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III.

Kormányrendeletek

A Kormány 277/2015. (IX. 22.) Korm. rendelete
a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló
19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet és a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek
végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 137/2015. (VI. 2.) Korm. rendelet
módosításáról
A Kormány a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 132. § 19. és 35. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény
15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: GET Vhr.) a következő 164/E. §-sal egészül ki:
„164/E. § (1) A földgázelosztó az üzletszabályzatát az 1. számú mellékletnek a földgázellátásról szóló 2008. évi
XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 137/2015.
(VI. 2.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Mód. Kr. 4.) megállapított 11. pont 11.13–11.19. alpontjában foglaltak
teljesítése érdekében megfelelően átdolgozza, és azt 2015. október 31-ig a Hivatal részére jóváhagyásra benyújtja.
(2) A földgázelosztó a Mód. Kr. 4.-gyel megállapított 1. számú melléklet 11. pont 11.13. alpontjában előírtak
teljesítése érdekében 2015. november 30-ig köteles valamennyi olyan felhasználási hely tekintetében
felülvizsgálatot végezni, amely az 1. számú melléklet 11. pont 11.9. alpontja szerinti gázmérőcserével érintett lehet.
A felülvizsgálat eredményéről a földgázelosztó a Hivatalt értesíti.
(3) A Hivatal a (2) bekezdés szerinti értesítést követően hatósági ellenőrzés keretében megvizsgálja, hogy
– amennyiben adott felhasználási helyen a Mód. Kr. 4.-gyel megállapított 1. számú melléklet 11. pont 11.9. alpontja
szerinti gázmérőcsere feltételei fennállnak – a felszerelt fogyasztásmérő berendezés mérési tartományát
a földgázelosztó a felszerelés időpontjában hatályos műszaki előírásoknak megfelelően határozta-e meg, és ha
nem, akkor ennek következtében – figyelemmel a felszerelésének időpontjában hatályos hatósági árakra – érte-e
a felhasználót anyagi hátrány. Ha a Hivatal megállapítja, hogy a fogyasztásmérő berendezés mérési tartományát
a földgázelosztó nem megfelelően határozta meg, és ennek következtében a felhasználót anyagi hátrány érte,
továbbá a földgázelosztó nem tudja bizonyítani, hogy a felszerelés időpontjában hatályos műszaki előírásoknak
nem megfelelő fogyasztásmérő berendezés felszerelését a felhasználó a földgázelosztó ez irányú tájékoztatása
ellenére kifejezetten kérte, az a földgázelosztó részéről a rendszerhasználati díj jogszerűtlen felszámításának
minősül.”
2. §		
A GET Vhr. 1. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
3. §		
A GET Vhr. 1. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
4. §		
Hatályát veszti a GET Vhr.-nek a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról
szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 137/2015. (VI. 2.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: KR)
megállapított 158. §-a.
5. §		
A KR 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az 1. § 2015. november 1-jén lép hatályba.”
6. §		
Nem lép hatályba a KR 3. § (2) bekezdése.
7. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.
(2) A 3. § 2015. november 1-jén lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet a 277/2015. (IX. 22.) Korm. rendelethez
1. A GET Vhr. 1. számú melléklet 11. pont 11.10. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„11.10. A földgázelosztó 30 napon belül köteles a 11.9. pont szerinti kezdeményezést a rendelkezésére álló műszaki
adatok figyelembevételével felülvizsgálni és a felülvizsgálat eredményéről a kezdeményezőt tájékoztatni, kivéve,
ha a kezdeményezésre a földgázelosztó 11.13. pont szerinti tájékoztatása alapján kerül sor. A 11.9. pontban előírt
feltételek fennállása esetén a földgázelosztó köteles a fogyasztásmérő berendezést kicserélni és a kezdeményezés
időpontjától a fogyasztásmérő berendezés névleges kapacitása alapján megállapított rendszerhasználati díjat
alkalmazni. Az új fogyasztásmérő berendezést – a 11.13. pontban foglalt kivétellel – a kezdeményező fizeti meg.
A fogyasztásmérő berendezés cseréjével kapcsolatos mérőhely kialakításának költsége – a 11.13. pontban foglalt
kivétellel – a kezdeményezőt terheli, kivéve, ha a földgázelosztó fogyasztásmérő berendezés indokolt cseréjét
3 hónapon belül nem hajtja végre.”
2. A GET Vhr. 1. számú melléklet 11. pont 11.13. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„11.13. Ha a földgázelosztó a 11.9. pontban meghatározott feltételek fennállását észleli, köteles a felhasználó
figyelmét felhívni a fogyasztásmérő berendezés cseréjének lehetőségére. A fogyasztásmérő berendezés 11.9. pont
szerinti cseréje, a fogyasztásmérő berendezés cseréjével kapcsolatos kiviteli terv elkészítése és a mérőhely
kialakítása egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó, a cserét követően egyetemes szolgáltatásra jogosulttá
váló felhasználó és közintézményi felhasználó esetén a földgázelosztó kötelessége, saját költségén. A közintézményi
felhasználó a fogyasztásmérő berendezés cseréjének kezdeményezésével egyidejűleg az 55/B. § (2) bekezdésében
meghatározott dokumentumokkal igazolja, hogy közintézményi felhasználónak minősül.”

2. melléklet a 277/2015. (IX. 22.) Korm. rendelethez
A GET Vhr. 1. számú melléklet 11. pontja a következő 11.14–11.19. alpontokkal egészül ki:
„11.14. A 20–100 m3/h kapacitásigényű felhasználási helyen ötévente, a mérésügyről szóló törvény végrehajtásáról
szóló 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében meghatározott időszakos gázmérő hitelesítéssel
összefüggő gázmérőcserét megelőzően a földgázelosztó köteles meghatározni a felhasználó számított órai
teljesítményét a felhasználó gázmérőcserét megelőző öt év legnagyobb havi tény fogyasztási adata alapján.
11.15. A 11.14. pont szerinti felülvizsgálat eredményéről és a gázmérőcsere 11.16. pont szerinti kezdeményezésének
lehetőségéről a földgázelosztó köteles a felhasználót a gázmérőcserét megelőzően, a 10.1. pontjában
meghatározott értesítéssel egyidejűleg tájékoztatni. A földgázelosztó a tájékoztatás keretében igazolható
módon köteles tájékoztatni a felhasználót a számított órai teljesítményhez igazodó fogyasztásmérő berendezés
felszerelésének kockázatairól, valamint arról, hogy a számított órai teljesítményt meghaladó földgázfogyasztás miatt
bekövetkező szolgáltatási szünet nem minősül a földgázelosztó által történő kikapcsolásnak, az abból származó kárt
a felhasználó viseli.
11.16. Ha a felhasználási helyen felszerelt fogyasztásmérő berendezés névleges teljesítménye legalább
15 százalékkal nagyobb, mint a felhasználó számított órai teljesítménye, akkor a földgázelosztó a felhasználási
hely tulajdonosa vagy meghatalmazásával a felhasználó kezdeményezése esetén köteles a számított órai
teljesítménynek megfelelő kapacitású fogyasztásmérő berendezés felszerelésére a 11.14. pont szerinti gázmérő
hitelesítéssel összefüggő gázmérőcserével egyidejűleg.
11.17. A fogyasztásmérő berendezés 11.16. pont szerinti cseréje, a fogyasztásmérő berendezés cseréjével
kapcsolatos kiviteli terv elkészítése és a mérőhely esetleges átalakítása egyetemes szolgáltatásra jogosult
felhasználó, a cserét követően egyetemes szolgáltatásra jogosulttá váló felhasználó és közintézményi felhasználó
esetén a földgázelosztó kötelessége, saját költségén.
11.18. A földgázelosztók kötelesek a felhasználó számított órai teljesítményének meghatározására egységes
módszertant kialakítani, és azt az üzletszabályzatukban nyilvánossá tenni.
11.19. A közintézményi felhasználó a fogyasztásmérő berendezés 11.16. pont szerinti cseréjének
kezdeményezésével egyidejűleg az 55/B. § (2) bekezdésében meghatározott dokumentumokkal igazolja, hogy
közintézményi felhasználónak minősül.”
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19751

A Kormány 278/2015. (IX. 22.) Korm. rendelete
a lakásépítési támogatásról szóló 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány
a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény 28. §-ában kapott felhatalmazás alapján,
a 2. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény végrehajtásáról szóló
113/1994. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosítása
1. §		
A hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény végrehajtásáról szóló 113/1994. (VIII. 31.) Korm. rendelet 17. §
(2) bekezdése a következő b) ponttal egészül ki:
(E feladatkörében)
„b) szakmai irányító miniszterként gyakorolja a fővárosi és megyei kormányhivatal hadigondozással kapcsolatos
feladatainak ellátásával összefüggésben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. § f )–i) pontjában
meghatározott, valamint a törvényességi és szakszerűségi ellenőrzési hatásköröket;”

2. A lakásépítési támogatásról szóló 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet módosítása
2. §

(1) A lakásépítési támogatásról szóló 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (1) bekezdés 9. pontja
helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„9. hasznos alapterület: az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK) fogalom-meghatározásának keretein belül a következő helyiségek
alapterületének összege, amelyek a lakáson mint önálló rendeltetési egységen belül tálalhatók:
a) előszoba, közlekedő,
b) nappali,
c) hálószoba,
d) étkező,
e) konyha, étkezőkonyha,
f ) fürdőszoba,
g) WC,
h) kamra, tároló,
i) gardrób,
j) mosókonyha,
k) kazánhelyiség és
l) egyéb fűthető helyiség, ide nem értve a gépjárműtárolót és a pinceszinti helyiséget;”
(2) Az R. 1. § (1) bekezdés 14. és 15. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(E rendelet alkalmazásában:)
„14. komfortos lakás: az a lakás, amely legalább
a) egy 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával,
b) az OTÉK 8. § (2) bekezdése szerinti teljes vagy részleges közművesítettséggel,
c) közüzemi vagy közcélú szolgáltatással igénybe vehető ivóvízellátással,
d) melegvíz-ellátással, és
e) egyedi fűtési móddal
rendelkezik;
15. összkomfortos lakás: az a lakás, amely legalább
a) egy 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával,
b) az OTÉK 8. § (2) bekezdése szerinti teljes közművesítettséggel,
c) közüzemi vagy közcélú szolgáltatással igénybe vehető ivóvízellátással,
d) melegvíz-ellátással, és
e) központi fűtési móddal
rendelkezik.”
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(3) Az R. 1. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Amennyiben a lakás elhelyezkedése szerinti településen vagy településrészen a szennyvízelvezetés
közüzemi vagy közcélú szolgáltatással történik, a lakás e szolgáltatás igénybevétele esetén minősülhet legalább
komfortosnak.”
3. §		
Az R. 3. § (1) bekezdés a) pontja a következő ad) alponttal egészül ki:
[A családok otthonteremtési kedvezménye akkor igényelhető, ha
a) az igénylő teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan nyilatkozik arról, hogy a kérelem benyújtásának
időpontjában saját magának, házastársának, élettársának és gyermekének, valamint a vele együtt költöző
családtagjainak]
„ad) önkormányzati tulajdonban lévő lakás vagy szolgálati jogviszonyhoz vagy munkakörhöz kötött lakás bérlője
esetén az általa bérelt és megvásárolni kívánt lakás”
(kivételével lakástulajdona, állandó lakáshasználati joga nincs vagy e jogok ingatlan-nyilvántartási bejegyzésére irányuló
kérelme nincs folyamatban, továbbá önkormányzati tulajdonban lévő vagy szolgálati jogviszonyhoz vagy munkakörhöz
kötött lakásra bérleti jogviszonya vagy lízingbe vett lakása nincs;)
4. §		
Az R. 4. §-a a következő (1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az (1) bekezdés szerinti lakás hasznos alapterülete legkisebb mértékének számításánál az igénylő által
eltartott valamennyi gyermeket figyelembe kell venni, ideértve azon gyermekeket is, akik után az egyéb lakáscélú
állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatást már igénybe
vették. Az e bekezdés szerint megállapított hasznos alapterületet az (1) bekezdés szerint megállapított családok
otthonteremtési kedvezménye összegének számításánál nem kell figyelembe venni.
(1b) Nem jogosult a családok otthonteremtési kedvezménye igénybevételére a támogatott személy, ha
az (1a) bekezdés szerint számított gyermekei száma alapján a támogatással érintett ingatlan alapterülete nem éri
el az (1a) bekezdés szerinti gyermekek együttes száma alapján figyelembe veendő hasznos alapterület legkisebb
mértékét.”
5. §		
Az R. 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A vállalt gyermek megszületésére vonatkozó határidőt új lakás építésénél, vagy építési engedély köteles
bővítésnél a használatbavételi engedély kiadásának vagy a használatbavétel tudomásulvételének napjától, nem
építési engedély köteles bővítés esetén a munkálatok befejezéséről szóló teljes bizonyító erejű magánokiratba
foglalt nyilatkozat hitelintézet részére történő bemutatásától, lakás vásárlása esetén az adásvételi szerződés
megkötésének időpontjától kell számítani. A használatbavételi engedélyt, a használatbavétel tudomásulvételét
igazoló hatósági bizonyítványt vagy az e bekezdés szerinti nyilatkozatot a fiatal házaspár annak kiadását követő
30 napon belül, de legkésőbb a használatbavétel tudomásulvételét követő 45 napon belül köteles a hitelintézet
részére bemutatni. Amennyiben a fiatal házaspár az e bekezdés szerinti dokumentumokra vonatkozó bemutatási
kötelezettségének a hitelintézet felszólítását követően sem tesz eleget, úgy a családok otthonteremtési
kedvezménye összegét az igénybevétel napjától számított, a Ptk. szerinti késedelmi kamattal növelten
a hitelintézeten keresztül a Kincstár részére vissza kell fizetnie. A gyermekvállalásra vonatkozó határidő a terhesség
időszakára egyszer meghosszabbodik, ha a fiatal házaspár a terhességet orvosi bizonyítvánnyal a vállalási határidő
lejártáig a hitelintézetnek igazolja.”
6. §		
Az R. 17. § (8) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A hitelintézet havi rendszerességgel, elektronikus úton megküldi a Kincstárnak ellenőrzési céllal a családok
otthonteremtési kedvezménye igénybevételéről szóló szerződések, azok módosítása vagy megszűnése, valamint az új
támogatott személyek és azok családok otthonteremtési kedvezménye alapjául szolgáló gyermekeinek alábbi adatait:)
„h) személyi azonosító és”
7. §		
Az R. 17/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„17/A. § Ha az igénylő a lakáscélját a saját erőn és a családok otthonteremtési kedvezményén felül hitelintézeti
kölcsön igénybevételével valósítja meg és a családok otthonteremtési kedvezményét és a hitelintézeti
kölcsönt két különböző hitelintézettől igényli, úgy az igénylő a családok otthonteremtési kedvezményét nyújtó
hitelintézetnek bemutatja a kölcsönt nyújtó hitelintézet által kiadott hitelígérvényt. A kölcsön folyósítása a családok
otthonteremtési kedvezménye folyósítását megelőzően történik.”
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8. §		
Az R.
a)
3. § (1) bekezdés c) pontjában az „a családok otthonteremtési kedvezménye igénybevételéről szóló szerződés
megkötését” szövegrész helyébe az „a családok otthonteremtési kedvezménye igénylését” szöveg lép,
b)
3. § (1) bekezdés c) pont ca) alpontjában az „és” szövegrész helyébe az „és az e pont szerinti eladási árból”
szöveg lép,
c)
3. § (1) bekezdés c) pont cb) alpontjában a „kölcsön” szövegrész helyébe a „kölcsön e pont szerinti eladási
árból” szöveg lép,
d)
3. § (1) bekezdés i) pont ia) alpontjában az „átadja” szövegrész helyébe a „felhasználja és továbbítsa” szöveg
lép,
e)
3. § (1) bekezdés i) pont id) alpontjában az „a saját erőnek legfeljebb a telekárat is tartalmazó vételár 10%-ával
csökkentett részét” szövegrész helyébe az „a telekárat is tartalmazó vételár legfeljebb 10%-át készpénzben,
a fennmaradó vételárrészt” szöveg lép,
f)
3. § (5) bekezdésében az „az új tulajdonost a családok otthonteremtési kedvezménye nem illeti
meg” szövegrész helyébe a „2. § (1) bekezdés b) pontja szerinti, használt lakásra vonatkozó családok
otthonteremtési kedvezménye igényelhető” szöveg lép,
g)
4. § (5) bekezdésében az „osztály nem éri el a „B” (követelménynél jobb) vagy annál kedvezőbb” szövegrész
helyébe az „osztálya nem éri el a „B” (követelménynél jobb)” szöveg lép,
h)
7/A. § (1) bekezdés a) pontjában a „szerinti maximális alkalommal emberi reprodukcióra irányuló különleges
eljárásban (a továbbiakban: reprodukciós eljárás)” szövegrész helyébe a „2. § (1) bekezdés c) pont
ca)–cf ) alpontja szerinti emberi reprodukcióra irányuló különleges eljárásban (a továbbiakban: reprodukciós
eljárás) a kötelező egészségbiztosítás keretében vagy azon kívül összességében legalább öt alkalommal”
szöveg lép,
i)
8. § (5) bekezdésében az „építés” szövegrész helyébe az „építés vagy bővítés” szöveg lép,
j)
11. § (1) bekezdés c) pontjában a „lakóhelyet, lakcímet” szövegrész helyébe a „lakóhelyet és a személyi
azonosítót, lakcímet és személyi azonosítót” szöveg lép,
k)
11. § (1) bekezdés l) pontjában az „és a gyermek születését anyakönyvi kivonattal” szövegrész helyébe
az „anyakönyvi kivonattal és a gyermek születését anyakönyvi kivonattal, lakcímet és személyi azonosítót
igazoló hatósági igazolvánnyal és adóigazolvánnyal” szöveg lép,
l)
17. § (8a) bekezdésében a „lakásépítési támogatást” szövegrész helyébe a „családok otthonteremtési
kedvezményét” szöveg lép.

3. Záró rendelkezések
9. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A 2–8. § az e rendelet kihirdetését követő 10. napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 279/2015. (IX. 22.) Korm. rendelete
a településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló 252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet,
valamint a világörökségi kezelési tervről, a világörökségi komplex hatásvizsgálati dokumentációról és
a világörökségi várományos helyszínekről szóló 315/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány
az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 16. pontjában,
a 3–18. § tekintetében a világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény 14. § (1) bekezdés c)–d) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
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1. A településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló
252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet módosítása
1. §		
A településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló 252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: R1.) 9. § (4) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:
(A területi építészeti-műszaki tervtanács feladata, hogy véleményezze)
„c) a polgármester településképi véleményezési eljárása hiányában a világörökségi területen a több, egy
tájegységet képező település közigazgatási területén új épület építéséhez, meglévő épület bővítéséhez, valamint
a településképet érintő homlokzati felújításához vagy átalakításához szükséges építészeti-műszaki dokumentációt.”
2. §		
Az R1. 10. § (1) bekezdésében az „a) pontjában” szövegrész helyébe a „c) pontjában” szöveg lép.

2. A világörökségi kezelési tervről, a világörökségi komplex hatásvizsgálati dokumentációról és
a világörökségi várományos helyszínekről szóló 315/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása
3. §		
A világörökségi kezelési tervről, a világörökségi komplex hatásvizsgálati dokumentációról és a világörökségi
várományos helyszínekről szóló 315/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 1. § (2a) bekezdése helyébe
a következő rendelkezés lép:
„(2a) A miniszter az e rendeletben meghatározott egyes feladatait a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és
Vagyongazdálkodási Központ (a továbbiakban: Központ) útján látja el.”
4. §		
Az R2. 1. § (3)–(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A miniszter a természetvédelemért felelős miniszterrel egyetértésben gondoskodik a megalapozó
dokumentáció és a kezelési terv elkészítéséről, ha a világörökségi terület országos jelentőségű védett természeti
területet vagy Natura 2000 területet érint.
(4) Ha a világörökségi helyszín kiemelkedő egyetemes értéke kizárólag természeti érték, és
a) a világörökségi helyszín egésze országos jelentőségű védett természeti területen van, valamint
b) az a) pont szerint országos jelentőségű védett természeti terület nem rendelkezik – a természet védelméről szóló
törvény felhatalmazása alapján kiadott rendelet szerinti – természetvédelmi kezelési tervvel,
a kezelési terv dokumentációját a természetvédelmi kezelési tervek készítésére, készítőjére és tartalmára vonatkozó
szabályokról szóló miniszteri rendelet (a továbbiakban: rendelet), továbbá az országos jelentőségű védett
természeti területekre vonatkozó természetvédelmi kezelési terv tervdokumentációjának tartalmi követelményeiről
és elkészítéséről szóló miniszteri utasítás előírásai szerint kell előkészíteni azzal, hogy a tervezetet – a rendelet
szerinti felterjesztést követően – a természetvédelemért felelős miniszter véleményezésre megküldi a miniszternek.
(5) Ha a világörökségi helyszín kiemelkedő egyetemes értéke kulturális érték és a világörökségi területen található
országos jelentőségű védett természeti terület – a természet védelméről szóló törvény felhatalmazása alapján
kiadott rendelet szerinti – természetvédelmi kezelési tervvel rendelkezik, a világörökségi kezelési tervnek a Vötv. 8. §
(4) bekezdésére tekintettel összhangban kell lennie a hatályos természetvédelmi kezelési tervvel.”
5. §

(1) Az R2. 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Központ a megalapozó dokumentáció és a kezelési terv elkészítésére jogi személlyel (a továbbiakban együtt:
a kezelési terv készítője) köthet vállalkozási szerződést.
(2) A kezelési terv készítőjével akkor köthető vállalkozási szerződés, ha annak a megalapozó dokumentáció és
a kezelési terv elkészítésében részt vevő tagja vagy a vele munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb
jogviszonyban álló más személy megfelel a (3) bekezdésben meghatározott feltételeknek, és ez a tag (személy) részt
vesz a megalapozó dokumentáció és a kezelési terv elkészítésében.”
(2) Az R2. 2. § (6) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A kezelési terv készítője a megalapozó dokumentáció és a kezelési terv elkészítésébe bevonja)
„b) táj- és természetvédelmet, ökoturizmust és környezeti nevelést érintő kérdésekben a működési területével
érintett nemzeti park igazgatóságot; a 2. melléklet V. 1. b) pontja esetében a működési területével érintett nemzeti
park igazgatóság által kidolgozott szöveget kell beépíteni a kezelési tervbe,”
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(3) Az R2. 2. §-a a következő (9) és (10) bekezdéssel egészül ki:
„(9) A kezelési terv készítője a megalapozó dokumentáció és a kezelési terv tervezetéről a világörökségi terület
használatában és megőrzésében érintett szereplőkkel 20 napos egyeztetési határidővel helyi fórumok útján
széleskörű társadalmi egyeztetést folytat.
(10) A megalapozó dokumentáció és kezelési terv elbírálásában nem vehet részt olyan személy vagy szervezet,
amely azok elkészítésében részt vett. Az összeférhetetlenség elbírálására a hatályos közbeszerzésekről szóló törvény
rendelkezései irányadók.”
6. §		
Az R2. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) A kezelési terv készítője a szerződéskötéstől számított 110 napon belül, a budapesti világörökségi helyszín,
illetve 10 településnél több településre kiterjedő világörökségi helyszín esetében 200 napon belül elkészíti és
a Központ részére megküldi a megalapozó dokumentációt.
(2) A megalapozó dokumentációról a világörökségi testület a megalapozó dokumentáció kézhezvételétől számított
30 napon belül véleményt nyilvánít. Vitás kérdés esetén a Központ a világörökségi testület ülését követően
haladéktalanul a miniszter állásfoglalását kéri. A miniszter az állásfoglalását a kérelem kézhezvételétől számított
30 napon belül adja meg.
(3) A kezelési terv készítője a (2) bekezdés szerinti vélemény figyelembevételével a megalapozó dokumentációt
30 napon belül módosítja, és megküldi a Központnak.
(4) Amennyiben a megalapozó dokumentáció módosítása
a) a (2) bekezdés szerinti véleményben foglaltak szerint megtörtént, a Központ a megalapozó dokumentációt
megküldi a miniszternek;
b) nem a (2) bekezdés szerinti véleményben foglaltak szerint történt meg, a megalapozó dokumentáció módosítása
során az a) pontban foglaltak szerint kell eljárni.
(5) A megalapozó dokumentáció alapján kidolgozott kezelési tervet a (2) bekezdés szerinti vélemény kézhezvételét
követő 200 napon belül elkészíti. Legalább húsz településre kiterjedő világörökségi helyszín esetében a 2. §
(1) bekezdése szerinti szerződésben a határidő ettől eltérően is megállapítható, de a kezelési terv elkészítése és
a miniszter részére történő megküldése a 300 napot nem haladhatja meg.”
7. §		
Az R2. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § (1) A Központ a kezelési terv tervezetét honlapján közzéteszi, és erről egyidejűleg elektronikus úton értesítést
küld
a) a miniszternek és az érintett minisztereknek,
b) a világörökségi terület szerinti helyi önkormányzat képviselő-testületének vagy területi önkormányzat
közgyűlésének és amennyiben érintett, az országos nemzetiségi önkormányzatnak,
c) az illetékes önkormányzati és állami főépítésznek,
d) az illetékes
da) és feladatkörében a kiemelkedő egyetemes érték vonatkozásában érintett központi államigazgatási szerv
területi szervének,
db) örökségvédelmi feladatkörben eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalnak,
e) a világörökségi területen működő világörökségi gondnokságnak,
f ) amennyiben a helyszín egy vagy több eleme az állam tulajdonában van, és nem tartozik a Nemzeti Földalapról
szóló törvény hatálya alá, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak,
g) amennyiben a világörökségi terület részben vagy teljes mértékben országos jelentőségű védett természeti
területen vagy Natura 2000 területen van, a működési területével érintett nemzeti park igazgatóságnak.
(2) A kezelési terv tervezetéről az (1) bekezdés a)–g) pontjában meghatározott szervek és személyek az (1) bekezdés
szerinti elektronikus értesítés kiküldésétől számított 20 napon belül jogosultak írásban véleményt nyilvánítani.
(3) Véleménykülönbség esetén az egységes álláspont kialakítása érdekében a (2) bekezdésben meghatározott
véleményezési határidő lejártát követő 15 napon belül a Központ egyeztetést hív össze
a) az (1) bekezdés a)–g) pontjában meghatározott személyek, szervek képviselőjének,
b) a kezelési terv készítőjének,
c) a világörökségi testület elnökének,
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d) az (1) bekezdés f ) pontjában foglalt természetvédelmi érintettségtől függetlenül, amennyiben a táj- és
természetvédelmet, ökoturizmust és környezeti nevelést érintő vitás kérdés maradt fenn, a működési területével
érintett nemzeti park igazgatóság képviselőjének
részvételével.
(4) A kezelési terv elfogadására a továbbiakban a 3. § (2) bekezdése és a 3. § (3) bekezdés a) pontja szerinti eljárást
kell megfelelően alkalmazni.”
8. §		
Az R2. 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. § (1) A miniszter a kezelési terv tervezetének kézhezvételétől számított 30 napon belül kikéri a világörökségi
testület véleményét, mely azt 15 napon belül megküldi a miniszternek. Amennyiben a miniszter a kezelési terv
tervezetének módosításáról dönt, a kezelési terv készítője a döntés kézhezvételétől számított 30 napon belül
megküldi a Központ és a miniszter részére a kezelési tervnek a módosítási javaslat figyelembevételével átdolgozott
tervezetét.
(2) A miniszter a kezelési terv tervezetét a Kormány elé terjeszti.”
9. §		
Az R2. 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„7. § (1) A világörökségi gondnokság a kezelési tervben foglaltak végrehajtása érdekében a kezelési tervben foglalt
célok elérését szolgáló éves cselekvési programot (a továbbiakban: kezelési kézikönyv) készít a 3. mellékletben
meghatározott tartalommal, a kezelési tervben meghatározott stratégiákkal összhangban.
(2) A kezelési kézikönyvet első alkalommal a kezelési terv hatálybalépésétől számított 1 éven belül, majd azt
követően évente, a tárgyévet megelőző év utolsó munkanapjáig kell elkészíteni és a miniszternek jóváhagyásra
megküldeni. A miniszter módosító javaslatainak átvezetésére a kezelési kézikönyv készítőjének az azok
kézhezvételétől számított 30 nap áll rendelkezésére.
(3) Az éves tervezés gyakorlatában az előző évi kezelési kézikönyv cselekvési programja megvalósításának
értékelését a tárgyévi kezelési kézikönyvben kell elvégezni.”
10. §		
Az R2. 3. alcíme helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. A világörökségi várományos helyszín kezelési terve
9. § (1) Amennyiben a Vötv. 5. § d) pontja szerinti Világörökség Jegyzékbe jelölendő várományos helyszín
rendelkezik az e rendelet hatálybalépése előtt készült kezelési tervvel, arra az Egyesült Nemzetek Oktatási,
Tudományos és Kulturális Szervezete 1972. november 16-án kelt, az 1985. évi 21. törvényerejű rendelettel
kihirdetett, a világ kulturális és természeti örökségének védelméről szóló egyezmény előírásai az irányadók
figyelemmel az egyezmény Működési Irányelveiben, továbbá a világörökségi várományos helyszín bejelentéséhez
előírt dokumentációban (a továbbiakban: bejelentési dokumentáció) foglaltakra.
(2) A várományos helyszín Világörökség Jegyzékbe történő felvételét követően a megalapozó dokumentációt és
a kezelési terv átdolgozását e rendelet szerint kell elkészíteni.”
11. §		
Az R2. 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„10. § A világörökségi helyszín vagy terület kiemelkedő egyetemes értékét érintő beavatkozást megelőzően
világörökségi komplex hatásvizsgálati dokumentációt (a továbbiakban: hatásvizsgálati dokumentáció) kell
készíteni, ha a világörökségi területen hatóságként eljáró vagy szakhatóságként közreműködő örökségvédelmi és
természetvédelmi hatóság (a továbbiakban együtt: hatóság) a tervezett beavatkozás kiemelkedő egyetemes értékre
gyakorolt hatását nem tudja megítélni a hatásvizsgálati dokumentáció nélkül, valamint ha az eljárás tárgya olyan
beavatkozás, amelynek
a) nincs kialakult gyakorlata;
b) esetében a kezelési terv nem nyújt elegendő támpontot a döntéshez;
c) esetében korábban nem ismert körülményekkel való együtthatásra is számítani kell; vagy
d) közvetlen hatása ugyan megítélhető, de valószínűsíthető, hogy időben és térben olyan járulékos hatások is
felmerülhetnek, amelyek előzetes értékelése részletes és több tudományág általi elemzést igényel.”
12. §		
Az R2. 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„11. § A hatásvizsgálati dokumentáció készítése során
a) meg kell vizsgálni az érintett területet, és össze kell gyűjteni a világörökségi szempontból jelentős információkat
és dokumentumokat, így különösen a terület állapotváltozásáról informáló dokumentációkat, statisztikai adatokat,
hatályos településrendezési eszközöket;
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b) elemezni kell a tervezett beavatkozásra vonatkozó információkat és dokumentációkat;
c) fel kell tárni a hazai és nemzetközi analógiákat;
d) rövid-, közép- és hosszú távú hatáselemzést kell készíteni a tervezett beavatkozás várható következményeiről,
hatásairól, így különösen a helyi gazdaságra, valamint az érintett települések lakosságmegtartó képességére
gyakorolt hatásokról, továbbá a Kiemelkedő Egyetemes Értéket nem sértő változások kezelésével kapcsolatos
teendőkről;
e) fel kell mérni a hatásviselőket és az azokat érintő hatások jellegét és mértékét; valamint
f ) látványelemzést kell készíteni a történetileg jelentős rálátásokat is tekintetbe véve, ha a beavatkozással
összefüggésben a kiemelkedő egyetemes érték vizuális integritásának kérdése felmerül.”
13. §		
Az R2. 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„14. § A miniszter a beérkezett javaslatok indokoltságának vizsgálata során a Központtól, illetve a javaslat
13. § (2) bekezdés c)–f ) pontjának tartalma alapján megállapítható természetvédelmi érintettség esetén
a természetvédelemért felelős minisztertől – a megkeresés kézhezvételétől számított 30 napon belül – előzetes
szakmai állásfoglalást kér.”
14. §		
Az R2. 16. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„16. § A miniszter – a világörökségi testület véleményének figyelembevételével és a javaslat 13. § (2) bekezdés
c)–f ) pontjának tartalma alapján megállapítható természetvédelmi érintettség esetében a természetvédelemért
felelős miniszter egyetértésével – dönt a világörökségi várományos helyszín miniszteri rendeletben történő
kihirdetéséről, majd gondoskodik a 4. mellékletben meghatározott tartalmú bejelentési dokumentáció
elkészítéséről, továbbá annak az UNESCO Világörökség Központjához történő megküldéséről.”
15. §		
Az R2. 18. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„18. § (1) A miniszter – kiemelkedő természeti érték esetén a természetvédelemért felelős miniszterrel
egyetértésben – legalább a Vötv. 5. § c) pontja szerinti felülvizsgálatot követő 90 napon belül javaslatot tesz
a Kormánynak a Világörökség Jegyzékbe történő jelölés érdekében
a) a Világörökség Jegyzékbe jelölendő várományos helyszínre,
b) a jelöléshez szükséges intézkedések megtételére, és
c) a Vötv. 12. § (2) bekezdés e) pontja szerinti költségek biztosítására.
(2) A miniszter a Világörökség Jegyzékbe jelölendő várományos helyszínre vonatkozó, a Vötv. 5. § d) pontja szerinti
javaslattételt megelőzően kikéri a világörökségi testület szakmai véleményét.
(3) A miniszter a Vötv. 5. § d) és e) pontjaiban meghatározott egyedi kormánydöntést követően intézkedik
a Világörökség Jegyzékbe jelölendő várományos helyszín
a) világörökségi gondnokságának kijelölése,
b) kezelési tervének elkészítése,
c) az 5. mellékletben meghatározott tartalmú – a bejelentési dokumentáción és kezelési terven alapuló –
felterjesztési dokumentációjának elkészítése, valamint annak az UNESCO Világörökség Bizottsághoz történő
benyújtása
iránt.
(4) Amennyiben a Világörökség Jegyzékbe jelölendő várományos helyszín kiemelkedő természeti értékkel bír
vagy országos jelentőségű védett természeti területet érint, a (3) bekezdés szerinti felterjesztési dokumentáció
elkészítésébe a működési területével érintett nemzeti park igazgatóságot be kell vonni.
(5) A miniszter a Világörökség Jegyzékbe jelölendő várományos helyszín Világörökség Jegyzékbe történő felvételét
követően haladéktalanul kezdeményezi a Kormánynál a Vötv. 1. mellékletének módosítását.
(6) A miniszter az (1) bekezdésben foglalt javaslattételt követően a következő felülvizsgálat időpontjáig további
javaslatot is tehet a Kormánynak a Világörökség Jegyzékbe történő jelölés érdekében.”
16. §		
Az R2. 2. § (5) bekezdésében a „világörökségi várományos terület” szövegrész helyébe a „Világörökség Jegyzékbe
jelölendő várományos helyszín” szöveg lép.

19758

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2015. évi 135. szám

17. §		
Hatályát veszti az R2.
a)
2. § (1a) bekezdése,
b)
5. §-a,
c)
20. §-a.
18. §

(1) Az R2. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az R2. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az R2. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

3. Záró rendelkezés
19. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a 279/2015. (IX. 22.) Korm. rendelethez
„1. melléklet a 315/2011. (XII. 27.) Korm. rendelethez

A megalapozó dokumentáció tartalmi követelményei a világörökségi helyszínek sajátosságai szerint
alkalmazva, szükséges térképekkel és fotókkal
I.		 Vezetői összegfoglaló
II.		Bevezető
III.		 A kezelési terv és a megalapozó dokumentáció készítésének módszertana
IV.		Alapadatok
1. A világörökségi helyszín kiemelkedő egyetemes értékének az UNESCO Világörökség Bizottsága által elfogadott
meghatározása
2. A világörökségi terület lehatárolása és azonosítása
V.		 A világörökségi terület és kezelése
1. A világörökségi terület adottságai
a)
A világörökségi terület területi, természeti, környezeti, táj- és településszerkezeti adottságai, trendjei
b)
A világörökségi terület történeti leírása, a megőrzéssel összefüggő jelentős változások
c)
A kezelést befolyásoló társadalmi adottságok elemzése (a világörökséghez való társadalmi viszonyulást is
beleértve)
d)
A kezelést befolyásoló gazdasági összefüggések elemzése
e)
A világörökségi terület turisztikai szempontú elemzése
f)
A világörökséghez való társadalmi viszonyulások
g)
Összegzés és fő kihívások
2. A világörökségi terület kezelési környezete
a)
A világörökségi terület és környezetének védettségei, a kezelést érintő jogszabályi környezet értékelése
b)
A világörökségi területet érintő fejlesztési tervek, programok kezeléssel való összefüggései
c)
Releváns átfogó, tematikus kutatási háttér elemzése
d)
A világörökségi terület használatában és megőrzésében érintett és érdekelt szereplők hálózata, a kezelés
intézményrendszere
e)
Összegzés és fő kihívások
3. A világörökség hozzájárulása a térség fenntartható fejlődéséhez
VI.		 A kiemelkedő egyetemes értéket hordozó attribútumok
1. A kiemelkedő egyetemes értéket hordozó attribútumok meghatározása
2. Az attribútumok megőrzési állapotának értékelése
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VII.		
1.
2.
3.

Háttéranyagok és előzmények
Alkalmazott fogalmak
A világörökségi terület használatában és megőrzésében érintett és érdekelt szereplők felsorolása és elérhetőségei
A világörökségi területtel, annak értékeivel kapcsolatos történeti és archív adatok, források (szöveges és vizuális),
kutatási eredmények elérhetősége, releváns bibliográfia
4. Az Egyezmény végrehajtása során az adott helyszínnel kapcsolatban keletkezett hazai és nemzetközi
dokumentumok elérhetőségei
5. Világörökségi szempontból lényeges tartalmú statisztikai adatok”

2. melléklet a 279/2015. (IX. 22.) Korm. rendelethez
„2. melléklet a 315/2011. (XII. 27.) Korm. rendelethez

A kezelési terv részletes tartalmi követelményei a világörökségi helyszínek sajátosságai szerint
alkalmazva, szükséges térképekkel és fotókkal
I.		 Vezetői összefoglaló (A kezelési terv javaslatainak összegzése – áttekintő térképi és táblázatos munkarésszel)
II.		Alapadatok
1. A világörökségi helyszín kiemelkedő egyetemes értékének az UNESCO Világörökség Bizottsága által elfogadott
meghatározása
2. A világörökségi területazonosító adatai:
a)
a világörökségi helyszín megnevezése, a világörökségi helyszín és a védőövezet határainak leírása,
a világörökségi helyszín és védőövezete kiterjedésének megfelelő méretarányú ingatlan-nyilvántartási vagy
topográfiai térképen történő lehatárolása és ábrázolása,
b)
területi jellemzők – területi kiterjedés, méret meghatározás helyszín és védőövezet bontásban (határon
átnyúló helyszín esetén a magyar és a külföldi oldalt megkülönböztetve is),
c)
a világörökségi helyszín és védőövezete helyrajzi számok szerinti megadása és határának EOV síkkoordináták
és WGS 84 alapfelületre vonatkozó földrajzi koordináták szerinti megállapítása fok, perc, másodperc
formában (DMS)
III.		 A kezelés céljai
1. átfogó célok és jövőkép
2. specifikus célok
IV.		 A kezelés stratégiái
1. Tematikus stratégiák
a)
A kezelést megalapozó felmérés, kutatás, tervezés
b)
A tér- és tájszerkezeti, területhasználati, infrastrukturális kihívások kezelése
c)
A táj- és településképi kihívások kezelése
d)
A környezeti kockázatok, havária, klímaváltozás kezelése
e)
A helyszín bemutatásának fejlesztése és a turizmussal kapcsolatos kihívások (vonzerőnövelés, terhelhetőség,)
kezelése
2. Általános, átfogó jellegű, komplex stratégiák
a)
Szervezeti-intézményi, működtetési háttér és partnerségek kialakítása
b)
Társadalmi beágyazottság, részvétel, kommunikáció fejlesztése
c)
A világörökségi előnyök megosztása
3. Attribútum-specifikus stratégiák
V.		 Védelmi célú és kezelést támogató szabályozások
1. A világörökségi területen a kiemelkedő egyetemes érték és attribútumai megőrzését, fenntartását, világörökségi
kezelését szolgáló beavatkozások, előírások, korlátozások és tilalmak meghatározása a következő ágazatok és
tevékenységi körök vonatkozásában
a)
Kulturális örökségvédelem
b)
Természetvédelem (a világörökségi terület azon részeire dolgozandó ki, amelyek országos jelentőségű
védett természeti területek. Amennyiben a világörökségi területen lévő védett természeti területen
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természetvédelmi kezelési terv van hatályban, az abban foglalt, a kiemelkedő egyetemes érték védelmét
biztosító természetvédelmi kezelési előírásokra történő utalások és hivatkozások rögzítése)
c)
Tájvédelem
d)
Terület- és településrendezés
e)
Katasztrófavédelem, havária
f)
Egyéb védettségek, a területen releváns szabályozások (termőtalaj, bányászat, erdő, közművek stb.)
2. Az érintettekre normatív rendelkezést megállapító szabályok önálló fejezetben történő összefoglalása
3. A kezelést szolgáló szabályozási eszközök javasolt módosításai, illetve szükség szerint új szabályozási eszközök
VI.		 Társadalmi-szakmai részvétel a kezelési terv alkalmazása során
1. Kötelezően bevonandó érdekeltek és érintettek
2. A társadalmi és szakmai részvételt szolgáló eszközök és mechanizmusok
3. Konfliktusok, véleménykülönbségek kezelése, a részvétel eredményeinek döntésekbe történő beépülésének
garanciái
VII.		Finanszírozás
1. A Világörökség egyezményből következő világörökségi területre vonatkozó kötelezettségek teljesítésének általános
pénzügyi feltételrendszere
2. A világörökségi kezelési terv végrehajtásának finanszírozási igényei
3. A világörökségi terület finanszírozási igényét megalapozó
a)
sajátos körülmények az V. pont szerint,
b)
a világörökségi helyszínhez kapcsolódóan támogatandó elemek, illetve tevékenységek
VIII.		 A monitoring rendszer (attribútumonkénti bontásban)
IX.		 A világörökségi helyszín kiemelkedő egyetemes értékének az UNESCO Világörökség Bizottsága által elfogadott
meghatározásával kapcsolatos – aktualizálást szolgáló – módosítási javaslatok
1. A lehatárolás helyzete (megfelelő, vagy esetleges problémák és módosítási javaslatok)
2. Egyéb szempontok”

3. melléklet a 279/2015. (IX. 22.) Korm. rendelethez
„3. melléklet a 315/2011. (XII. 27.) Korm. rendelethez

A világörökségi kezelési kézikönyv tartalmi követelményei
I.		 A kezelési tervben foglalt stratégiák megvalósítását és célok elérését szolgáló
1. éves cselekvési program, továbbá a kezelési terv elfogadását követő évi kezelési kézikönyvben a 3 évre szóló
középtávú és 7 évre szóló hosszú távú akciótervek,
2. tárgyévi programok és projektek a 2. melléklet III. pontja szerinti területeken (az áthúzódó programok jelzésével),
3. szakmai program, összhangban a kezelési tervben meghatározott stratégiával,
4. a kapcsolódó erőforrás- és költségigény (az állami és egyéb támogatások, valamint saját erőforrások, bevételek
elkülönített tervezésével),
5. ütemterv.
II.		 A kezelési terv szerinti folyamatos követő-figyelés (monitoring) eszközei
1. a kezelési terv elfogadásától számított 2. évtől kezdve a tárgyévet megelőző év kezelési kézikönyvében foglalt
cselekvési program teljesülésének értékelése,
2. a tárgyévi célok teljesítésének ellenőrzését biztosító mérföldkövek meghatározása,
3. az adott helyszínre a kezelési tervben meghatározott tárgyévi indikátorok célszámai, továbbá a világörökségi
helyszín látogatószáma, az ott töltött vendégéjszakák száma, védett ingatlanok állagvédelme, fejlesztése
a világörökségi területen (db, m2) a ráfordítások kimutatásával, oktatási és képzési programok résztvevőinek száma,
foglalkozások száma az adatforrás, valamint az adatgyűjtés és feldolgozás módszertanának közlésével.
III.		 Operatív együttműködési címlista
Naprakészen vezetett adattár a világörökségi terület kezelésében az állami, az érintett helyi és országos nemzetiségi
önkormányzati, társadalmi, illetve szakmai és tudományos partnerekről, beleértve a nemzetközi partnereket is.”
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A Kormány 280/2015. (IX. 22.) Korm. rendelete
a felvonókról, mozgólépcsőkről és mozgójárdákról szóló 146/2014. (V. 5.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény 30. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §

(1) A felvonókról, mozgólépcsőkről és mozgójárdákról szóló 146/2014. (V. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §
3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazása szempontjából)
„3. bejelentett tanúsító szervezet: a felvonók biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról
szóló rendelet (a továbbiakban: felvonó rendelet) hatálya alá tartozó felvonók esetében a felvonó rendeletben
meghatározott; a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról szóló miniszteri rendelet
(a továbbiakban: gépek rendelet) hatálya alá tartozó berendezések esetében a gépek rendeletben meghatározott
– a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (a továbbiakban: MKEH) által kijelölt és bejelentett – tanúsító
szervezet;”
(2) Az R. 2. § 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazása szempontjából)
„6. felújított berendezés: az a berendezés – a fabetétes vezetősínű felvonók, valamint a tömegközlekedési
mozgólépcsők kivételével –, amelynek legalább a meghajtógépét és vezérlését, továbbá – felvonók esetében –
fülke- és aknaajtóit 20 évnél nem régebben új egységekre cserélték;”
(3) Az R. 2. § 8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazása szempontjából)
„8. felvonó leállítása: az üzemeltető önkéntes elhatározása, illetve balesetveszély esetén a nyilvántartott
szervezet, az ellenőr, a karbantartó, a mérésügyi és műszaki biztonsági feladatkörében eljáró fővárosi és megyei
kormányhivatal (a továbbiakban: Hatóság) intézkedésének eredményeként a berendezés legfeljebb egy naptári évig
tartó, villamos hálózatról való lekapcsolása;”
(4) Az R. 2. § 13. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazása szempontjából)
„13. mozgólépcső, mozgójárda leállítása: az üzemeltető önkéntes elhatározása, illetve balesetveszély esetén
a Hatóság, a nyilvántartott szervezet, az ellenőr, a karbantartó intézkedésének eredményeként a berendezés
legfeljebb egy naptári évig tartó, villamos hálózatról való lekapcsolása, és mindkét végpont emberi behatolás ellen
maradandó lezárása;”

2. §

(1) Az R. 3. alcím címe helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. A berendezés létesítésének, használatbavételének és megszüntetésének engedélyezése, a megszüntetés
tudomásulvétele”
(2) Az R. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) Ha a felvonó vagy a mozgólépcső létesítéséhez, áthelyezéséhez, átalakításához, használatbavételéhez
vagy bontásához az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi
hatósági szolgáltatásról szóló kormányrendelet szerinti építésügyi hatósági engedélyhez kötött építési, bontási
tevékenység is szükséges, – az (5) bekezdésben foglalt kivétellel – a létesítést, az áthelyezést, az átalakítást,
a használatbavételt, a bontást érintő engedélyt és az építésügyi hatósági engedélyt együttes kérelemben
az általános vagy a sajátos építésügyi hatóságtól kell kérni. A fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosban
a kerületi) hivatal által lefolytatott építésügyi engedélyezési eljárásban a műszaki biztonsági szakkérdés
elbírálásában a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági
hatóságokról szóló 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. melléklete szerint illetékes kormányhivatal szakértőként
működik közre.
(2) Ha a berendezés létesítése építési engedélyhez kötött építési tevékenységgel nem jár együtt,
– az (5) bekezdésben foglalt kivétellel – a létesítést, a használatbavételt, a veszélytelenítés utáni ismételt
üzemeltetést, az áthelyezést, a berendezés e rendeletben felsorolt főbb műszaki adatainak megváltozásával járó
átalakítását első fokon a Hatóság, másodfokon országos illetékességgel az MKEH engedélyezi műszaki biztonsági
hatósági eljárásban.
(3) A létesítési engedély – a (2) bekezdésben meghatározott esetben – a jogerőre emelkedésének napjától
számított két év elteltével hatályát veszti, kivéve, ha a létesítési tevékenységet ez idő alatt megkezdték és
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a létesítés megkezdésétől számított egy éven belül a berendezés üzembe helyezésének feltételeit megteremtették.
Az engedély kérelemre, indokolt esetben egy alkalommal, legfeljebb további egy évre meghosszabbítható.
(4) Ha a (2) bekezdésben meghatározott tevékenység a kulturális örökségvédelmi hatósági nyilvántartásban
szereplő műemlék vagy nyilvántartott műemléki érték építményben valósul meg, az engedélyezési eljárásban
a Hatóság vizsgálja, hogy az építési tevékenység a kulturális örökség vagy a világörökség védelme jogszabályban
rögzített követelményeinek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.
(5) Nem szükséges az (1) és a (2) bekezdésben meghatározottak szerint hatósági engedélyt kérni kisteherfelvonó,
valamint a 0,15 m/s-nál nem nagyobb névleges sebességű, 3 méternél kisebb emelőmagasságú, személyszállításra
is szolgáló felvonó (emelő) létesítése, áthelyezése, e rendeletben felsorolt főbb műszaki adatainak
megváltoztatásával járó átalakítása, használatbavétele, veszélytelenítés utáni ismételt üzemeltetése és bontása
(megszüntetése) esetében.
(6) Az üzemeltetőnek előzetesen be kell jelentenie a Hatóság részére az (5) bekezdésben hivatkozott berendezések
létesítését, áthelyezését, e rendeletben felsorolt főbb műszaki adatainak megváltozásával járó átalakítását,
használatbavételét, veszélytelenítés utáni ismételt üzemeltetését és bontását.
(7) Ha – az (5) bekezdésben meghatározott kivételektől eltekintve – a berendezés megszüntetése bontási
engedélyhez kötött építési tevékenységgel nem jár együtt, első fokon a Hatóság, másodfokon országos
illetékességgel az MKEH a megszüntetés tudomásulvétele iránti eljárást folytat le.”
3. §

(1) Az R. 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A berendezések
a) létesítése, áthelyezése, átalakítása iránti engedélykérelmekhez a 2. melléklet I. pontjában foglalt dokumentációt,
valamint a 24. § (3) bekezdésében meghatározott tevékenységi körök végzésére jogosultsággal rendelkező tervező
6. melléklet szerinti nyilatkozatát,
b) használatbavétele iránti engedélykérelmekhez a 2. melléklet II. pontjában foglalt dokumentációt, valamint
a 3. melléklet szerinti műszaki adatlapot és a használatbavételi alkalmassági nyilatkozatot,
c) 3. § (1) bekezdése szerinti bontásának engedélyezése iránti, valamint 3. § (7) bekezdése szerinti
megszüntetésének tudomásulvétele iránti kérelmekhez a 2. melléklet III. pontjában foglalt dokumentációt,
valamint a 24. § (3) bekezdésében meghatározott tevékenységi körök végzésére jogosultsággal rendelkező tervező
6. melléklet szerinti nyilatkozatát
kell csatolni.”
(2) Az R. 4. §-a a következő (6)–(8) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A 3. § (5) bekezdésében meghatározott berendezések esetében az üzemeltetőnek rendelkeznie kell
a 2. melléklet szerinti dokumentációval.
(7) A 3. § (7) bekezdésében meghatározott bontási tevékenység akkor kezdhető meg, ha az üzemeltető
a tevékenység megkezdése előtt legalább tizenöt nappal a bontási szándékára irányuló kérelmét a 3. §
(7) bekezdésében meghatározott hatósághoz benyújtotta. A bontási tevékenység akkor kezdhető meg, ha azt
a hatóság a bontási kérelem beérkezésétől számított tíz napon belül nem tiltotta meg.
(8) Az üzemeltető a bontási tevékenység befejezésének tényéről, a befejezéstől számított tizenöt napon belül
értesíti a Hatóságot és az országos nyilvántartást vezető MKEH-t.”

4. §		
Az R. 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az MKEH a jogszerűen létesített és bejelentett berendezésekről országos nyilvántartást vezet.”
5. §

(1) Az R. 10. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A kötelező műszaki biztonságtechnikai felülvizsgálatokat naptári évenként a 20 évnél nem régebbi vagy
felújított berendezés esetében, valamint kisteherfelvonó esetében évente felváltva egy fővizsgálatot és egy
ellenőrző vizsgálatot, egyébként félévenként felváltva egy fővizsgálatot és egy ellenőrző vizsgálatot kell
a nyilvántartott szervezettel elvégeztetni.”
(2) Az R. 10. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az üzemeltető a létesítést követő 90 napon belül, majd ezt követően minden naptári év június 30-ig köteles
a műszaki biztonságtechnikai vizsgálatok elvégeztetésével valamelyik nyilvántartott szervezetet megbízni.
A megbízást az üzemeltető, vagy az általa közvetlenül megbízott szervezet vagy személy adhatja ki, kivéve
a karbantartást végző személyt vagy szervezetet. Amennyiben a megbízás korábban nem került kiadásra, annak
kiadása annak az üzemeltetőnek a feladata, akinek tulajdonában vagy üzemeltetésében a berendezés június 30-án
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állt. A felvonó összes, nyilvántartott szervezet által végezhető vizsgálatát csak e megbízott nyilvántartott szervezet
végezheti. Másik nyilvántartott szervezetet megbízni csak az esetleges biztonságtechnikai hiányok elhárítását és
ellenőrzését követően lehet.”
(3) Az R. 10. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A nyilvántartott szervezetek ellenőre végzi a következő, nem rendszeres kötelező műszaki biztonságtechnikai
felülvizsgálatokat:
a) a felvonón, illetve a mozgólépcsőn végzett, a 29. §-ban foglaltak figyelembevételével a vonatkozó szabványok
alapján lényegesnek minősülő beavatkozások, átalakítások, alkatrészcserék után végzendő lényeges átalakítások
utáni vizsgálatot,
b) az engedélyhez kötött átalakítások és a felújítások után, valamint a használatbavételi engedély feltételeként, azt
megelőzően üzembe helyezés előtti vizsgálatot,
c) a balesetek után vizsgálatot,
d) a berendezés veszélytelenítése után a veszélytelenítést ellenőrző vizsgálatot.”
(4) Az R. 10. §-a a következő (11) bekezdéssel egészül ki:
„(11) A műszaki felülvizsgálatok elvégzésének kötelezettsége nem áll fenn a veszélytelenített berendezések,
valamint a nyilvántartott szervezet, az ellenőr, a karbantartó vagy a Hatóság dokumentált intézkedésének hatására
balesetveszély esetén leállított berendezések tekintetében.”
6. §		
Az R. 15. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az e rendelet szerinti nyilvántartásba vételt kérő szervezetnek a tevékenységre vonatkozóan éves összes
káreseményre legalább 20 000 000 forint összegű éves, továbbá egyedi káreseményre legalább 10 000 000 forint
összegű felelősségbiztosítással és a tevékenységére vonatkozó szabályzattal kell rendelkeznie. Legalább öt ellenőri
jogosultsággal rendelkező természetes személyt kell munkaviszony keretében alkalmaznia, és biztosítania kell
az ellenőrök rendszeres, évenkénti szakmai továbbképzését. A nyilvántartott szervezet az ellenőri állományának
változását nyolc napon belül bejelenti az országos nyilvántartást vezető szervezetnek, amely kérelemre soron kívül
ellenőri engedélyt ad a nyilvántartott szervezethez tartozó ellenőröknek. A nyilvántartásba vételt kérő szervezetnek
a kérelmezett tevékenységre vonatkozó nemzeti akkreditáló szerv általi akkreditálással kell rendelkeznie, vagy a 2. §
3. pontjában meghatározott bejelentett tanúsító szervezetnek kell minősülnie.”
7. §		
Az R. 16. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az üzemeltető a berendezés üzemeltetése során, annak rendeltetésszerű és biztonságos használatra
alkalmas állapotáról, rendszeres és szakszerű karbantartásáról, javításáról, továbbá a szükséges és előírt műszaki
biztonságtechnikai felülvizsgálatáról, rendszeres ellenőrzéséről, az üzemeltetés és a használat módjának
folyamatos figyelemmel kíséréséről, valamint a műszaki hiba vagy vész esetén használatos vészjelző berendezés
működőképességéről és szükség esetén a mentés azonnali lehetővé tételéről köteles gondoskodni.”
8. §

(1) Az R. 17. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az üzemeltető kötelezettségei:)
„a) a berendezés létesítéséhez, áthelyezéséhez, az e rendelet szerinti főbb műszaki adatok megváltoztatásával járó
átalakításához, használatbavételéhez, megszüntetéséhez szükséges – jogerős és végrehajtható – hatósági engedély
megszerzése, a 3. § (7) bekezdésében meghatározott esetben a megszüntetés tudomásvétele iránti kérelemnek és
mellékleteinek benyújtása a Hatóság részére,”
(2) Az R. 17. § j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az üzemeltető kötelezettségei:)
„j) csak vezetővel működtethető felvonó esetében képzett vagy betanított felvonóvezető megbízása,”
(3) Az R. 17. § m) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az üzemeltető kötelezettségei:)
„m) a 8. § (2) bekezdés g) pontjában foglalt adatok tekintetében az MKEH tájékoztatása,”
(4) Az R. 17. §-a a következő q)–r) ponttal egészül ki:
(Az üzemeltető kötelezettségei:)
„q) a 3. § (5) bekezdése szerinti berendezésekkel kapcsolatos tevékenységeknek a Hatóság részére történő
bejelentése,
r) üzemzavar esetén a gyártó előírásai alapján a használók kiszabadításáról való gondoskodás, mely feladat
szabványos vészjelzőrendszert alkalmazó diszpécserszolgálattal is megvalósítható.”
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9. §		
Az R. 18. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„18. § (1) A berendezés üzemeltetése során felvonóvezető olyan személy lehet, akit az ellenőr az adott felvonó
vezetésére képzett vagy betanított, továbbá a 19. §-ban előírt kötelezettségek teljesítésére alkalmas.
(2) Az ellenőr az (1) bekezdésben meghatározott személy vagy személyek nevét a felvonó- vagy mozgólépcső
gépkönyvbe bejegyzi.”
10. §		
Az R. 19. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„19. § A képzett vagy betanított felvonóvezető kötelezettségei:
a) a felvonó szabályszerű vezetése,
b) a megengedett teherbírás, a helyes be- és kiszállás, valamint a szállítás ellenőrzése,
c) annak megakadályozása, hogy a felvonót arra jogosulatlan személyek vezessék,
d) az üzemeltető és a tulajdonos haladéktalan értesítése − a gépkönyvbe tett bejegyzés útján is − a biztonsági
berendezések vagy egyéb szerkezetek látható vagy észlelt rendellenességéről, hibájáról.”
11. §		
Az R. 20. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A berendezések karbantartását a gyártói utasításban foglaltak szerinti gyakorisággal kell végezni. Ha a gyártói
utasítás másként nem rendelkezik, két egymást követő karbantartás között a 20 évesnél nem régebben üzembe
helyezett vagy felújított berendezés esetében 70 naptári nap, egyéb esetben 35 naptári nap telhet el.”
12. §

(1) Az R. 21. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A gépkönyv folyamatos vezetéséért és megőrzéséért az üzemeltető felel. A gépkönyvet a berendezés beépítési
helyén, az (5) bekezdésben foglalt személyek számára hozzáférhető helyen kell tartani.”
(2) Az R. 21. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A gépkönyvbe bejegyzést csak a Hatóság, a nyilvántartott szervezet, az ellenőr, a szerelő, a felvonó karbantartója
és képzett vagy betanított vezetője tehetnek.”
(3) Az R. 21. § (6) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A gépkönyvnek tartalmaznia kell:)
„c) amennyiben van, a képzett vagy betanított felvonóvezető nevét, adatait.”
(4) Az R. 21. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A gépkönyv nem tartalmazhat magánszemélyre vonatkozó személyes adatokat.”

13. §		
Az R. 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
14. §		
Hatályát veszti az R.
a)
4. § (2) és (4) bekezdése,
b)
9. § a) pont 9. alpontja,
c)
9. § b) pont 6. alpontja,
d)
20. § (4) bekezdése és
e)
26. §-a.
15. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.
16. §		
A 6. § a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelvnek való megfelelést szolgálja.
17. §		
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.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet a 280/2015. (IX. 22.) Korm. rendelethez
1. Az R. 2. melléklet II. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„II. A berendezések műszaki-biztonsági használatbavételi dokumentációja
A berendezések műszaki-biztonsági használatbavételi dokumentációja a következőket tartalmazza:
1. felvonó esetében a biztonsági berendezést gyártó és a felvonószerelő-vállalkozás nevét és címét, mozgólépcső,
mozgójárda esetében a gyártó vagy a felelős forgalmazó nevét és címét;
2. a gyártó vagy a felelős forgalmazó nyilatkozatát arról, hogy az általa szállított és felszerelt (felszereltetett)
berendezés megfelel az engedélyezett terveknek, továbbá a szükséges beállításokat és a legalább 24 órás
próbaüzemeltetést elvégezte, és a berendezés a rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmas;
3. az üzemeltető (tulajdonos) nyilatkozatát arról, hogy a berendezés karbantartását, és – ha szükséges – vezetését
hogyan oldja meg;
4. a berendezés kivitelezési dokumentációját.”
2. Az R. 2. melléklet III. pont címe helyébe a következő rendelkezés lép:
„III. A berendezések megszüntetésének műszaki-biztonsági dokumentációja”
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IX. Határozatok Tára

A köztársasági elnök 395/2015. (IX. 22.) KE határozata
állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés i) pontja, valamint a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 9. §-a
alapján – a belügyminiszter BM/14320-2/2015. számú előterjesztésére – Backovic Danilo (születési hely, idő: Újvidék
[Jugoszlávia], 1976. március 22.) magyar állampolgárságát visszavonom.
Budapest, 2015. szeptember 1.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2015. szeptember 10.
		

Dr. Pintér Sándor s. k.,

		

belügyminiszter

KEH ügyszám: VI-1/04836-3/2015.

A köztársasági elnök 396/2015. (IX. 22.) KE határozata
állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés i) pontja, valamint a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 9. §-a
alapján – a belügyminiszter BM/14323-2/2015. számú előterjesztésére – Drmaku Vanja (születési neve: Kutuzov
Vanja; születési hely, idő: Újvidék [Jugoszlávia], 1974. augusztus 7.) magyar állampolgárságát visszavonom.
Budapest, 2015. szeptember 1.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2015. szeptember 10.
		

Dr. Pintér Sándor s. k.,

		

belügyminiszter

KEH ügyszám: VI-1/04838-3/2015.
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A köztársasági elnök 397/2015. (IX. 22.) KE határozata
állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés i) pontja, valamint a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 9. §-a
alapján – a belügyminiszter BM/14324-2/2015. számú előterjesztésére – Zlicic Milica (születési hely, idő: Újvidék
[Jugoszlávia], 1978. augusztus 21.) magyar állampolgárságát visszavonom.
Budapest, 2015. szeptember 1.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2015. szeptember 10.
		

Dr. Pintér Sándor s. k.,

		

belügyminiszter

KEH ügyszám: VI-1/04840-3/2015.

A köztársasági elnök 398/2015. (IX. 22.) KE határozata
állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés i) pontja, valamint a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 9. §-a
alapján – a belügyminiszter BM/14325-2/2015. számú előterjesztésére – Sekulic Mladen (születési hely, idő: Palánka
[Jugoszlávia], 1974. május 18.) magyar állampolgárságát visszavonom.
Budapest, 2015. szeptember 1.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2015. szeptember 10.
		

Dr. Pintér Sándor s. k.,

		

belügyminiszter

KEH ügyszám: VI-1/04841-3/2015.
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A Kormány 1672/2015. (IX. 22.) Korm. határozata
a Magyar nemzeti társadalmi felzárkózási stratégia II. végrehajtásának a 2015–2017. évekre szóló
kormányzati intézkedési tervéről
1. A Kormány – összhangban az Európa 2020 stratégiához kapcsolódó Nemzeti Reform Program szegénység
csökkentését szolgáló céljaival és intézkedéseivel – a Magyar nemzeti társadalmi felzárkózási stratégia II.-ben
(a továbbiakban: MNTFS II.) foglalt célkitűzések megvalósítása és a stratégiában megfogalmazott felzárkózáspolitikai elvek érvényesítése érdekében:
a)
elfogadja az 1. melléklet szerinti MNTFS II., az Egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája,
a Köznevelés-fejlesztési stratégia, továbbá a Végzettség nélküli iskolaelhagyás elleni középtávú stratégia
elfogadásáról szóló 1603/2014. (XI. 4.) Korm. határozattal elfogadott, MNTFS II. végrehajtásának
a 2015–2017. évekre szóló kormányzati intézkedési tervét (a továbbiakban: Intézkedési terv) és elrendeli
annak végrehajtását, a rendelkezésre álló források figyelembevételével;
b)
felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy az Intézkedési terv végrehajtásához kapcsolódóan
az MNTFS II.-t kétévente, első alkalommal 2017-ben vizsgálja felül, valamint a d) pontban foglaltak
szerint elkészített tájékoztatók alapján 2016-tól kezdődően évente készítsen jelentést a Kormány részére
az Intézkedési tervben foglalt feladatok végrehajtásáról;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
első alkalommal 2016. május 31., majd évente május 31.
c)
felhívja az érintett minisztereket, hogy az MNTFS II. céljait, beavatkozási területeit és szempontjait, valamint
az Intézkedési tervben foglalt feladatokat vegyék figyelembe a szakpolitikák alakítása, valamint a hazai és
a 2014–2020-as időszak uniós társfinanszírozású programjainak tervezése és végrehajtása során;
Felelős:
érintett miniszterek
Határidő:
folyamatos
d)
felhívja az érintett minisztereket, hogy az Intézkedési tervben foglalt feladatok végrehajtásáról 2016-tól
kezdődően évente készítsenek tájékoztatót az emberi erőforrások minisztere részére;
Felelős:
érintett miniszterek
Határidő:
2016. március 15., majd évente március 15.
e)
felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy az MNTFS II.-ben foglalt célok, valamint az Intézkedési
tervben foglalt feladatok megvalósulásának és hatásainak nyomon követése érdekében működtessen
monitoring rendszert;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
folyamatos
f)
felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy az MNTFS II.-ben foglalt célok teljesítése érdekében,
a hátrányos helyzetű emberek jó minőségű humánszolgáltatásokhoz való mind teljesebb
hozzáférése érdekében vizsgálja meg a területi egyenlőtlenségek figyelembevételének lehetőségeit
a humánszolgáltatások szervezése szempontjából;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2016. március 31.
g)
felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy a nemzetgazdasági miniszter és a belügyminiszter
bevonásával tekintse át a szociális, a munkaerő-piaci szolgáltatási és támogatási, valamint
a közfoglalkoztatási rendszerek további összehangolásának lehetőségeit annak érdekében, hogy az ellátások
rendszere növekvő mértékben aktivitást segítő, a munkavállalásra ösztönző rendszerként működjön,
valamint hozzájáruljon a szegénység generációkon történő átörökítésének megakadályozásához.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
nemzetgazdasági miniszter
belügyminiszter
Határidő:
2016. március 31.
2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
3. Hatályát veszti a Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégiáról, valamint végrehajtásának a 2012–2014. évekre szóló
kormányzati intézkedési tervéről szóló 1430/2011. (XII. 13.) Korm. határozat.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2015. évi 135. szám

19769

1. melléklet az 1672/2015. (IX. 22.) Korm. határozathoz
A Magyar nemzeti társadalmi felzárkózási stratégia II. végrehajtásának a 2015–2017. évekre szóló
kormányzati intézkedési terve
I.		 Gyermek jól-lét területét érintő feladatok
1. Támogatni kell a gyermeknevelés és a munkavállalás összehangolását célzó szolgáltatások fejlesztését, ezért
– az ellátások rugalmasságának növelése mellett – szükséges a bölcsődék, valamint a 3 év alatti gyermekek egyéb
napközbeni ellátási formáinak fejlesztése, a férőhelyek bővítése, elsősorban a szolgáltatáshiányos, férőhelyhiányos
településeken.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
a Területi Operatív Program (a továbbiakban: TOP) és a Versenyképes Közép-Magyarország
Operatív Program (a továbbiakban: VEKOP) tervidőszak ütemezésének megfelelően, folyamatos
2. Kiemelt figyelmet kell fordítani a testi és lelki, képességbeli fejlődésben mutatkozó eltérések mind korábbi (már
a várandósság idején való) felismerésére, a korai intervencióra, a képességgondozásra, a koragyermekkori (5 éven
aluli) gondozásra, nevelésre, valamint a korai fejlesztésre. A koragyermekkori ágazati és ágazatközi beavatkozások
fejlesztése érdekében szükséges a szabályozás, a finanszírozás átalakításának vizsgálata, közös szakmai
protokollok kidolgozása, közös gyermekút alkalmazása, egységes szűrési, mérési, értékelési rendszer kialakítása és
a szakemberek képzése, valamint egységes szemléletük kialakítása, együttműködéseik erősítése.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: EFOP) tervidőszak
ütemezésének megfelelően, folyamatos
3. Összehangolt kezdeményezéseket kell indítani, illetve támogatni a családok, közösségek megerősítésére, melynek
keretében megvalósuló szolgáltatások kiterjednek a konfliktusok kezelésének támogatására, gyermeknevelési
tanácsadásra, a család és munka összeegyeztetését szolgáló programokra, valamint a fenti célokat szolgáló
modellprogramokra.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
az EFOP tervidőszak ütemezésének megfelelően, folyamatos
4. Bővíteni szükséges a térítésmentes vagy kedvezményes gyermekétkeztetésben részt vevők, valamint
élelmiszersegélyben részesülők kedvezményezetti körét. Kiemelt figyelmet kell fordítani a jelenleg alulreprezentált
rétegekre (különös tekintettel a 3 év alatti, intézménybe nem járó gyermekekre, valamint a rászoruló középfokú
iskolában tanulókra) az étkezéssel járó kedvezményekben, továbbá az egészségi állapotuk miatt speciális étkezési
rendre szorulókra. Meg kell vizsgálni, miként lehet megoldani az iskolai szünetekben és a hétvégéken az étkezés
biztosítását a gyermekétkeztetés kiterjesztésével, jogszabályi és finanszírozási garanciáinak megerősítésével.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2016. január 1.
5. Szükséges a gyermekvédelmi jelzőrendszer megerősítése. Cél a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése,
a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése, a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése. Meg kell
vizsgálni, milyen célzott képzési, fejlesztési programokkal lehet támogatni a minél korábbi beavatkozásokat nyújtó
szolgáltatásokat, valamint a szülői szerep hatékony betöltését fejlesztő képzéseket, tréningeket, különös tekintettel
a bántalmazó, az elhanyagoló szülők, illetve a nevelésbe vett gyermekek szülei, valamint a szülői felügyeleti jog
gyakorlásával, kapcsolattartással összefüggő vitákban érintett szülők számára tervezett programokra.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
folyamatos
6. Cél a gyermekbántalmazás minden formájának visszaszorítása, valamint a veszélyeztetett és családjukból kiemelt
gyermekek egészséges lelki fejlődése, ennek érdekében meg kell vizsgálni, milyen módon lehet megerősíteni
a gyermekjóléti szolgáltatást igénybevevő és gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedő gyermekek pszichés
támogatását.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
igazságügyi miniszter
Határidő:
folyamatos
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7. A nevelőszülő képzéseket illetően elő kell segíteni a roma nevelőszülő-jelöltek jelentkezését, képzésben való
részvételét és a nevelőszülői hálózatokba történő felvételét.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
az EFOP tervidőszak ütemezésének megfelelően, folyamatos
8. A gyermekes családok ismétlődő szegénységi körének megtörése, esélyeik tartós és hosszú távú növelése
érdekében folytatni és bővíteni kell a korábbi hátrányos helyzetű térségek (kedvezményezett járások) integrált
gyermekprogramjait, valamint szakmai, módszertani támogatását.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
folyamatos
9. Komplex, szakmai, módszertani háttérrel támogatott gyermek- és ifjúsági szolgáltatásokat, programokat kell
biztosítani az olyan szolgáltatáshiányos kistelepüléseken, ahol magas a hátrányos helyzetű gyermekek száma.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
az EFOP tervidőszak ütemezésének megfelelően, folyamatos
10. A koragyerekkori esélyteremtés kapcsán gondoskodni kell a kulcsfontosságú Biztos Kezdet Gyerekházak
hálózatának biztonságos és átlátható működtetéséről, és az eredményességi tapasztalatok ismeretében, valamint
további működtetési feltételek rendelkezésre állása esetén továbbfejlesztéséről, valamint folyamatos módszertani
támogatásáról.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
folyamatos
11. Meg kell vizsgálni a gyermekjóléti szolgáltatás és a családsegítés keretében nyújtott szolgáltatáselemek
biztosításának módját, ennek ismeretében a két szolgáltatás rendszerében meglévő erőforrások hatékonyabb
allokációját, illetve a finanszírozásban a területi differenciálást kell elősegíteni, tekintettel a határozat 1. f ) pontjában
említett területi egyenlőtlenségek csökkentésére. Javítani kell a szolgáltatások elérhetőségét.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
folyamatos
12. A szegény családban élő gyermekek számának csökkentése és a szegénység átörökítésének megelőzése érdekében
meg kell vizsgálni a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény hatálya alá
tartozó rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság belépési feltételei módosításának lehetőségeit,
valamint szükséges felülvizsgálni a hátrányos helyzet fogalmát és szabályozását.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
folyamatos
II.		 Az oktatás területét érintő feladatok
1. Javítani kell az óvoda intézményének hátránykompenzáló képességét, meg kell teremteni a hátrányos helyzetű
gyermekek hároméves kortól történő óvodáztatásának infrastrukturális és személyi feltételeit.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
nemzeti fejlesztési miniszter
belügyminiszter
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
folyamatos
2. Meg kell vizsgálni, mely települések esetében okoz gondot a gyermekek óvodába jutása, valamint, hogy milyen
feltételekkel segíthető elő a hátrányos helyzetű gyermekek óvodáztatása. Fel kell tárni az e területen tapasztalható
esetleges hiányosságokat, és intézkedéseket kell kidolgozni azok kezelésére.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
belügyminiszter
Határidő:
folyamatos
3. Komplex módszertani fejlesztéssel meg kell erősíteni az óvoda hátránykompenzáló képességét. Fel kell készíteni
az intézményeket a hátrányos helyzetű gyermekek hároméves kortól történő minőségi óvodai nevelésére.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
az EFOP tervidőszak ütemezésének megfelelően, folyamatos
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4. A köznevelés esélyteremtő képességének növelése és a szegregáció csökkentése érdekében biztosítani kell
a képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítés, valamint az óvodai fejlesztő program további működtetését,
szakmai, módszertani támogatását és fejlesztését.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
folyamatos
5. Meg kell vizsgálni, hogy a pedagógus életpálya tevékenységorientált módon megfelelően elismeri-e a hátrányos
helyzetű tanulók nevelése és tehetséggondozása terén végzett munkát.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2015. december 31.
6. Meg kell erősíteni a köznevelés intézményrendszerének hátránykompenzáló képességét, a befogadó nevelés
gyakorlatának erősítésével, a deszegregációs folyamatok támogatásával fejleszteni szükséges az iskolai
eredményesség tekintetében alulteljesítő intézményeket.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
nemzetgazdasági miniszter
a köznevelési intézmények fenntartásában érintett miniszterek
Határidő:
folyamatos
7. Célzott intézkedésekkel kell támogatni a végzettség nélküli iskolaelhagyás megelőzését, a lemorzsolódással
veszélyeztetett tanulói csoportok iskolai sikerességét, különös tekintettel a szakképzésre. Kiemelt figyelmet kell
fordítani a roma lányok végzettség nélküli iskolaelhagyásának megelőzésére.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
nemzetgazdasági miniszter
a köznevelési intézmények fenntartásában érintett miniszterek
Határidő:
az EFOP és GINOP tervidőszak ütemezésének megfelelően, folyamatos
8. Biztosítani kell a teljes körű pedagógiai szakszolgálati ellátásokhoz való hozzáférést, továbbá a sajátos nevelési
igényű, valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók minőségi befogadó neveléshez,
oktatáshoz való hozzáférését. Törekedni kell a feladatellátás feltételeinek javítására az ellátás teljes körűségének és
megkülönböztetés-mentességének biztosítása érdekében.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
folyamatos
9. A hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű és roma tanulók iskolai sikerességének elősegítése
érdekében szükség van az egyéni és komplex támogatást nyújtó programok folytatására, felülvizsgálatára és
továbbfejlesztésére (Útravaló Ösztöndíjprogram, Arany János Tehetséggondozó Program, Arany János Kollégiumi
Program, Arany János Kollégiumi-Szakiskolai Program, Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíj, Második esély és
tanoda programok).
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
folyamatos
10. A befogadó nevelési gyakorlat megerősítése, terjesztése érdekében biztosítani kell a pedagógusok, szakoktatók és
a köznevelésben közreműködő szakmai segítők gyakorlatorientált felkészítését.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
folyamatos
11. A végzettség nélküli iskolaelhagyók számának csökkentése érdekében elő kell segíteni a nevelő oktató munkát
közvetlenül segítő szolgáltatások rendszerének fejlesztését, meg kell erősíteni a köznevelési intézmények
gyermekvédelmi jelzőrendszerben betöltött szerepét, támogatni kell az ágazatközi, intézményközi együttműködési
modellek kialakítását.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
a köznevelési intézmények fenntartásában érintett miniszterek
Határidő:
2016. március 31.
12. Ösztönözni kell a pedagógusképző intézmények és a hátrányos helyzetű gyermekeket integrált keretek között
eredményesen nevelő köznevelési rendszeren belüli és kívüli intézmények (pl. tanodák) közötti együttműködéseket.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
folyamatos
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13. A hátrányos helyzetű, ezen belül kiemelten a hátrányos helyzetű roma hallgatók diplomaszerzésének támogatása
érdekében szükséges a roma szakkollégiumok fejlesztése, bővítése, a Hallgatói Mentorprogram kiterjesztése,
szolgáltatásainak megerősítése, tevékenységi körének bővítése, a Bursa Hungarica program működtetése.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
az EFOP tervidőszak ütemezésének megfelelően, illetve a Hallgatói Mentorprogram esetében
folyamatosan
14. A szociokulturális hátrányokkal induló hallgatók diplomaszerzési esélyeinek javítása érdekében szükséges
a jelenlegi felsőoktatási ösztöndíj- és hallgatói juttatásrendszer reformja.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2016. szeptember 1.
15. Célzott programokkal kell támogatni a hátrányos helyzetű, különösen roma fiatalok mozgásban gazdag
életmódjának kialakítását, szabadidő- és diáksportban való részvételét.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
az EFOP tervidőszak ütemezésének megfelelően, folyamatos
16. Biztosítani kell a hátrányos helyzetű gyermekek/fiatalok tehetséggondozó programokban való részvételét.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
folyamatos
17. A kulturális intézményrendszer célzott programjaival is támogatni kell a különböző társadalmi hátrányok mentén
kimutatható tudás- és képességbeli egyenlőtlenségek csökkentését, a hátrányok kompenzálását. Ennek érdekében
programokat kell indítani a kulturális szolgáltatások és tevékenységek számának és kínálatának fejlesztésére,
kompetenciafejlesztő mintaprogramok kidolgozására, együttműködéseket kell kialakítani a kulturális és
a köznevelési intézmények között.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
folyamatos
18. Meg kell teremteni a gyermekek (tanulók, hallgatók) teljes iskolai életútjának követésére (a köznevelésbe lépésüktől
a felsőoktatás befejezéséig) alkalmas informatikai rendszert, annak érdekében, hogy a hátrányos helyzetű
gyermekek, tanulók, hallgatók mind hatékonyabb esélyteremtő szolgáltatásokban részesüljenek. A hátrányos
helyzetű hallgatók életpályájának nyomonkövetése érdekében biztosítani kell a Köznevelés Információs Rendszer
és Felsőoktatási Információs Rendszer adatainak összekapcsolhatóságát, az adatminőség javítását. Az információs
rendszerek fejlesztésekor, a Központi Statisztikai Hivatal bevonása mellett figyelemmel kell lenni az általános
statisztikai szempontokra.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
a köznevelési, szakképzési és felsőoktatási intézmények fenntartásában érintett miniszterek
Határidő:
folyamatos
19. Meg kell vizsgálni az iskolai hátrányokat befolyásoló intézményi körülményeket, illetve a szegregációs folyamatok,
deszegregációs intézkedések vizsgálatára, nyomonkövetésére szolgáló célzott adatgyűjtések, felmérések
folytatásának lehetőségeit.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
folyamatos
III.		 A foglalkoztatással, képzéssel, gazdasági integrációval összefüggő feladatok
1. A különböző uniós fejlesztési programok közötti lehatárolást figyelembe véve szükséges a társadalmi vállalkozások,
szociális szövetkezetek már kialakult hálózatának bővítése, a meglévők további támogatása, annak érdekében,
hogy ez a foglalkoztatási forma köztes munkaerőpiacként továbblépést biztosítson a közfoglalkoztatásból kilépők
számára, hogy szövetkezeti taggá vagy szövetkezeti alkalmazottakká válhassanak.
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
emberi erőforrások minisztere
belügyminiszter
Határidő:
folyamatos
2. A társadalmi gazdaság hosszú távon pénzügyileg fenntartható formáinak támogatásával bővíteni kell a hátrányos
helyzetűek munkalehetőségeit.
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Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
folyamatos
A működő szociális földprogramok továbbfejlesztésével is támogatni kell a szociális gazdaság kialakítását
a hátrányos helyzetű térségekben.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
belügyminiszter
földművelésügyi miniszter
Határidő:
folyamatos
Szükséges a közfoglalkoztatottak elsődleges munkaerő-piacon történő elhelyezkedésének esélyeit javító
jogszabály-módosítások nyomonkövetése, illetve új javaslatok kidolgozása.
Felelős:
belügyminiszter
nemzetgazdasági miniszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2016. május 31.
Erősíteni kell a közfoglalkoztatás célzottságát annak érdekében, hogy az a leghátrányosabb helyzetűeknek
(pl. a foglalkoztatás helyettesítő támogatásban részesülők számára) kínáljon munkalehetőséget.
Felelős:
belügyminiszter
nemzetgazdasági miniszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2016. május 31.
A Munkahelyvédelmi Akcióterv célkitűzéseinek megfelelően, a munkaerő-piacon hátrányos helyzetű álláskeresők
foglalkoztatásának elősegítése érdekében csökkenteni kell e célcsoport foglalkoztatásának költségeit. Meg kell
vizsgálni a célzott munkaerőköltség-csökkentés további lehetőségeit.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
folyamatos
A 25 év alatti álláskeresők munkaerő-piaci helyzetének javítása érdekében az Ifjúsági Garancia rendszer keretén
belül aktív munkaerő-piaci programot kell működtetni.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (a továbbiakban: GINOP) és a VEKOP
tervidőszak ütemezésének megfelelően, folyamatos
A munkaerő-piacon hátrányos helyzetű álláskeresők munkaerőpiacra való be- illetve visszatérésének elősegítésére
célzott, komplex aktív munkaerőpiaci programokat kell működtetni.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
a GINOP és VEKOP tervidőszak ütemezésének megfelelően, folyamatos
Az alacsony iskolai végzettségűek és közfoglalkoztatottak munkaerőpiaci helyzetének javítása érdekében
a szakképzettség megszerzését biztosító képzési és képzéshez kapcsolódó szolgáltatási programot (beleértve a nem
formális és informális tanulás eredményeinek elismerését, pályaorientációt, mentorálást stb.) kell biztosítani.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
belügyminiszter
Határidő:
a GINOP tervidőszak ütemezésének megfelelően, folyamatos
A rugalmas foglalkoztatási formák és rugalmas foglalkoztatási megoldások elterjedtségének növelését célzó
programokon keresztül elő kell segíteni a munkahelyi és magánéletbeli kötelezettségek összehangolását.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
a GINOP tervidőszak ütemezésének megfelelően, folyamatos
Az alacsony iskolai végzettségűek és közfoglalkoztatottak alapkompetenciáinak fejlesztését, valamint felzárkóztató
oktatását és képzését elősegítő, számukra szociális és egyéb szolgáltatásokat biztosító programokat kell indítani.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
belügyminiszter
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
az EFOP és VEKOP tervidőszak ütemezésének megfelelően, folyamatos
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12. A hátrányos helyzetű felnőttek, köztük kiemelten az alacsonyan képzettek és a közfoglalkoztatottak, digitális
kompetenciáinak fejlesztése érdekében célzott felnőttképzési programot kell indítani.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
belügyminiszter
Határidő:
a GINOP tervidőszak ütemezésének megfelelően, folyamatos
13. A roma népességen belül is speciális nehézségekkel sújtott roma nők felzárkózása érdekében folytatni kell, és ki kell
terjeszteni a roma nőket célzó képzési, foglalkoztatási programokat. Meg kell vizsgálni a szakmatanulási lehetőségek
körét annak érdekében, hogy a többszörös hátrányokkal sújtott társadalmi csoportok, kiemelten az iskolarendszerű
szakképzésben tanuló roma lányok szakmaszerzési és elhelyezkedési lehetőségei bővüljenek.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
folyamatos
14. A munkaerőpiaci programokat megelőző, az alapfokú iskolai végzettség megszerzését segítő, munkavállalásra
alkalmassá tevő képzésekkel, önálló életvitelt segítő programokkal kell növelni a hátrányos helyzetű emberek,
köztük romák foglalkoztatási esélyeit.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
az EFOP tervidőszak ütemezésének megfelelően, folyamatos
15. A szociális gazdaság eszközeivel, új, innovatív megoldások, vállalkozásfejlesztési központok bevezetésével kell
segíteni a hátrányos helyzetű emberek, kiemelten a romák munkalehetőségeinek bővítését, vállalkozóvá válását.
Ennek során meg kell vizsgálni, hogy a már működő vállalkozásfejlesztési központok hogyan tudnak ehhez
hozzájárulni, illetve szükség esetén tevékenységük milyen irányú fejlesztése javasolt.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
az EFOP tervidőszak ütemezésének megfelelően, folyamatos
16. Ki kell dolgozni a hátrányos helyzetű embereknek és vállalkozásaiknak nyújtható visszatérítendő támogatások
társadalmi, gazdasági integrációt szolgáló rendszerét.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
az EFOP és VEKOP tervidőszak ütemezésének megfelelően, folyamatos
17. Az állami és önkormányzati beruházások megvalósításában törekedni kell, a beruházás környezetében élő hátrányos
helyzetű emberek minél nagyobb arányú foglalkoztatására. Ennek érdekében intézkedési tervet kell alkotni.
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
nemzetgazdasági miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
belügyminiszter
földművelésügyi miniszter
Határidő:
folyamatos
18. A közbeszerzésekre vonatkozó jogi szabályozásában meg kell vizsgálni annak lehetőségeit, hogy a közbeszerzési
eljárásokban, a hátrányos helyzetű munkavállalók foglalkoztatásának növelése érdekében érvényesíthetők legyenek
a felzárkózás-politikai szempontok.
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
nemzetgazdasági miniszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
folyamatos
19. A foglalkoztatottság növelése érdekében a térségi elszigeteltséget oldó, a munkaerő mobilitását segítő
megoldásokat kell kidolgozni.
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
nemzetgazdasági miniszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2016. február 28.
20. A hulladékgazdálkodás, hulladékhasznosítás, megújuló energia programok területén megvalósuló
gazdaságfejlesztési programokkal kell támogatni az alacsony iskolai végzettségűek – ezen belül különösen
a nők, romák – foglalkoztatását és a képzésükben való együttműködést vállaló vállalkozásokat, valamint a magas
élőmunka-igényű kezdeményezéseket.

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2015. évi 135. szám

Felelős:

Határidő:
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földművelésügyi miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
emberi erőforrások minisztere
2016. február 28.

IV.		 Az egészségügy területére vonatkozó feladatok
1. Az egészségügyi ellátáshoz való egyenlő hozzáférés javítása érdekében ösztönző, támogató programokkal kell
csökkenteni a tartósan betöltetlen körzetek számát. Meg kell erősíteni a háziorvosi ellátást, kiemelt figyelemmel
a hátrányos helyzetű térségekre.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
folyamatos
2. Az egészséges életmódot, az egészségügyi szűréseken való rendszeres megjelenést támogató, a hátrányos helyzetű
területekre célzott programokat kell indítani, különös tekintettel a roma nőkre.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2017. december 31.
3. A Teljes körű Egészségfejlesztés kiépítésének érdekében egészségfejlesztési programokat kell indítani a köznevelési
intézményekben, különös tekintettel a hátrányos helyzetű társadalmi csoportokat veszélyeztető egészségügyi
rizikófaktorokra, problémákra.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2017. december 31.
4. A hátrányos helyzetű szülők és a hátrányos helyzetű településeken, térségekben dolgozó szakemberek számára
elérhető formában kell biztosítani a gyermekek egészségügyi helyzetének javítása érdekében a korszerű gyermekegészségügyi ismeretek átadását tájékoztatással, a szemléletváltoztatás elősegítésével.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2017. december 31.
5. A szoptatás anya és gyermeke testi- és lelki egészségére gyakorolt, sokrétű pozitív hatása okán, annak
elterjesztésére ösztönözni kell a szoptatást támogató programokban való részvételt, kiemelten a hátrányos helyzetű
térségeket ellátó szakemberek körében.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2016. június 30.
6. Javítani kell a szenvedélybetegségek (különösen az alkoholfogyasztás és a droghasználat) megelőzését célzó
programok és beavatkozások igénybevételét a veszélyeztetett, sérülékeny fiatalok körében. Speciális programokat
kell létrehozni a szerfogyasztással érintett, illetve a társadalmilag és kulturálisan hátrányos helyzetű szülők és
gyermekeik számára.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2016. december 31.
7. Elő kell segíteni a dohányzásról való leszokás támogatását, kiemelt figyelemmel a hátrányos helyzetű térségekre.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2017. december 31.
8. A területi különbségekből eredő, az egészségben megmutatkozó egyenlőtlenségek feltárása, a beavatkozások jobb
célzása, értékelése érdekében megfelelő minőségű és részletességű adatok biztosítása szükséges.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2017. december 31.
9. Minden, az érintett korosztályba tartozó lány számára térítésmentesen elérhetővé kell tenni a választható Human
Papilloma Vírus elleni oltást, az oltási kampányok kommunikációs támogatásával a legfontosabb kapcsolódó
üzeneteket el kell juttatni a hátrányos helyzetű lakosság részére, kiemelt figyelemmel a hátrányos helyzetű
térségekre.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
folyamatos
10. Hiánypótló képzés megvalósítása szükséges az egészségügyi szakképzésben a kulturális különbözőségekből eredő
ellátási módok elsajátítása érdekében (interkulturális kommunikáció, az ellátott problémáinak mentálhigiénés
megközelítése, toleranciát támogató és előítélet csökkentő tartalmak).
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Felelős:
Határidő:

emberi erőforrások minisztere
2017. december. 31.

V.		 Területi hátrányok csökkentésével, illetve lakhatási problémákkal összefüggő feladatok
1. Komplex programokat kell indítani a hátrányos helyzetű térségek társadalmi, gazdasági felzárkózása érdekében.
Ehhez ki kell alakítani a komplex programmal fejlesztendő járásokban élők esélyeit növelő összehangolt
beavatkozások és szolgáltatások végrehajtási kereteit, koordinációs mechanizmusait és a helyi folyamatokba való
beépülésük feltételeit.
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
emberi erőforrások minisztere
nemzetgazdasági miniszter
földművelésügyi miniszter
Határidő:
az EFOP tervidőszak ütemezésének megfelelően, folyamatos
2. Célzott programokat kell indítani a települési leszakadási folyamatok megállítása és megfordítása érdekében.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
nemzetgazdasági miniszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
az EFOP tervidőszak ütemezésének megfelelően, folyamatos
3. Célzott programot kell indítani az elnéptelenedő falvak leszakadási folyamatainak megakadályozása érdekében
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
az EFOP tervidőszak ütemezésének megfelelően, folyamatos
4. Folyamatos szakmai jelenléttel támogatott felzárkózási programokat kell indítani azon rendkívül nehéz helyzetű
településeken, ahol a helyi közösségek önerő, szaktudás és információ hiányában csak kívülről bevitt fejlesztő
munkával mozdíthatók meg.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
az EFOP tervidőszak ütemezésének megfelelően, folyamatos
5. Komplex programot kell indítani a telepszerű lakókörnyezetben élők társadalmi és területi integrációját szolgáló
humánfejlesztések támogatására, valamint a kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések, lakhatási beruházások
biztosítására. Támogatni kell a telepszerű lakókörnyezetben élők kezdeményezésével és aktív közreműködésével
megvalósuló programokat.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
nemzetgazdasági miniszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
az EFOP, TOP és VEKOP tervidőszak ütemezésének megfelelően folyamatos
6. Biztosítani kell a különféle operatív programokból induló komplex telepprogramok egységes szakmai és
módszertani támogatását, lehetővé téve a folyamatos tapasztalatcserét és a kölcsönös tanulást. Támogatni kell
a területen folyó innovatív projekteket, képzési, közösségi programokat.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
az EFOP tervidőszak ütemezésének megfelelően, folyamatos
7. Innovatív programokat kell kidolgozni a mélyszegénységben élők, köztük a romák, valamint hátrányos helyzetbe
került emberek integrációjának támogatására és a velük foglalkozó szervezetek hatékonyságának javítására, különös
tekintettel a területi hátrányokra.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
az EFOP tervidőszak ütemezésének megfelelően, folyamatos
8. Meg kell vizsgálni annak lehetőségeit, hogy a közlekedés, a közlekedési lehetőségek fejlesztésével hogyan
kezelhetők a területi zárványok problémái, tekintettel a határozat 1. f ) pontjában említett területi egyenlőtlenségek
csökkentésére, valamint a munkaerőpiaci esélyek növelésére.
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2016. március 31.
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VI.		 A bevonással, szemléletformálással, a diszkriminációs jelenségek elleni küzdelemmel kapcsolatos feladatok
1. Támogatni kell a hátrányos helyzetű emberek, kiemelten a romák aktív társadalmi részvételét, civil szerveződéseit,
erősíteni kell a roma nemzetiségi önkormányzatok szerepvállalását. Kiemelt figyelmet kell fordítani a roma nők
közéleti, kulturális szerepvállalásának támogatására.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
az EFOP tervidőszak ütemezésének megfelelően, folyamatos
2. Rásegítő mechanizmusokkal (pl. roma mentor hálózat) kell biztosítani, hogy a különféle hátrányenyhítő,
esélyteremtő programok és fejlesztések eljussanak a romákhoz, valamint a roma közösségek információhoz
jussanak és motiváltak legyenek a programokban való részvételre.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
az EFOP tervidőszak ütemezésének megfelelően, folyamatos
3. Erősíteni kell a média pozitív szemléletformáló szerepét a roma és hátrányos helyzetű emberek
médiaszakemberekké képzésével és médiában való foglalkoztatásával, médiatartalmak előállításába történő
bevonásukkal.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökének felkérésével a Miniszterelnökséget vezető
miniszter
Határidő:
az EFOP tervidőszak ütemezésének megfelelően folyamatos
4. Biztosítani kell a TIOP 1.2.6. intézkedés keretében létrehozott Multifunkcionális Nemzetiségi – Roma Módszertani
Oktatás és Kulturális Központ tevékenységi körének szélesítését.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
az EFOP tervidőszak ütemezésének megfelelően, folyamatos
5. Folytatni kell a roma kultúra megismertetését, roma kulturális események, roma kulturális tartalmak és termékek
elérhetővé tételét szolgáló különféle programok támogatását.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
az EFOP tervidőszak ütemezésének megfelelően, folyamatos
6. A hátrányos helyzetűek, romák felzárkózásának támogatása és szolgáltatásokhoz való jobb hozzáférésének segítése
érdekében biztosítani kell a társadalmi felzárkózás célkitűzéseinek, irányelveinek hangsúlyosabb megjelenését
a kormányhivatalok és az önkormányzatok működésében, valamint a közszolgálati munkában, illetve kiemelten
a humánszolgáltatások területén.
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
folyamatos
7. Az MNTFS II. elveinek és céljainak megvalósulása érdekében programokkal kell támogatni a humán és igazgatási
szolgáltatások, valamint intézményi működési módok fejlesztését.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
az EFOP tervidőszak ütemezésének megfelelően, folyamatos
8. Szükséges a fiatalok felelős, jogtudatos magatartásának támogatását célzó programok folytatása, kiterjesztése.
Felelős:
belügyminiszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
folyamatos
9. A turisztikai fejlesztések keretében lehetőséget kell teremteni a roma kultúra megjelenítésére, népszerűsítésére,
értékként való elismertetésére.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
folyamatos
10. A helyi közösségek megerősítésére közösségfejlesztési programokat kell indítani, biztosítani kell ezek módszertani
támogatását, a kulturális szakemberek gyakorlatorientált szakmai továbbképzését, felkészítését az eltérő
szociokulturális hátterű személyek és csoportok részére tervezett integrációs programok megvalósítása érdekében.
Szükséges a közművelődési intézményrendszer társadalmi felzárkózással, közösségfejlesztéssel kapcsolatos
szerepvállalásának megerősítése a jogi szabályozás eszközével.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
az EFOP tervidőszak ütemezésének megfelelően, folyamatos

19778

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2015. évi 135. szám

11. El kell végezni a szegénységgel és a hátrányos helyzetben élő csoportokkal, valamint a roma/cigány nemzetiséggel,
a roma/cigány holokauszttal kapcsolatos tankönyvi és tantervi tartalmak felülvizsgálatát az érintett civil szervezetek
és kutatók bevonásával.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
folyamatos
12. A prostitúció és emberkereskedelem áldozatává válás folyamatainak megismerésére kutatások, megelőzésére
felvilágosító programok szükségesek.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
belügyminiszter
Határidő:
folyamatos
13. Szükséges az emberkereskedelemmel kapcsolatos hatékony megelőzés és tudatformálás, felvilágosítás,
tudatosságnövelés és az áldozattá válás megelőzése, különösen a többszörösen is hátrányos helyzetű roma,
migráns, illetve nemzetközi védelemben részesített nők érdekében.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
belügyminiszter
Határidő:
folyamatos
VII.		 A stratégia megvalósításának koordinációját szolgáló intézkedések
1. Gondoskodni kell a stratégia nyomonkövetési rendszerének karbantartásáról, fejlesztéséről, az indikátor rendszer
rendszeres adatfrissítéséről. Ennek érdekében az EU2020 Nemzeti Reform Program szegénység csökkentési
céljainak és az MNTFS II. elveinek, céljainak szakmapolitikai fejlesztésekben való érvényesülését segítő, a tervezést,
monitorozást szolgáló adatfelvételekre, társadalomtudományi kutatásokra, módszertani fejlesztésekre, az értékelést,
bizonyíték alapú szakpolitika-alkotást szolgáló projektek támogatására van szükség. Fejleszteni kell a stratégia
beavatkozásaihoz, illetve az ellátások, szolgáltatások átalakításaihoz kapcsolódó beválás- és hatásvizsgálatok
rendszerét.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
folyamatos
2. Fejleszteni kell a szegénységben és kirekesztettségben élők életkörülményeit vizsgáló, meghatározó jelentőségű
nagymintás statisztikai felméréseket annak érdekében, hogy vizsgálható legyen a szegénység továbbörökítésének
kérdése, illetve a beavatkozási lehetőségek.
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter a Központi Statisztikai Hivatal bevonásával
Határidő:
folyamatos
3. Létre kell hozni egy Országos Szegregációs Adatbázist, mely tartalmazza a szegregációval érintett területek térképes
ábrázolását is településenként.
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter a Központi Statisztikai Hivatal bevonásával
Határidő:
a források rendelkezésre állásától számított egy év
4. A 2011. évi népszámlálás és a KSH Háztartási Költségvetési és Életkörülmény Adatfelvétele adatainak
összekapcsolásával létre kell hozni Magyarország szegénységtérképét.
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter a Központi Statisztikai Hivatal bevonásával
Határidő:
2016. március 31.
5. A társadalmi felzárkózást segítő programok jó gyakorlatainak azonosítására, számbavételére, a tapasztalatok
hasznosítását támogató nyilvánosságának megteremtésére megkezdett módszertani fejlesztéseket folytatni kell. Ki
kell alakítani a jó gyakorlatok, bevált intézkedések széles körűen elérhető adattárát.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2016. március 31.
6. A közfoglalkoztatás munkaerőpiacra gyakorolt hatásának méréséhez, valamint a szakpolitikai vezetésnek és
a nyilvánosságnak szóló tájékoztatáshoz, a döntéshozatali szinttől a végrehajtás szintjéig terjedő, teljes körű szakmai
információnyújtást biztosító egységes monitoring rendszert kell kialakítani.
Felelős:
belügyminiszter
nemzetgazdasági miniszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
folyamatos

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2015. évi 135. szám

19779

7. Létre kell hozni egy felzárkózást segítő gazdasági fórumot, melynek célja a gazdasági szereplők társadalmi
felelősségvállalásának összekapcsolása az MNTFS II. végrehajtásával.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
2015. szeptember 30.
8. A felzárkózás-politika horizontális szakpolitikaként való kezelésének erősítése érdekében a Társadalmi Felzárkózási
és Cigányügyi Tárcaközi Bizottság keretében az ágazatközi koordinációt erősítő határterületi munkacsoportokat kell
működtetni.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
folyamatos
9. Támogatórendszert kell kialakítani, mely segíti a települési önkormányzatokat a helyi esélyegyenlőségi programok
felülvizsgálatában és végrehajtásában. El kell végezni a helyi esélyegyenlőségi programok értékelését.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
az esélyegyenlőségi programok értékelését illetően 2016. március 31., a szakmai támogatás
tekintetében folyamatos
10. A hatályos helyi esélyegyenlőségi programok értékelési tapasztalatai alapján tovább kell fejleszteni a HEP
szabályozási környezetét, valamint a HEP intézkedési tervek összehangolását és végrehajtását segítő járási szintű
koordináció rendszerét.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2016. június 15.
11. Programokkal kell támogatni az Európai Roma Keretstratégiát megvalósító tagállamok, valamint a Kárpát-medencei
romák felzárkózásának elősegítése érdekében az érintett országok (különösen a V4 tagországok) együttműködését,
tapasztalatcseréjét.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
folyamatos
12. A felzárkózást szolgáló beavatkozások, fejlesztések hatékonyságának, eredményességének javítása, az intézkedések
célzása érdekében fejleszteni kell az etnikai, nemzetiségi adatgyűjtés statisztikai eszközeit.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Miniszterelnökséget vezető miniszter a Központi Statisztikai Hivatal bevonásával
Határidő:
folyamatos

A Kormány 1673/2015. (IX. 22.) Korm. határozata
a felvonók, mozgólépcsők és mozgójárdák ellenőrzésének nonprofittá tételéhez kapcsolódó kormányzati
feladatokról
A Kormány
1. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a nemzetgazdasági miniszter bevonásával vizsgálja meg az árak
megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény olyan tartalmú módosításának lehetőségét, mely a társasházak
által elvégeztetett felvonók, mozgólépcsők és mozgójárdák éves fővizsgálatát és ellenőrző vizsgálatát hatósági
árassá teszi;
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
2015. november 30.
2. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a nemzetgazdasági miniszter és az igazságügyi miniszter
bevonásával vizsgálja meg, hogy a felvonók, mozgólépcsők és mozgójárdák éves fővizsgálata és ellenőrző vizsgálata
az ENKSZ Első Nemzeti Közműszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság keretei között célszerűen, továbbá
az európai versenyjogi előírásokkal összhangban elláthatók-e, és szükség esetén kezdeményezze az ENKSZ Első
Nemzeti Közműszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság tevékenységi körének kiterjesztését.
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Felelős:

Határidő:

Miniszterelnökséget vezető miniszter
nemzetgazdasági miniszter
igazságügyi miniszter
2015. november 30.

		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1674/2015. (IX. 22.) Korm. határozata
az ESR-112 egységes segélyhívó rendszer és a MIR mentésirányító rendszer integrációjáról
A Kormány
1. a 112 európai segélyhívószámra épülő egységes segélyhívó rendszer kibővítése, valamint a 104 segélyhívószámhoz
kapcsolódó feladatok hatékony ellátása érdekében felhívja az érintett minisztereket, hogy vizsgálják meg
az Országos Mentőszolgálat egységes európai segélyhívó számra alapozott Egységes Segélyhívó Rendszerbe
(a továbbiakban: ESR) történő integrálásának jogalkotási, személyügyi feltételeit,
Felelős:
belügyminiszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2015. október 30.
2. felhívja az érintett minisztereket, hogy az Országos Mentőszolgálat segélyhívó rendszerének az ESR rendszerébe
történő biztonságos integrálásához szükséges valamennyi intézkedést tegyék meg,
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
belügyminiszter
Határidő:
2016. június 30.
3. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjon az ESR-112 egységes segélyhívó rendszer és
a MIR mentésirányító rendszer integrációjának megvalósításához szükséges 190,0 millió forint összegű forrás
rendelkezésre bocsátásáról a XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Ágazati
célfeladatok alcím, 56. Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások jogcímcsoport javára.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1675/2015. (IX. 22.) Korm. határozata
a GRUNDFOS South East Europe Kft. és a GRUNDFOS Magyarország Kft. magyarországi nagybefektetőkkel
való stratégiai együttműködési megállapodás megkötéséről
A Kormány felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, illetve az általa kijelölt személyt, hogy gondoskodjon
a Magyarország Kormánya és a GRUNDFOS South East Europe Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye:
2045 Törökbálint, Tópark utca 8.; cégjegyzékszáma: 13-09-088196), illetve a GRUNDFOS Magyarország Gyártó
Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 2800 Tatabánya, Búzavirág u. 14.; cégjegyzékszáma: 11-09-007853) között
kötendő stratégiai együttműködési megállapodás Kormány nevében történő aláírásáról.
Felelős:
külgazdasági és külügyminiszter
Határidő:
azonnal
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 1676/2015. (IX. 22.) Korm. határozata
az IT Services Hungary Kft. magyarországi nagybefektetővel való stratégiai együttműködési megállapodás
megkötéséről
A Kormány felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, illetve az általa kijelölt személyt, hogy gondoskodjon
a Magyarország Kormánya és az IT Services Hungary Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye:
1117 Budapest, Infopark, Neumann János u. 1/c.; cégjegyzékszáma: 01-09-877517) között kötendő stratégiai
együttműködési megállapodás Kormány nevében történő aláírásáról.
Felelős:
külgazdasági és külügyminiszter
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1677/2015. (IX. 22.) Korm. határozata
a Pactera Hungary Kft. átlátható szervezetté történő minősítéséről
A Kormány
1. megismerte a Pactera Technology Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1113 Budapest, Bocskai út
134–146. D. ép. 2. em.; cégjegyzékszáma: 01-09-184319) tulajdonosi struktúrájának felépítését, és
2. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (2) bekezdésében meghatározott hatáskörében eljárva
megállapítja, hogy a Pactera Technology Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1113 Budapest, Bocskai
út 134–146. D. ép. 2. em.; cégjegyzékszáma: 01-09-184319) a részére magyarországi beruházások ösztönzéséhez
kapcsolódóan közvetlenül nyújtott fejlesztési célú költségvetési támogatás szempontjából az Áht. 50. § (1) bekezdés
c) pontjában foglaltaknak megfelel.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1678/2015. (IX. 22.) Korm. határozata
az SMR Automotive Mirror Technology Hungary Bt. magyarországi nagybefektetővel való stratégiai
együttműködési megállapodás megkötéséről
A Kormány felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, illetve az általa kijelölt személyt, hogy gondoskodjon
a Magyarország Kormánya és az SMR Automotive Mirror Technology Hungary Betéti Társaság (székhelye: 9245
Mosonszolnok, Szabadság utca 35.; cégjegyzékszáma: 08-06-013901) között kötendő stratégiai együttműködési
megállapodás Kormány nevében történő aláírásáról.
Felelős:
külgazdasági és külügyminiszter
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 1679/2015. (IX. 22.) Korm. határozata
az SMR Automotive Mirror Technology Hungary Bt. átlátható szervezetté történő minősítéséről
A Kormány
1. megismerte az SMR Automotive Mirror Technology Hungary Betéti Társaság (székhelye: 9245 Mosonszolnok,
Szabadság utca 35.; cégjegyzékszáma: 08-06-013901) tulajdonosi struktúrájának felépítését, és
2. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 50. § (2) bekezdésében meghatározott
hatáskörében eljárva megállapítja, hogy az SMR Automotive Mirror Technology Hungary Betéti Társaság (székhelye:
9245 Mosonszolnok, Szabadság utca 35.; cégjegyzékszáma: 08-06-013901) a részére magyarországi beruházások
ösztönzéséhez kapcsolódóan közvetlenül nyújtott fejlesztési célú költségvetési támogatás szempontjából
az Áht. 50. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltaknak megfelel.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1680/2015. (IX. 22.) Korm. határozata
az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési keretének
megállapításáról szóló 1210/2015. (IV. 10.) Korm. határozat módosításáról
1. Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló
1210/2015. (IV. 10.) Korm. határozat (a továbbiakban: Határozat) 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
2. A Határozat 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
3. A Határozat 1. melléklet
3.1. 1. pontjában foglalt táblázat
a)
B:2 mezőjében a „munkaerő-piaci integrációjának elősegítése” szövegrész helyébe a „támogatása”
szöveg,
b)
B:3 mezőjében a „Nő az esély – romák foglalkoztatásba ágyazott képzése” szövegrész helyébe a „Nő
az esély – képzés és foglalkoztatás” szöveg,
c)
C:3 mezőjében a „2,00” szövegrész helyébe a „4,05” szöveg,
d)
D:3 mezőjében a „standard” szövegrész helyébe a „kiemelt” szöveg,
e)
E:8 mezőjében a „június” szövegrész helyébe a „december” szöveg,
f)
C:9 mezőjében az „5,00” szövegrész helyébe a „3,50” szöveg,
g)
C:11 mezőjében a „3,00” szövegrész helyébe a „15,00” szöveg,
h)
E:11 mezőjében az „október” szövegrész helyébe a „november” szöveg,
i)
C:12 mezőjében a „4,60” szövegrész helyébe a „4,60 (VEKOP: 1,97)” szöveg,
j)
B:13 mezőjében a „férőhelykiváltási szakmai koordinációs műhely kialakítása, a kiváltásra történő
felkészítés és képzés biztosítása” szövegrész helyébe a „férőhely kiváltási szakmai koordinációs
műhely kialakítása” szöveg,
k)
C:13 mezőjében az „1,05” szövegrész helyébe a „2,05” szöveg,
3.2. 2. pontjában foglalt táblázat
a)
C:2 mezőjében a „9,00” szövegrész helyébe a „8,65 (VEKOP: 1,35)” szöveg,
b)
E:2 mezőjében a „szeptember” szövegrész helyébe az „október” szöveg,
3.3. 3. pontjában foglalt táblázat
a)
B:2 mezőjében a „Korai” szövegrész helyébe a „Végzettség nélküli” szöveg,
b)
E:2 mezőjében a „július” szövegrész helyébe az „október” szöveg,
c)
E:3 mezőjében az „április” szövegrész helyébe az „október” szöveg,
d)
E:4 mezőjében az „április” szövegrész helyébe a „szeptember” szöveg,
e)
A:5 mezőjében az „EFOP-3.1.5” szövegrész helyébe az „EFOP-3.2.1” szöveg,
f)
C:6 mezőjében a „3,00” szövegrész helyébe az „5,00” szöveg,
g)
E:7 mezőjében a „június” szövegrész helyébe a „szeptember” szöveg,
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h)

3.4.

B:8 mezőjében a „Hungary Program – felsőoktatási mobilitás támogatása” szövegrész helyébe
a „Mundi – felsőoktatási mobilitási és nemzetköziesítési program” szöveg,
i)
E:8 mezőjében a „július” szövegrész helyébe az „augusztus” szöveg,
j)
B:10 mezőjében a „fejlesztése fenntartótól függetlenül” szövegrész helyébe a „fejlesztése” szöveg,
k)
C:10 mezőjében a „11,00” szövegrész helyébe a „12,00” szöveg,
l)
E:10 mezőjében a „szeptember” szövegrész helyébe a „november” szöveg,
m)
B:11 mezőjében az „A háziorvosi alapellátás humán erőforrásának fejlesztése” szövegrész helyébe
az „Alapellátás komplex minőségi megújítása” szöveg,
n)
C:11 mezőjében a „3,30” szövegrész helyébe a „7,00 (VEKOP: 3,00)” szöveg,
4. pontjában foglalt táblázat
a)
D:2 mezőjében a „kiemelt” szövegrész helyébe a „standard” szöveg,
b)
E:2 mezőjében a „július” szövegrész helyébe a „szeptember” szöveg,
c)
B:3 mezőjében az „Iskolarendszer fejlesztése iskolaközpontok kialakításával” szövegrész helyébe
a „Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése, térségi iskolahálózatok kialakítása” szöveg,
d)
C:3 mezőjében a „20,00” szövegrész helyébe a „40,00” szöveg,
e)
C:4 mezőjében a „4,20” szövegrész helyébe a „3,29” szöveg,
f)
E:4 mezőjében a „szeptember” szövegrész helyébe az „október” szöveg

lép.
4. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet az 1680/2015. (IX. 22.) Korm. határozathoz
1. A Határozat 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat a következő 3a. sorral egészül ki:
(A)
(1.)

(B)

(Felhívás azonosító

(Felhívás neve)

jele)

(C)

(D)

[Felhívás keretösszege

(Felhívás

(Mrd Ft)]

meghirdetésének módja)

3,15

standard

(E)
(Felhívás
meghirdetésének
tervezett ideje)

„
3a.

EFOP-1.1.3

Nő az esély – foglalkoztatás

november
”

2. A Határozat 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat C:14 mezője helyébe a következő mező lép:
(C)
[Felhívás keretösszege
(Mrd Ft)]

(14.)

(EFOP-1.10.1)

„3,08
(VEKOP: 1,32)”

3. A Határozat 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat a következő 1a. sorral egészül ki:
(A)
(1.)

(Felhívás azonosító
jele)

(B)
(Felhívás neve)

(C)

(D)
(Felhívás

(Mrd Ft)]

meghirdetésének módja)

2,94

standard

meghirdetésének
tervezett ideje)

„
1a.

EFOP-2.1.1

Gyermekotthonok kiváltása, gyermekotthonok korszerűsítése, hiányzó
gyermekotthoni kapacitások létrehozása

november
”
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[Felhívás keretösszege

(E)
(Felhívás

(A)
(1.)

(B)

(Felhívás azonosító

(Felhívás neve)

jele)

(C)

(D)

[Felhívás keretösszege

(Felhívás

(Mrd Ft)]

meghirdetésének módja)

1,30

kiemelt

(E)
(Felhívás
meghirdetésének
tervezett ideje)

„
1a.

EFOP 3.1.1

Kisgyermekkori nevelés támogatása

2014. október
”

5. A Határozat 1. melléklet 3. pontjában foglalt táblázat a következő 5a. sorral egészül ki:
(A)
(1.)

(B)

(Felhívás azonosító

(Felhívás neve)

jele)

(C)

(D)

[Felhívás keretösszege

(Felhívás

(Mrd Ft)]

meghirdetésének módja)

1,40
(VEKOP: 0,60)

kiemelt
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4. A Határozat 1. melléklet 3. pontjában foglalt táblázat a következő 1a. sorral egészül ki:

(E)
(Felhívás
meghirdetésének
tervezett ideje)

„
5a.

EFOP-3.2.3

A köznevelés tartalmi szabályozóinak megfelelő tankönyvek, taneszközök
fejlesztése és digitális tartalomfejlesztés

november
”

6. A Határozat 1. melléklet 3. pontjában foglalt táblázat C:8 mezője helyébe a következő mező lép:
(C)
[Felhívás keretösszege
(Mrd Ft)]

(8.)

(EFOP-3.4.2)

„6,90
(VEKOP: 2,30)”

7. A Határozat 1. melléklet 3. pontjában foglalt táblázat a következő 9a. és 9b. sorral egészül ki:
(A)
(1.)

(Felhívás azonosító
jele)

(B)
(Felhívás neve)

(C)

(D)

[Felhívás keretösszege

(Felhívás

(Mrd Ft)]

meghirdetésének módja)

(E)
(Felhívás
meghirdetésének
tervezett ideje)
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9a.

EFOP-3.7.1

Aktívan a tudásért

6,30

kiemelt

december

9b.

EFOP-3.8.1

Felzárkóztató egészségügyi ápoló szakképzési program

1,90

kiemelt

2014. október
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„

”
8. A Határozat 1. melléklet 4. pontjában foglalt táblázat a következő 5. sorral egészül ki:
(A)
(1.)

(B)

(Felhívás azonosító

(Felhívás neve)

jele)

(C)

(D)

[Felhívás keretösszege

(Felhívás

(Mrd Ft)]

meghirdetésének módja)

0,91

standard

(E)
(Felhívás
meghirdetésének
tervezett ideje)

„
5.

EFOP-4.1.4

Testmozgást javító infrastrukturális fejlesztések (standard)

október
”

2. melléklet az 1680/2015. (IX. 22.) Korm. határozathoz
„2. melléklet az 1210/2015. (IV. 10.) Korm. határozathoz

Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program nevesített kiemelt projektjei
A

B

C

D

E

Projekt

1.

Felhívás

Projekt megnevezése

Támogatást igénylő neve

támogatása
legfeljebb

Szakmai elvárások

(Mrd Ft)

2.

3.

EFOP-1.1.1

Megváltozott
munkaképességű emberek
támogatása

Nemzeti Rehabilitációs és
Szociális Hivatal

EFOP-1.1.2

Nő az esély – képzés és
foglalkoztatás

Türr István Képző és Kutató
Intézet,
Szociális és Gyermekvédelmi
Főigazgatóság

8,00

A projekt célja a megváltozott munkaképességű személyek nyílt
munkaerő-piaci integrációjának elősegítése foglalkozási rehabilitációs
szolgáltatások nyújtásával, a foglalkoztatásuk ösztönzése, képzettségi
szintjük növelése, valamint a megváltozott munkaképességű
személyeket foglalkoztatni képes munkaadók szemléletének formálása.

4,05

A projekt célja a célcsoport – elsősorban a roma nők – tagjainak képzése
és felkészítése a közszolgáltatást végző intézményekben
(pl. szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi, köznevelési,
egészségügyi, közművelődési) való foglalkoztatásra.
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azonosító jele

EFOP-1.2.3

Komplex ifjúsági fejlesztések
– új nemzedék újratöltve

Új Nemzedék Központ
Nonprofit Közhasznú Korlátolt
Felelősségű Társaság

3,50
(VEKOP:
1,50)

3,00

A projekt célja a közösségek, és ezeken keresztül az egyének
önálló cselekvési szándékának és képességének erősítése, a
közösségi, együttélési konfliktusok oldása, továbbá a kulturális
intézmények felkészítése működésük társadalmasítására, valamint a
közösségfejlesztési folyamatok és önkéntes programok megvalósítására.

5.

EFOP-1.3.1

Cselekvő közösségek – aktív
közösségi szerepvállalás

Nemzeti Művelődési Intézet,
Országos Széchényi Könyvtár,
Múzeumi Oktatási és
Módszertani Központ

6.

EFOP-1.3.2

Roma mentorhálózat
fejlesztése

Türr István Képző és Kutató
Intézet

2,00

A projekt célja a roma személyeket érintő fejlesztési programok
mentorálással történő szakmai támogatása.

Fogvatartottak reintegrációja

Belügyminisztérium,
Büntetés-végrehajtás
Országos Parancsnoksága,
Nemzetgazdasági
Minisztérium

3,50

A projekt célja a fogvatartottak foglalkoztathatósági helyzetének
javítása, a helyi közösségek befogadóképességének növelése, valamint a
bűnismétlés kockázatának csökkentése.

Integrált gyermekprogramok
szakmai támogatása

Nemzeti Rehabilitációs és
Szociális Hivatal,
Türr István Képző és Kutató
Intézet,
Magyar Tudományos
Akadémia
Társadalomtudományi
Kutatóközpont

3,00

A projekt célja a gyermekek esélyeit növelő helyi fejlesztések
megalapozása, valamint a helyi szakemberek képzésének,
továbbképzésének, és folyamatos szakmai támogatásuk
biztosítása. További cél a szakmai és közösségi hálózatok építése,
az együttműködések és meglévő tudásbázis fejlesztése, valamint
kutatások, elemzések, értékelések elvégzése.

Országos Tisztifőorvosi
Hivatal

4,60
(VEKOP:
1,97)

7.

8.

9.

EFOP-1.3.3

EFOP-1.4.1

EFOP-1.8.1

Komplex népegészségügyi
szűrések
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4.

A projekt célja az ifjúsági szakterület országos és területi
tevékenységének szakmai összehangolása. A projekt keretében
az ifjúsági szolgáltatások elérhetővé válnak a hátrányos helyzetű
célcsoportok számára, emellett hatékony ifjúságtámogatási-rendszer
kialakítására is sor kerül. További cél a fiatalok elhelyezkedési esélyeinek
növelése, a külföldön dolgozó fiatalok hazai munkaerő-piacra történő
visszailleszkedésének megteremtése, valamint a közösségben való
szerepvállalás támogatásával, egymás megismerésével az előítélet
mentes köz- és egyéni gondolkodás, szemlélet kialakítása.

A projekt célja a szervezett vastag- és végbélszűrés országos
kiterjesztése, az emlő- és méhnyakszűrésen történő részvételi arány
legalább 60%-ra növelése, valamint a szájüregi szűrés és melanoma
szűrés minta jellegű megvalósítása. További cél a teljes szűrési rendszer
szakmai, finanszírozási áttekintése és jogi újraszabályozása.
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11.

12.

13.

14.

EFOP-1.10.1

EFOP-2.2.1

EFOP-2.2.1

EFOP-3.1.1

EFOP-3.1.2

Ápoló tanulók részére
pályaválasztást támogató
ösztöndíjas program

Egészségügyi Nyilvántartási
és Képzési Központ

Gyermek sürgősségi, baleseti
ellátás fejlesztése – országos

Heim Pál Gyermekkórház

Gyermek sürgősségi, baleseti
ellátás fejlesztése

Állami Egészségügyi Ellátó
Központ,
Debreceni Egyetem,
Pécsi Tudományegyetem,
Szegedi Tudományegyetem

Kisgyermekkori nevelés
támogatása

Végzettség nélküli
iskolaelhagyás csökkentése

Oktatási Hivatal,
Nemzeti Család- és
Szociálpolitikai Intézet

Oktatási Hivatal,
felsőoktatási intézmények

2,05
(VEKOP:
0,45)

A projekt célja a szociális intézményi férőhely-kiváltás szakmai
támogatása.

3,08
(VEKOP:
1,32)

A projekt célja az egészségügyi pályát, a szakdolgozói munkakört
választó fiatalok számának növelése, valamint az egészségügyi
szolgáltatók működését veszélyeztető, nagymértékű humánerőforrás
hiány középtávú csökkentése.

3,15
(VEKOP:
1,35)

A projekt célja országos, legmagasabb progresszivitási szintű
gyermekbaleseti és gyermeksürgősségi ellátó központ (III.a. szint), és
vidéki ellátást biztosító országos háromszintű (I. szint, II. szint és III. szint)
gyermekbaleseti és gyermeksürgősségi ellátóhálózat létrehozása,
továbbá gyermektraumatológia kialakítása.

5,50

A projekt célja országos, legmagasabb progresszivitási szintű
gyermekbaleseti és gyermeksürgősségi ellátó központ (III.a. szint), és
vidéki ellátást biztosító országos háromszintű (I. szint, II. szint és III. szint)
gyermekbaleseti és gyermeksürgősségi ellátóhálózat létrehozása,
továbbá gyermektraumatológia kialakítása.

1,30

A projekt célja az óvoda és a családi napközi esélyteremtő szerepének és
hátránykompenzációs képességének erősítése képzésekkel és támogató
szolgáltatásokkal, kiemelt figyelemmel a 2015. szeptember 1-től
hatályba lépő, a 3 éves kortól kötelező óvodai nevelés bevezetésének
szakmai támogatására, és az Óvodai nevelés országos alapprogramban
rögzített hátránycsökkentő szerep eredményes megvalósítására.

2,80
(VEKOP:
1,20)

A projekt célja a tartósan alulteljesítő intézmények minőségi köznevelés
nyújtásához szükséges komplex fejlesztése, az ösztönző pedagógiai,
tanulásszervezési módszerek, különböző önálló ismeretszerzési és
kooperatív tanulási megoldások, eljárások elterjesztése, valamint
a lemorzsolódás szempontjából veszélyeztetett csoportok iskolai
sikerességének elősegítése, egyenlő esélyek megteremtése. Cél továbbá
a lemorzsolódási jelző- és támogatórendszer hálózatos kiépítése, és a
hatékony átmenet biztosítása a köznevelési rendszer és a munkaerőpiac
között.
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15.

EFOP-1.9.1

19788

10.

Fogyatékos Személyek
Szociális intézményi férőhely
Esélyegyenlőségéért
kiváltási szakmai koordinációs
Közhasznú Nonprofit Korlátolt
műhely kialakítása
Felelősségű Társaság

17.

18.

19.

20.

21.

4,20
(VEKOP:
1,80)

Tehetségek Magyarországa

Új Nemzedék Központ
Nonprofit Közhasznú Korlátolt
Felelősségű Társaság,
Magyar Tehetségsegítő
Szervezetek Szövetsége

6,50

A projekt célja hatékony tehetségtámogató szolgáltatások
bevezetése, képzésszinteken átívelő tehetségkövetés lehetőségének
megteremtése, a matematikai, természettudományi, műszaki és humán
tehetségterületek fejlesztési lehetőségeinek bővítése, népszerűsítése,
valamint mérések és fejlesztő szolgáltatások biztosítása.

EFOP-3.2.2

A köznevelés tartalmi
szabályozóinak megfelelő
tankönyvek, taneszközök
fejlesztése és digitális
tartalomfejlesztés

Oktatáskutató és Fejlesztő
Intézet

1,40
(VEKOP:
0,60)

A projekt célja egységes taneszköz-rendszer kiépítése és fejlesztése,
valamint a Nemzeti Köznevelési Portál továbbfejlesztése.

EFOP-3.4.2

Campus Mundi –
felsőoktatási mobilitási és
nemzetköziesítési program

Tempus Közalapítvány

6,90
(VEKOP:
2,30)

A projekt célja a felsőoktatásban résztvevő hallgatók nemzetközi
mobilitásának támogatása, emellett a felsőoktatási intézmények
nemzetköziesítésének ösztönzése, nemzetközi megjelenésének és
külföldi hallgatókat bevonzó képességének növelése.

Türr István Képző és Kutató
Intézet,
Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ

EFOP-3.2.1

EFOP-3.1.4

EFOP-3.7.1

EFOP-3.8.1

Aktívan a tudásért

Felzárkóztató egészségügyi
ápoló szakképzési program

Türr István Képző és Kutató
Intézet

Egészségügyi Nyilvántartási
és Képzési Központ

6,30

A projekt célja hátrányos helyzetű emberek, köztük romák képzettségi
szintjének növelése és ezáltal foglalkoztatási esélyeik növelése. Az
alacsony iskolai végzettségű vagy iskolai végzettséggel nem rendelkező
18-55 év közötti személyek bevonásra kerülnek az általános iskola
befejezését támogató, valamint a funkcionális analfabetizmust
mérséklő, és szakmatanulást megalapozó, illetve alapkészségeiket,
kompetenciáikat fejlesztő képzésekbe.

1,90

A projekt célja az egészségügyi ellátórendszerben dolgozó, régi
típusú, általános ápoló és általános asszisztens szakképesítésű, de
további szakképesítéssel nem rendelkező egészségügyi szakdolgozók
képzettségének szintre hozásához, és az OKJ-s ápolói képesítés
megszerzéséhez képzések biztosítása, továbbá a képzésen résztvevők
kiválasztása, a kedvezményezett egészségügyi intézményben dolgozó
érintett személyek képzéseken való részvételének biztosítása, egyúttal a
folyamatos ápolói tevékenység fenntartása.
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16.

A program célja, hogy legalább 9000 fő hátrányos helyzetű, elsősorban
roma tanuló vegyen részt az Útravaló ösztöndíjprogramban és
részesüljön a program szerinti mentorálásban. Biztosítani kell a program
egészének monitoringját, továbbá a bevont mentorok szakmai
támogatását.

Ösztöndíj és mentorálási
támogatás hátrányos
helyzetű tanulóknak –
Útravaló ösztöndíjprogram

19789

EFOP-3.8.2

Szociális humán erőforrás
fejlesztése

Nemzeti Rehabilitációs és
Szociális Hivatal

Nemzeti Egészségfejlesztési
Intézet,
Országos Tisztifőorvosi
Hivatal

12,00

7,00
(VEKOP:
3,00)

A projekt célja az egészségügyi alapellátás és a népegészségügyi
szolgáltatások költséghatékony összekapcsolása, az ellátás-elérhetőség
területi különbségeinek enyhítése, valamint az alapellátás jelenlegi
szereplőinek a képzésével, új szakemberek bevonásával preventív
többletszolgáltatások biztosítása. További cél a háziorvos utánpótlás
biztosítása, a háziorvosi pálya választásának elősegítése, vonzóvá tétele,
valamint a háziorvosi, házi gyermekorvosi és a védőnői tevékenység
összehangolása.

EFOP-3.8.3

Alapellátás komplex minőségi
megújítása

24.

EFOP-4.1.2

Köznevelési intézmények
infrastrukturális fejlesztése,
térségi iskola hálózatok
kialakítása

Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ

40,00

A projekt célja a köznevelési intézményrendszer fejlesztése, valós
igényekre alapozott kapacitásbővítése, valamint az érintett intézmények
megújuló pedagógiai, módszertani programjához, és a mindennapos
testnevelés infrastrukturális feltételeinek megteremtéséhez illeszkedő
funkcionális feladatellátási helyek kialakítása.

25.

EFOP-4.1.3

Testmozgást javító
infrastrukturális fejlesztések

Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ

3,29

A projekt célja a mindennapos testnevelésre, a sport
tehetséggondozásra és a fizikai aktivitás növelésére alkalmas színterek
kialakítása, fejlesztése.

23.

19790

22.

A projekt célja a komplex szociális életpályamodell kidolgozása,
a szociális és gyermekjóléti, gyermekvédelmi területen dolgozók
felkészítése, vezetői képzések megvalósítása, továbbá magas minőségű
szolgáltató-hálózat kialakítása.

”
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A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.
A szerkesztőség címe: Budapest V., Kossuth tér 4.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu
honlapon érhető el.
A Magyar Közlöny oldalhű másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó.
Felelős kiadó: Köves Béla ügyvezető.

