat 
területfejlesztési tevékenyégének 

kialakítása, kapacitásaik, képességeik 
megerősítése, mindezzel együtt képessé 

váljanak arra, hogy a 2014-2020-as uniós 
tervezési időszakra való felkészülés 

keretében elkészíthessék:
• a hosszú távú céljaikat tartalmazó 

területfejlesztési koncepciójukat,
• az ezek megvalósítását célzó fejlesztési 

stratégiájukat és programjukat, mely 
tartalmazná a legfontosabb projektötleteket 

is.

ME NFM, NGM 

322

Közigazgatásban dolgozók 
képzése a KMR régióban a 

közigazgatási- és ügykezelői 
alapvizsga, valamint a 

közigazgatási szakvizsga 
ismeretekre. 

0,82

A közigazgatási vizsgák tananyagának 
ismeretanyaga és a 

követelményrendszerének megújítása 
folyamatosan követi a közigazgatás 
változásait, az Alaptörvényre épülő 

megújuló joganyagot, továbbá épít a kiérlelt 
szakirodalmi álláspontokra és a 

közigazgatás dinamikus forrásaira is, mint a 
Magyary Zoltán közigazgatás-fejlesztési 

programra. A közigazgatási vizsgák 
tananyagai a korábbiaknál lényegesen 

nagyobb hangsúlyt helyeznek a változások 
irányainak bemutatása mellett a változások 

okainak ismertetésére, a közigazgatás 
stratégiai és fejlesztési környezetére, a 

közszolgálatiság hivatásetikai kérdéseire, a 
szervezeti és személyi hatékonyság 

szempontjaira.

BM ME

3.A.4

Szervezetfejlesztés a KM 
régióban lévő megyei 

kormányhivatalok számára 
(könnyített elbírálású támogatás)

0,00 0,00 0,1 ME

3. Prioritás 0,00 0,00 1,65

2. oldal
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3. melléklet az 1452/2014. (VIII. 1.) Korm. határozathoz

1 Konstrukció 
kódja

Projekt megnevezése Operatív Program
Támogatást 
igénylő neve

Kiemelt projekt 
támogatási összege 
(KONV+KMR, Mrd 

Ft)

Projekt rövid bemutatása
Támogathatóság feltételei 

(amennyiben releváns)

2 1 1 17
Kormányzati informatikai szolgáltatási és e-

közigazgatási sztenderdek kidolgozása
Államreform Operatív Program

Kormányzati 
Informatikai 
Fejlesztési 
Ügynökség

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 Miniszterelnökség 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.

4 1 2 6
Jogszabályok és folyamatok egyszerűsítése, 

egyszerűsítésének koordinációja 
Államreform Operatív Program

Igazságügyi 
Minisztérium

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.

5 1 2 10
Az elektronikus ügyintézésre vonatkozó 

jogszabályi környezet felülvizsgálata 
Államreform Operatív Program

Igazságügyi 
Minisztérium

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.

6 1 2 12
Közhiteles címregiszter kialakítása a 

konvergencia régiókban
Államreform Operatív Program Belügyminisztérium 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. 

7 1 1 16
Esélyegyenlőség-elvű fejlesztés-politika 

kapacitásának biztosítása 
Államreform Operatív Program

Türr István Képző 
és Kutató Intézet 

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.

8 1 2 7 Kormányhivatalok szervezetfejlesztése Államreform Operatív Program
Közigazgatási és 

Igazságügyi Hivatal
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.

9 1 2 22
A jelenlegi szociális ellátórendszer 

folyamatainak átalakításához szükséges 
módszertanok kidolgozása

Államreform Operatív Program
Emberi Erőforrások 

Minisztériuma
0,400

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. oldal
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10 1 2 8
Járási államigazgatási rendszer kialakításának 

megtervezése
Államreform Operatív Program

Közigazgatási és 
Igazságügyi Hivatal

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 1 2 9
Ügyfélszolgálati élethelyzetek, eljárások 

kidolgozása
Államreform Operatív Program

Közigazgatási és 
Igazságügyi Hivatal

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

Emberi Erőforrások 
Minisztériuma

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

Közigazgatási és 
Igazságügyi Hivatal

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.

14 1 2 11
Területfejlesztési, területi tervezési és 

szakmai koordinációs rendszer kialakítása 
(kiemelt projekt)

Államreform Operatív Program
Széchenyi 

Programiroda 
Nonprofit Kft. 

0,500

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

15 1 2 17
Adatok, információk szolgáltatásával 

kapcsolatos jogszabályok felülvizsgálata
Államreform Operatív Program

Igazságügyi 
Minisztérium

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.

16 1 2 14
A közhiteles nyilvántartásokról, valamint a 

nemzeti adatvagyon kezeléséről szóló 
jogszabályok felülvizsgálata

Államreform Operatív Program
Nemzeti Fejlesztési 

Minisztérium
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
• az adatok valóságtartalmához szükséges folyamatok biztosítása
• az adatokhoz szükséges hozzáférési folyamatok rendbetétele.

A projekt e feladatkört érintő jogszabályi környezet felülvizsgálatát biztosítja.

17 1 2 20
E-közigazgatási irányítás megújítása a 

központi közigazgatásban
Államreform Operatív Program Belügyminisztérium 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
Nemzeti Adó- és 

Vámhivatal
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.
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19 1 2 13
Pénzügyi igazgatás folyamatainak és 

szabályozásának átalakítása
Államreform Operatív Program

Magyar 
Államkincstár

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 Miniszterelnökség 0,400
A kiemelt projekt keretein belül valósul meg a pályázatos projektek megvalósításához 

szükséges módszertanok kidolgozása, a koordinációs és nyomonkövetési feladatok ellátása.

22 1 1 21
Korrupció megelőzése és a közigazgatás-

fejlesztés áttekintése 
Államreform Operatív Program Belügyminisztérium 0,680

A kiemelt projekt célja kettős:
• A korrupció megelőzését célzó program végrehajtása, ami két évre megszabja a korrupció 

megelőzését célzó konkrét intézkedéseket. A program alapelve a megelőzés, s az ezt 
szolgáló intézkedések megvalósításához járulna hozzá a projekt.

• A Magyary Program a kormányzati működés átalakítását is megcélozza. A projekt másik 
eleme átfogó áttekintést kíván készíteni a kormányzati működésről azzal a céllal, hogy 

javaslatot tegyen az azt követő években megteendő további lépésekre. 

23 1 1 20
Önkormányzati fejlesztések figyelemmel 

kísérése
Államreform Operatív Program Belügyminisztérium 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 Belügyminisztérium 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.

26 2 2 17 Új közszolgálati életpálya Államreform Operatív Program
Közigazgatási és 

Igazságügyi Hivatal
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.

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

Nemzeti 
Közszolgálati 

Egyetem
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.
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29 2 2 20 Kormányablakok munkatársainak képzése Államreform Operatív Program
Nemzeti 

Közszolgálati 
Egyetem

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

Nemzeti 
Közszolgálati 

Egyetem
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.

31 2 2 21
Tudásalapú közigazgatási előmenetel 

támogatása
Államreform Operatív Program

Nemzeti 
Közszolgálati 

Egyetem
0,980

Tudásalapú közigazgatási előmenetel támogatása elnevezésű kiemelt projekt célja, hogy az 
Országgyűlés által a 2011. évi XXXVI. törvényben 2012. január 1-i hatállyal megalapított 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem képessé váljon a közszolgálati szakemberek felsőfokú 
képzésére, továbbá a közszolgálati életpályamodellt támogató továbbképzési rendszer 

működtetésére. Ez kiterjed mind korszerű tananyagok és oktatási módszerek kialakítására, 
mind pedig a pályaorientáció, a közszolgálati előmenetel és a közszolgálati pályán maradás 

céljából szükséges képzések programozási és fejlesztési feladataira.

32 2 2 23
Közigazgatási szervek munkatársainak 

kompetencia fejlesztése
Államreform Operatív Program Belügyminisztérium 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.

33 322

Közigazgatásban dolgozók képzése a KMR 
régióban a közigazgatási- és ügykezelői 

alapvizsga, valamint a közigazgatási 
szakvizsga ismeretekre

Államreform Operatív Program
Nemzeti 

Közszolgálati 
Egyetem

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
Nemzeti 

Közszolgálati 
Egyetem

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
Nemzetgazdasági 

Minisztérium
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.
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4. melléklet az 1452/2014. (VIII. 1.) Korm. határozathoz
4. melléklet az …/2014. (…) Korm. határozathoz

I. Prioritás bemutatása - 1. prioritás: 

1. Prioritás tartalma

2. A prioritás ütemezése – kiírások kerete

2011 2012 2013 Összesen
0,30 23,09 12,78 36,17

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

3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)

2011 2012 2013 2014 2015 Összesen
0,00 12,58 17,30 0,00 0,00 29,88

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

2011 2012 2013

1.1.4
Központosított kormányzati 

informatikai rendszer kiterjesztése 
(KKIR2)

0,00 5,66 2,69

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

BM

1.1.7

A Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatóság 
informatikai infrastruktúrájának 

komplex  fejlesztése 

0,00 0,08 0,00

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

BM

1.1.10

A katasztrófavédelmi informatikai 
rendszerek döntéstámogató 

szerepének és biztonságának 
növelése

0,00 1,50 0,00

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

BM

1.1.12
Komplex mezőgazdasági 
kockázatkezelési rendszer 0,00 1,25 0,00

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

FM

Indikatív forrásallokáció

Elektronikus Közigazgatás Operatív Program
Akcióterv 2011-2013

A konstrukció célja
A konstrukció szakmai tartalma 

tekintetében feladatkörrel 
rendelkező további miniszter

A konstrukció szakmai 
tartalmáért felelős miniszter

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

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

Konstrukció 
kódja

Konstrukció neve

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

1. oldal
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2011 2012 2013

A konstrukció célja
A konstrukció szakmai tartalma 

tekintetében feladatkörrel 
rendelkező további miniszter

A konstrukció szakmai 
tartalmáért felelős miniszter

Konstrukció 
kódja

Konstrukció neve

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

1.1.13
A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális 

Hivatal szakrendszeri informatikai 
fejlesztése

0,00 0,50 0,00

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

1.1.14
Adóigazgatási szakrendszerek 

integrációja 0,00 1,50 0,00

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

NGM

1.1.15
Felelősen, felkészülten a 

büntetésvégrehajtásban 2. ütem 0,00 0,50 0,00

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

BM

1.1.16

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

Vezetői Információs Rendszerben

0,00 0,00 0,29

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

IM

1.1.18

Külső és belső adatforrások 
elemzését támogató 

tudásmenedzsment rendszer 
kialakítása

0,00 0,00 0,30
A projekt célja, hogy a Nemzeti Védelmi Szolgálatnál a törvény által engedélyezett, 
figyelendő és elemzendő adatforrások szűrését és tartalom alapú elemzését támogató 
intelligens tudásmenedzsment rendszer kerüljön kialakításra.

BM

1.2.4
Elektronikus Hulladékgazdálkodási 

rendszer 0,00 0,90 0,00
Jelen projekt célja egy olyan hatékony, gyors és biztonságos hulladékgazdálkodási 
szakrendszer, illetve ehhez teljes integrált informatikai rendszer kialakítása, amely 
teljeskörűen biztosítani tudja a törvényben meghatározott feladatok sikeres elvégzését.

FM

1.2.11
Országos támogatás-ellenőrzési 

rendszer 0,00 0,00 0,80

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

ME

1.2.14
A hivatalos lapok kiadási 

folyamatának modernizálása 0,10 0,00 0,00

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

IM

1.2.15
E-közigazgatási Szabad Szoftver 

Kompetencia Központ létrehozása 0,20 0,00 0,00

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

BM

1.2.16
Központi Illetményszámfejtési 

Rendszer 0,00 1,50 0,00
A projekt során a Központi Illetményszámfejtési Rendszer felülvizsgálata, fejlesztése 
történik meg. A projekt a folyamat illetve az informatikai korszerűsítést is magában foglalja. NGM

1.2.17

A szakrendszereknek (beleértve az 
igazságszolgáltatást is) a módosult 

követelményeknek való 
megfeleléshez szükséges 

fejlesztéseket szolgáló kiemelt projekt 
keret

0,00 1,40 0,00
 - Web alapú agrárstatisztikai információs rendszer kialakítása és összeköttetése
- Az Építésügyi Monitoring Rendszer (ÉMO) komplex működését biztosító 
településrendezési tervek digitalizálása

FM
ME

BM

1.2.18 A KEKKH informatikai 
infrastruktúrájának fejlesztése 0,00 1,00 0,00 A projekt célja a KEKKH számítógépes szolgáltató kapacitásának (szerverek) kiépítése és 

fejlesztése, a szükséges szoftver eszközök és kapcsolódó szolgáltatások biztosítása. BM

1.2.19
Mezőgazdasági és környezeti 

információs rendszer 0,00 1,35 0,00

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

FM
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2011 2012 2013

A konstrukció célja
A konstrukció szakmai tartalma 

tekintetében feladatkörrel 
rendelkező további miniszter

A konstrukció szakmai 
tartalmáért felelős miniszter

Konstrukció 
kódja

Konstrukció neve

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

1.2.23
Hibrid kézbesítési és konverziós 

rendszer 0,00 3,25 0,00

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

ME

1.2.24

Az MVH Integrált Irányítási és 
Ellenőrzési Rendszerének 

kiterjesztése (IIER2) és felkészítése a 
2014-20-as KAP ciklus 

követelményeinek kiszolgálására

0,00 0,00 3,00

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

ME

1.2.26
A járási hivatalok informatikai 
infrastruktúrájának fejlesztése 0,00 0,00 5,10

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

ME BM

1.A.2
Ágazati pályázat a közigazgatási 

szolgáltatások belső folyamatainak 
megújítására

0,00 2,70 0,00
Az egyfordulós pályázat célja több közigazgatási szakrendszer informatikai fejlesztése az 
elektronikus ügyintézés elterjesztése, illetve a közigazgatási munka hatékonyabbá tétele 
érdekében.

BM ME

1.A.3

Kimutatható megtakarítással járó 
központi elektronikus szolgáltatások 

használatára történő áttérés 
(Kormányzati felhő, NTG csatlakozás, 
gazdálkodás, intézményi működtetés, 

iratkezelés)

0,00 0,00 0,40

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

BM ME

ÁFA kompenzáció 0,00 0,00 0,20

1.
Prioritás 0,30 23,09 12,78

1.1.17

Költségvetés tervezési és központi 
költségvetési és 

gazdálkodástámogatási
rendszer

0,00 0,00 1,31
A Költségvetés Gazdálkodási Rendszer, valamint hazai költségvetési forrásokból 
megvalósult, illetve megvalósuló kapcsolódó fejlesztésekre épülő, egységes költségvetés 
tervezési és központi költségvetési és gazdálkodástámogatási rendszer fejlesztése.

NGM

1.2.27

Országos hatáskörű nyilvántartások 
és a kormány.hu webportál meglévő 

informatikai infrastruktúrájának 
korszerűsítése

0,00 0,00 2,00

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

ME

1.
Tartalék támogatási 

konstrukciók 0,00 0,00 3,31

Tartalék támogatási konstrukciók

3. oldal
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I. Prioritás bemutatása - 2. prioritás: 

1. Prioritás tartalma

2. A prioritás ütemezése – kiírások kerete

2011 2012 2013 Összesen

5,90 14,59 17,13 37,62

              Tartalék:         (Mrd Ft)

              ESZA tervezett aránya a prioritás keretéből: max. 10%

3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)

2011 2012 2013 2014 2015 Összesen

0,00 14,09 16,25 0,00 0,00 30,34

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

2011 2012 2013

2.1.12
ESR – az egységes európai 

hívószámra (112) alapozott Európai 
Segélyhívó Rendszer

5,00 0,00 0,38

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

BM ME

Elektronikus Közigazgatás Operatív Program

Akcióterv 2011-2013

Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)

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

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

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

Konstrukció 
kódja

Konstrukció neve

Pályázatok, kiemelt projektek meghirdethető 
kerete

(MrdFt) A konstrukció célja
A konstrukció szakmai tartalmáért 

felelős miniszter

A konstrukció szakmai tartalma 
tekintetében feladatkörrel 

rendelkező további miniszter
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2.1.14 Telefonos ügyfélszolgálat megújítása 0,90 0,00 0,00

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

BM

2.1.15
Az integrált ügyfélszolgálatok 

interoperabilis informatikai 
infrastruktúrájának kialakítása

0,00 0,75 0,00
A cél a kormányablakok hálózatai hátterének fejlesztése és az okmányirodák 
működéséhez szükséges kiegészítő eszközök és szolgáltatások biztosítása. BM

2.1.17

A szakrendszereknek (beleértve az 
igazságszolgáltatást is) a módosult 

követelményeknek való megfeleléshez 
szükséges fejlesztéseket szolgáló 

kiemelt projekt keret

0,00 1,50 0,00 - Földhivatali folyamatok ügyfélközpontú átalakítása és ahhoz szükséges korszerűsítése FM

2.1.19
Sajátszámlás nyugdíjjárulék kezelés 

ügyfélkapcsolati fejlesztése 0,00 0,00 1,30

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

NGM

2.1.20 Postai agora 0,00 0,50 0,00

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

ME

2.1.22

Az Elektronikus szolgáltatások 
kiterjesztése és az emberi erőforrások 

optimalizálása az ítélkezés 
időszerűségének javítása érdekében

0,00 0,60 0,00

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

IM
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2.1.23
A járási hivatalok integrálása a 

kormányhivatalok ügyfélszolgálati 
rendszerébe

0,00 0,00 6,00

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

ME BM

2.1.24
Digitalizált törvényhozási tudástár 2. 

ütem 0,00 0,00 0,45

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

IM

2.2.1
Kormányzati adatközpont és IT 

értéknövelt szolgáltatások nyújtása 
(Kormányzati felhő)

0,00 2,85 0,00

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

BM

2.2.4
Kormányzati intézmények telephelyein 

végberendezések modernizációja 0,00 1,00 0,60

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

BM

2.2.5

Az Informatikai Közháló programban a 
kormányzati feladatokat ellátó szervek 
és közintézmények részére biztosított 

internet hozzáférések kiszolgáló 
informatikai végberendezéseinek 

korszerűsítése

0,00 0,24 0,00

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

BM ME

2.2.6
Nemzeti Távközlési Gerinchálózat 

(NTG) fejlesztése 0,00 0,00 3,20
A projektben az NTG elavult eszközeinek cseréje történik meg, a kormányzati hálózatok 
további racionalizálása és konszolidálása mellett. A kormányzati vezetékes 
hangszolgáltatásba a közigazgatás szélesebb köre lesz bekapcsolható.

BM

2.2.7
Az Egységes Digitális Rádiótávközlő 

rendszer (EDR) fejlesztése 0,00 0,00 3,00

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

BM
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2.3.7

Egészségbiztosítási ügyfélkapcsolatok 
fejlesztése, egészségügyi 

rendszerekbe integrált adatkezelés és 
azonosítás megvalósítása

0,00 2,80 0,00

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

EMMI BM

2.3.8 Teljeskörű ügyfélazonosítás 0,00 2,15 0,00

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

BM NGM

2.A.2
Ágazati pályázat a közigazgatási 

szolgáltatásokhoz való hozzáférést 
támogató fejlesztésekre

0,00 2,20 2,00
Az egyfordulós pályázat célja több közigazgatási szakrendszerhez való hozzáférés 
javítása az e-közigazgatási szolgáltatások széles körben való elterjesztése  érdekében. BM ME

ÁFA kompenzáció 0,00 0,00 0,20

2. Prioritás 5,90 14,59 17,13
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2.1.9
Törvényhozás Információs rendszer és 

a kapcsolódó weboldal 
továbbfejlesztése

0,00 0,00 0,20

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

IM

2.1.15
Az integrált ügyfélszolgálatok 

interoperabilis informatikai 
infrastruktúrájának kialakítása

0,00 0,00 0,60

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

BM

2.
Tartalék támogatási 

konstrukciók
0,00 0,00 0,80

Tartalék támogatási konstrukciók
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4. melléklet az        /2014. (       ) Korm. határozathoz
I. Prioritás bemutatása - 3. prioritás: 

1. Prioritás tartalma

2. A prioritás ütemezése – kiírások kerete

2011 2012 2013 Összesen

0,00 5,55 0,30 5,85

              Tartalék:         (Mrd Ft)

              ESZA tervezett aránya a prioritás keretéből: max. 10%

3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)

2011 2012 2013 2014 2015 Összesen

0,00 4,60 1,25 0,00 0,00 5,85

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

2011 2012 2013

3.1.3
Ágazati pályázat a Közép-Magyarországi 
Régióban megvalósítandó fejlesztésekre 0,00 0,95 0,30

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

BM ME

3.1.5
A Rendőrség elektronikus feldolgozó 
rendszerének korszerűsítése a KMR 

régióban
0,00 2,00 0,00

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

BM

3.1.6 Önkormányzati ASP központ felállítása 0,00 2,60 0,00
A projekt egy olyan központi elektronikus alkalmazás-szolgáltató (ASP) központ kialakítását 
célozza meg, amely lehetővé teszi a helyi önkormányzati feladatellátás és belső működés 
támogatását a Közép-magyarországi régió vonatkozásában.

BM ME, NGM

3. Prioritás 0,00 5,55 0,30

3.1.3
Ágazati pályázat a Közép-Magyarországi 
Régióban megvalósítandó fejlesztésekre 0,00 0,00 2,00

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

BM ME

3.1.6 Önkormányzati ASP központ felállítása 0,00 0,00 0,60 Az "Önkormányzati ASP központ felállítása" projekt kiegészítése a KMR régión belül. BM ME, NGM

3. Tartalék támogatási 
konstrukciók 0,00 0,00 2,60

A konstrukció szakmai 
tartalmáért felelős miniszter

Tartalék támogatási konstrukciók

Elektronikus Közigazgatás Operatív Program

Akcióterv 2011-2013

Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)

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

A konstrukció szakmai tartalma 
tekintetében feladatkörrel 

rendelkező további miniszter

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

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

Konstrukció 
kódja

Konstrukció neve

Pályázatok, kiemelt projektek meghirdethető kerete
(MrdFt)

A konstrukció célja

1. oldal
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5. melléklet az 1452/2014. (VIII. 1.) Korm. határozathoz

A B C D E F G

1.
Konstrukció 

kódja
Projekt megnevezése Operatív Program

Támogatást igénylő 
neve

Kiemelt projekt 
támogatási összege 
(KONV+KMR Mrd Ft)

Projekt rövid bemutatása
Támogathatóság feltételei 

(amennyiben releváns)

2. 1.1.4 
Központosított kormányzati informatikai 

rendszer kiterjesztése (KKIR2)
Elektronikus Közigazgatás Operatív 

Program

Nemzeti 
Infokommunikációs 

Szolgáltató Zrt.
8,35

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

3. 1.1.7
A Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatóság informatikai 
infrastruktúrájának komplex  fejlesztése 

Elektronikus Közigazgatás Operatív 
Program

Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadsági 

Hatóság
0,08

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

4. 1.1.10 
A katasztrófavédelmi informatikai rendszerek 
döntéstámogató szerepének és biztonságának 

növelése

Elektronikus Közigazgatás Operatív 
Program

BM Országos 
Katasztrófavédelmi 

Főigazgatóság
1,50

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

5. 1.1.12
Komplex mezőgazdasági kockázatkezelési 

rendszer 
Elektronikus Közigazgatás Operatív 

Program
Mezőgazdasági és 

Vidékfejlesztési Hivatal
1,25

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

6. 1.1.13
A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal 

szakrendszeri informatikai fejlesztése
Elektronikus Közigazgatás Operatív 

Program
Nemzeti Rehabilitációs és 

Szociális Hivatal
0,50

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

7. 1.1.14 Adóigazgatási szakrendszerek integrációja
Elektronikus Közigazgatás Operatív 

Program
Nemzeti Adó- és 

Vámhivatal
1,50

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

8. 1.1.15
Felelősen, felkészülten a 

büntetésvégrehajtásban 2. ütem
Elektronikus Közigazgatás Operatív 

Program
Belügyminisztérium 0,50

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

9. 1.1.16

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

a Vezetői Információs Rendszerben

Elektronikus Közigazgatás Operatív 
Program

Országos Bírósági Hivatal 0,29

A projekt fő célja az igazságügyi reform következtében bekövetkezett törvényi változásokból 
fakadó fejlesztési igények megvalósítása a bíróságok működésének szempontjából alapvető, a 
napi ügyvitelt meghatározó informatikai rendszerek tekintetében. A fejlesztés 
eredményeképpen a rendszerek alkalmassá válnak arra, hogy folyamatosan és rugalmasan 
kövessék a strukturális változásokat.
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1.
Konstrukció 

kódja
Projekt megnevezése Operatív Program

Támogatást igénylő 
neve

Kiemelt projekt 
támogatási összege 
(KONV+KMR Mrd Ft)

Projekt rövid bemutatása
Támogathatóság feltételei 

(amennyiben releváns)

10. 1.1.18
Külső és belső adatforrások elemzését 
támogató tudásmenedzsment rendszer 

kialakítása

Elektronikus Közigazgatás Operatív 
Program

Nemzeti Védelmi Szolgálat 0,30
A projekt célja, hogy a Nemzeti Védelmi Szolgálatnál a törvény által engedélyezett, figyelendő 
és elemzendő adatforrások szűrését és tartalom alapú elemzését támogató intelligens 
tudásmenedzsment rendszer kerüljön kialakításra.

11. 1.2.4 Elektronikus Hulladékgazdálkodási rendszer
Elektronikus Közigazgatás Operatív 

Program

Országos 
Hulladékgazdálkodási 

Ügynökség
0,90

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

12. 1.2.11 Országos támogatás-ellenőrzési rendszer
Elektronikus Közigazgatás Operatív 

Program
Kormányzati Informatikai 

Fejlesztési Ügynökség
0,80

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

13. 1.2.14
A hivatalos lapok kiadási folyamatának 

modernizálása
Elektronikus Közigazgatás Operatív 

Program
Igazságügyi Minisztérium 0,10

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

14. 1.2.15
E-közigazgatási Szabad Szoftver Kompetencia 

Központ létrehozása
Elektronikus Közigazgatás Operatív 

Program
Belügyminisztérium 0,20

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

15. 1.2.16 Központi Illetményszámfejtési Rendszer 
Elektronikus Közigazgatás Operatív 

Program
Magyar Államkincstár 1,50

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

16. 1.2.17/A
Web alapú agrárstatisztikai információs 
rendszer kialakítása és összeköttetése

Elektronikus Közigazgatás Operatív 
Program

Agrárgazdasági Kutató 
Intézet 

0,50

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

17. 1.2.17/B
Az Építésügyi Monitoring Rendszer (ÉMO) 

komplex működését biztosító 
településrendezési tervek digitalizálása

Elektronikus Közigazgatás Operatív 
Program

Miniszterelnökség 0,90

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

18. 1.2.18
A KEKKH informatikai infrastruktúrájának 

fejlesztése
Elektronikus Közigazgatás Operatív 

Program

Közigazgatási és 
Elektronikus 

Közszolgáltatások Központi 
Hivatala 

1,00
A projekt célja a KEKKH számítógépes szolgáltató kapacitásának (szerverek) kiépítése és 
fejlesztése, a szükséges szoftver eszközök és kapcsolódó szolgáltatások biztosítása.

19. 1.2.19
Mezőgazdasági és környezeti információs 

rendszer
Elektronikus Közigazgatás Operatív 

Program
Mezőgazdasági és 

Vidékfejlesztési Hivatal
1,35

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

20. 1.2.23 Hibrid kézbesítési és konverziós rendszer
Elektronikus Közigazgatás Operatív 

Program
Magyar Posta Zrt. 3,25

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

21. 1.2.24

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

követelményeinek kiszolgálására

Elektronikus Közigazgatás Operatív 
Program

Mezőgazdasági és 
Vidékfejlesztési Hivatal

3,00

A cél egy olyan költséghatékony informatikai infrastruktúra kialakítása, ami platformot teremt 
egy új, rugalmas, teljeskörűen elektronizált támogatás igénylési folyamat megvalósításához a 
2014-2020-as KAP ciklusra. Az MVH által a társszervek számára kiajánlott szolgáltatásokon 
keresztül a mezőgazdasági ügyfelek felé az egységes és jó színvonalú működést nyújtó állam 
képe teremtődik meg.
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1.
Konstrukció 

kódja
Projekt megnevezése Operatív Program

Támogatást igénylő 
neve

Kiemelt projekt 
támogatási összege 
(KONV+KMR Mrd Ft)

Projekt rövid bemutatása
Támogathatóság feltételei 

(amennyiben releváns)

22. 1.2.26
A járási hivatalok informatikai 
infrastrukturájának fejlesztése

Elektronikus Közigazgatás Operatív 
Program

Miniszterelnökség
(BM konzorciumi partner)

5,10

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

23. 2.1.12
ESR – az egységes európai hívószámra (112) 

alapozott Európai Segélyhívó Rendszer
Elektronikus Közigazgatás Operatív 

Program
Kormányzati Informatikai 

Fejlesztési Ügynökség
5,38

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

24. 2.1.14 Telefonos ügyfélszolgálat megújítása
Elektronikus Közigazgatás Operatív 

Program

Közigazgatási és 
Elektronikus 

Közszolgáltatások Központi 
Hivatala 

0,90

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

25. 2.1.15
Az integrált ügyfélszolgálatok interoperabilis 
informatikai infrastruktúrájának kialakítása

Elektronikus Közigazgatás Operatív 
Program

Közigazgatási és 
Elektronikus 

Közszolgáltatások Központi 
Hivatala 

0,75
A cél a kormányablakok hálózatai hátterének fejlesztése és az okmányirodák működéséhez 
szükséges kiegészítő eszközök és szolgáltatások biztosítása.

26. 2.1.17/A
 Földhivatali folyamatok ügyfélközpontú 

átalakítása és ahhoz szükséges korszerűsítése
Elektronikus Közigazgatás Operatív 

Program Földmérési és 
Távérzékelési Intézet

1,50

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

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

27. 2.1.19
Sajátszámlás nyugdíjjárulék kezelés 

ügyfélkapcsolati fejlesztése
Elektronikus Közigazgatás Operatív 

Program
Országos Nyugdíjbiztosítsi 

Főigazgatóság
1,30

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

28. 2.1.20 Postai agora
Elektronikus Közigazgatás Operatív 

Program
Magyar Posta Zrt. 0,50

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

29. 2.1.22
Az Elektronikus szolgáltatások kiterjesztése és 

az emberi erőforrások optimalizálása az 
ítélkezés időszerűségének javítása érdekében

Elektronikus Közigazgatás Operatív 
Program

Országos Bírósági Hivatal 0,60

A projekt elsődleges célja a hatékonyabb igazságszolgáltatás kialakítása érdekében, olyan 
informatikai alkalmazás létrehozása és bevezetése, amely által - a területi diszparitások 
csökkentésével - minden egyes magyar állampolgár számára ugyanolyan színvonalú, gyors, 
tér- és időkorlátoktól mentes, megbízható bírósági ügyintézés válik elérhetővé. A fejlesztés 
révén olyan informatikai rendszer és portálfelület kialakítására kerül sor, amelynek 
segítségével egyrészt a közvélemény releváns információhoz juthat a bírói ügyteherelosztás 
tekintetében, másrészt az állampolgárok és a társszervek igazgatási kérdésekben egységes, 
könnyen kezelhető elektronikus felhasználói kezelői felületen keresztül intézhetik ügyeiket.
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1.
Konstrukció 

kódja
Projekt megnevezése Operatív Program

Támogatást igénylő 
neve

Kiemelt projekt 
támogatási összege 
(KONV+KMR Mrd Ft)

Projekt rövid bemutatása
Támogathatóság feltételei 

(amennyiben releváns)

30. 2.1.23
A járási hivatalok integrálása a 

kormányhivatalok ügyfélszolgálati rendszerébe
Elektronikus Közigazgatás Operatív 

Program
Miniszterelnökség

(BM konzorciumi partner)
6,00

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

31. 2.1.24 Digitalizált törvényhozási tudástár 2. ütem
Elektronikus Közigazgatás Operatív 

Program
Országgyűlés Hivatala 0,45

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

32. 2.2.1
Kormányzati adatközpont és IT értéknövelt 
szolgáltatások nyújtása (Kormányzati felhő)

Elektronikus Közigazgatás Operatív 
Program

Nemzeti 
Infokommunikációs 

Szolgáltató Zrt.
2,85

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

33. 2.2.4
Kormányzati intézmények telephelyein 

végberendezések modernizációja
Elektronikus Közigazgatás Operatív 

Program

Nemzeti 
Infokommunikációs 

Szolgáltató Zrt.
1,60

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

34. 2.2.5

Az Informatikai Közháló programban a 
kormányzati feladatokat ellátó szervek és 

közintézmények részére biztosított internet 
hozzáférések kiszolgáló informatikai 
végberendezéseinek korszerűsítése

Elektronikus Közigazgatás Operatív 
Program

Nemzeti 
Infokommunikációs 

Szolgáltató Zrt.
0,24

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

35. 2.2.6
Nemzeti Távközlési Gerinchálózat (NTG) 

fejlesztése
Elektronikus Közigazgatás Operatív 

Program

Nemzeti 
Infokommunikációs 

Szolgáltató Zrt.
3,20

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

36. 2.2.7
Az Egységes Digitális Rádiótávközlő rendszer 

(EDR) fejlesztése
Elektronikus Közigazgatás Operatív 

Program
Pro-M Zrt. 3,00

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

37. 2.3.7

Egészségbiztosítási ügyfélkapcsolatok 
fejlesztése, egészségügyi rendszerekbe 

integrált adatkezelés és azonosítás 
megvalósítása

Elektronikus Közigazgatás Operatív 
Program

Országos 
Egészségbiztosítási Pénztár

2,80

A projektben valós ügyfélkapcsolati rendszer kialakítása történik meg, elsősorban a 
szolgáltatók, mint ügyfelek felé biztosítva a hatékony kapcsolattartást, ügyintézést, az 
alapvető nyilvántartások szolgáltató képes alapnyilvántartássá szervezését.
A projekt lehetővé teszi az ellátások finanszírozásának jobb megalapozását, pontosabb 
követését. Ennek része egy valódi monitoringot lehetővé tevő rendszer kialakítása, 
támaszkodva az e-kézbesítési szolgáltatására, felhasználva a (részben megújuló) űrlapos 
jelentési megoldásokat, de lehetővé téve a gépi adatszolgáltatást az auditált egészségügyi 
rendszerek számára. Része egy új szolgáltatói információs rendszer kialakítása is. 
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1.
Konstrukció 

kódja
Projekt megnevezése Operatív Program

Támogatást igénylő 
neve

Kiemelt projekt 
támogatási összege 
(KONV+KMR Mrd Ft)

Projekt rövid bemutatása
Támogathatóság feltételei 

(amennyiben releváns)

38. 2.3.8 Teljeskörű ügyfélazonosítás
Elektronikus Közigazgatás Operatív 

Program

Közigazgatási és 
Elektronikus 

Közszolgáltatások Központi 
Hivatala 

2,15

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

39. 3.1.5
A Rendőrség elektronikus feldolgozó 

rendszerének korszerűsítése a KMR régióban
Elektronikus Közigazgatás Operatív 

Program

Belügyminisztérium 
Országos Rendőr-

főkapitányság 
2,00

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

40. 3.1.6 Önkormányzati ASP központ felállítása
Elektronikus Közigazgatás Operatív 

Program
Kormányzati Informatikai 

Fejlesztési Ügynökség
2,60

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

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

5. oldal
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A Kormány 1453/2014. (VIII. 1.) Korm. határozata
a KEOP-1.1.1/2F-2008-0002 azonosító számú („Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási Program – Települési 
szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer fejlesztése” című) nagyprojekt finanszírozásáról

A Kormány
 1. egyetért a  KEOP-1.1.1/2F-2008-0002 azonosító számú, „Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási Program 

–  Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer fejlesztése” című nagyprojekt (a továbbiakban: nagyprojekt) 
finanszírozásának módjával és a nagyprojekt műszaki tartalmával az 1. melléklet szerint,

 2. hozzájárul a nagyprojekt támogatási szerződésének 1. pont szerinti módosításához,
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal

 3. visszavonja a  KEOP-1.1.1/2F-2008-0002 azonosító számú („Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási Program 
–  Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer fejlesztése” című) nagyprojekt többlettámogatási igényének 
jóváhagyásáról szóló 1802/2013. (XI. 8.) Korm. határozatot.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1453/2014. (VIII. 1.) Korm. határozathoz

A B C D E F G H

1.
Projekt azonosító 

száma
Projekt megnevezése Támogatást igénylő neve

Projekt összköltsége 

(nettó Ft)

Projekt támogatása Projekt 

támogatási 

intenzitása (%)

Projekt célja
2.

KEOP EU

(nettó Ft)

KEOP hazai (nettó 

Ft)

3.
KEOP-1.1.1/2F-

2008-0002

Mecsek-Dráva 
Hulladékgazdálkodási 
Program – Települési 

szilárdhulladék-
gazdálkodási rendszer 

fejlesztése

Mecsek-Dráva 
Regionális 

Szilárdhulladék 
Kezelő Rendszer 

Létrehozását Célzó 
Önkormányzati 

Társulás

17 275 756 870 10 279 075 338 1 813 954 471 70

A hulladékgazdálkodási rendszer összesen 
313 településen élő 426 022 lakost érint.
A projekt célja a társult települések 
területén megteremteni a modern és 
költséghatékony hulladékgazdálkodás 
feltételeit.
A projekt keretében három regionális 
hulladékkezelő központ létesül, valamint 
a hulladékgazdálkodási rendszer 
üzemeltetéséhez szükséges eszközök 
kerülnek beszerzésre.
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A Kormány 1454/2014. (VIII. 1.) Korm. határozata
az egészségügyi intézmények infrastrukturális fejlesztését támogató uniós projektek megvalósítása 
érdekében szükséges többletforrások biztosításáról

A Kormány
 1. jóváhagyja az  1.  melléklet szerint az  1.  mellékletben foglalt táblázatban felsorolt projektek elszámolható 

összköltségének az  1.  mellékletben foglalt táblázat G oszlopában meghatározottak szerinti, mindösszesen 
legfeljebb 1 852 867 345 forinttal történő növelését,

 2. jóváhagyja
a) az  1.  pontban meghatározott projektekkel összefüggésben a  kedvezményezettek önerejének 

az  1.  mellékletben foglalt táblázat H oszlopában meghatározottak szerinti, mindösszesen legfeljebb 
205 874 149 forint,

b) az  1.  pontban meghatározott projektek európai uniós támogatásra el nem számolható költségeinek 
az  1.  mellékletben foglalt táblázat I oszlopában meghatározottak szerinti, mindösszesen legfeljebb 
207 577 461 forint

Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 1.  melléklet XIX. Uniós 
fejlesztések fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 7. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok alcím, 8. Állami 
költségvetési kedvezményezettek sajáterő támogatása jogcímcsoport terhére történő finanszírozását,

 3. hozzájárul az 1. mellékletben felsorolt projektek támogatási szerződésének 1. és 2. pont szerinti módosításához,
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: azonnal

 4. felhívja az  emberi erőforrások miniszterét, hogy gondoskodjon a  TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0002 azonosító számú, 
„Csongrád Megyei Dr. Bugyi István Kórház struktúraváltása a hatékony járó-fekvőbeteg ellátás fejlesztésével” című 
projekt támogatási szerződésének felbontásáról.

Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2014. augusztus 31.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1454/2014. (VIII. 1.) Korm. határozathoz

A B C D E G H I J

1.

Projekt azonosító száma
Támogatást igénylő 

neve
Projekt megnevezése

A támogatási szerződésben szereplő elszámolható 

közkiadás
Költségnövekmény

Az uniós támogatásra 

el nem számolható 

költségnövekmény 

(Ft)

Összes 

költségnövekmény 

(Ft)2.
Támogatás összege 

(Ft)

Önerő összege 

(Ft)

Támogatás összege 

(Ft)

Önerő összege 

(Ft)

3.
TIOP-2.2.2-08/2-

2009-0008

Szegedi 

Tudományegyetem

Sürgősségi ellátás 

fejlesztése a Szegedi 

Tudományegyetem 

Szent-Györgyi Albert 

Klinikai Központban

608 759 066 67 639 896 210 600 000 23 400 000 36 000 000 270 000 000

4.
TIOP-2.2.7-

07/2F/2-2010-0001

Pécsi 

Tudományegyetem

Janus Pannonius 

Program – Korszerű 

egészségügy 

a történelmi 

régióban

11 260 443 213 1 251 160 357 225 000 000 25 000 000 – 250 000 000

5.
TIOP-2.2.4-09/1-

2010-0014

Felső-Szabolcsi 

Kórház

A Felső-Szabolcsi 

Kórház egészségügyi 

ellátórendszerének 

korszerűsítése, 

komplex fejlesztési 

program keretében

2 809 029 422 312 114 380 62 990 730 6 998 970 – 69 989 700

6.
TIOP-2.2.4-09/1-

2010-0027

Markhot Ferenc 

Oktatókórház és 

Rendelőintézet

Szervezeti és 

infrastrukturális 

megújulás az egri 

Markhot Ferenc 

Kórházban

4 417 640 210 490 848 912 810 000 000 90 000 000 – 900 000 000

7.
TIOP-2.2.6-

12/1B-2013-0007

Csornai Margit 

Kórház

Csornai Margit 

Kórházban új 

központi járóbeteg 

rendelőintézet 

építése

1 169 961 896 129 995 766 274 276 615 30 475 179 – 304 751 794

8.
TIOP-2.2.7-

07/2F/2-2009-0006

Borsod-Abaúj-

Zemplén Megyei 

Kórház és Egyetemi 

Oktató Kórház

„Csillagpont 

Kórház” létrehozása 

a Borsod-Abaúj-

Zemplén Megyei 

Kórház és Egyetemi 

Oktató Kórházban

– – 270 000 000 30 000 000 171 577 461 471 577 461

9. Összesen: 20 265 833 807 2 251 759 311 1 852 867 345 205 874 149 207 577 461 2 266 318 955
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