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III. Kormányrendeletek

A Kormány 157/2016. (VI. 13.) Korm. rendelete
a pénzügyi intézmények, a biztosítók és a viszontbiztosítók, továbbá a befektetési vállalkozások és 
az árutőzsdei szolgáltatók informatikai rendszerének védelméről szóló 42/2015. (III. 12.) Korm. rendelet 
módosításáról

A Kormány
a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 290. § (1) bekezdés c) pontjában,
az egyes fizetési szolgáltatókról szóló 2013. évi CCXXXV. törvény 88. § a) pontjában,
a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény 437. § c) pontjában, valamint
a befektetési vállalkozásokról és az  árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az  általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 
2007. évi CXXXVIII. törvény 180. § (1) bekezdés a) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 
rendeli el:

1. §  A pénzügyi intézmények, a  biztosítók és a  viszontbiztosítók, továbbá a  befektetési vállalkozások és az  árutőzsdei 
szolgáltatók informatikai rendszerének védelméről szóló 42/2015. (III. 12.) Korm. rendelet 1. §-a helyébe a következő 
rendelkezés lép:
„1. § E rendelet hatálya
a) a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) szerinti 
hitelintézetre és pénzügyi vállalkozásra,
b) az  egyes fizetési szolgáltatókról szóló 2013.  évi CCXXXV.  törvény (a  továbbiakban: Fsztv.) szerinti pénzforgalmi 
intézményre, elektronikuspénz-kibocsátó intézményre és a  Posta Elszámoló Központot működtető intézmény 
pénzforgalmi szolgáltatási és elektronikus pénzkibocsátási tevékenységére,
c) a  biztosítási tevékenységről szóló 2014.  évi LXXXVIII.  törvény (a  továbbiakban: Bit.) szerinti biztosítóra és 
viszontbiztosítóra, valamint
d) a  befektetési vállalkozásokról és az  árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az  általuk végezhető tevékenységek 
szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bszt.) szerinti befektetési vállalkozásra és árutőzsdei 
szolgáltatóra
(a továbbiakban együtt: intézmény) terjed ki.”

2. §  A pénzügyi intézmények, a  biztosítók és a  viszontbiztosítók, továbbá a  befektetési vállalkozások és az  árutőzsdei 
szolgáltatók informatikai rendszerének védelméről szóló 42/2015. (III. 12.) Korm. rendelet a következő 5/A–5/C. §-sal 
egészül ki:
„5/A. § (1) A Hpt. 67/A. §-ában, a Bszt. 12. §-ában, az Fsztv. 12/A. §-ában és a Bit. 94. §-ában meghatározott tanúsító 
szervezet (a  továbbiakban: tanúsító szervezet) a  Magyar Nemzeti Bank (a  továbbiakban: MNB) által vezetett 
nyilvántartásba vételét követően kezdheti meg az  e  rendelet hatálya alá tartozó tevékenységét. Az  MNB azt 
a  szervezetet veszi kérelmére tanúsító szervezetként nyilvántartásba, amely a  nyilvántartásba vételi eljárás során 
igazolja, hogy a következő feltételeket teljesítette:
a) eljárásrendje alapján a  tanúsítványát, független akkreditált vizsgáló laboratórium (a  továbbiakban: 
vizsgáló laboratórium) által kiadott értékelési jelentés alapulvételével, valamely – informatikai termékek és 
rendszerek technológiai biztonsági értékelési követelményeit tartalmazó – szabvány vagy nyilvános műszaki 
követelményrendszer előírásainak való megfelelés alapján állítja ki;
b) a  tanúsító szervezet minimum két műszaki informatikai mérnök felsőfokú végzettséggel és legalább kétéves, 
akkreditált tanúsító szervezetnél szerzett, igazolt tanúsítási gyakorlattal rendelkező szakértőt foglalkoztat;
c) rendelkezik legalább tíz teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalóval;
d) tagjai (részvényesei) és munkavállalói közül legalább öten rendelkeznek személyi biztonsági tanúsítvánnyal;
e) a tanúsító szervezet minimum 100 000 000 forintos határig kiterjedő szakmai felelősségbiztosítással rendelkezik;
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f ) a  tanúsító szervezet és a  vizsgáló laboratórium rendelkezik informatikai biztonsági funkciókat megvalósító 
szoftvertermékek és -rendszerek biztonságának hazai vagy nemzetközi informatikai biztonsági módszertanon 
alapuló tanúsítására vonatkozó, az elmúlt 5 évben legalább 4 évnyi akkreditált státuszt igazoló okirattal;
g) a  tanúsító szervezet és a  vizsgáló laboratórium rendelkezik informatikai biztonsági funkciókat megvalósító 
szoftvertermékek és -rendszerek biztonságának hazai vagy nemzetközi informatikai biztonsági módszertanon 
alapuló tanúsítására vonatkozó akkreditáció alapján végzett – bármilyen ágazatból származó – legalább 
3 referenciával;
h) teljesíti a (12) bekezdésben foglalt feltételeket.
(2) Az  intézmény a  tanúsítási eljárás lefolytatására az  MNB nyilvántartásában (a  továbbiakban: tanúsító 
szervezetek jegyzéke) szereplő tanúsító szervezet részére megbízást ad. A  megbízás vonatkozhat több 
tanúsítási eljárás lefolytatására vagy tanúsítási eljárások folyamatos végzésére is. Az  első tanúsítvány beszerzése 
érdekében az  intézmény a  tanúsító szervezetek jegyzékének közzétételét követő 60 napon belül – a  szövetkezeti 
hitelintézetnek minősülő intézmény 2018. január 31. napjáig – köteles a tanúsító szervezettel megbízási jogviszonyt 
létrehozni, és a  tanúsítási eljárást 2017. március 31. napjáig lezárni. A  kiállított tanúsítványok érvényességi ideje 
egy év. Ezt követően az intézmény legkésőbb a tanúsítvány érvényességi idejének lejártát megelőző hat hónappal 
korábban köteles megbízást adni a tanúsító szervezet részére a tanúsítvány megújítása iránti eljárás lefolytatására. 
A  tanúsító szervezet a  tanúsítási eljárást olyan időpontban köteles megkezdeni, hogy a  tanúsítási eljárás 
az intézmény tanúsítványának érvényességi ideje alatt lefolytatható legyen, beleértve az új tanúsítvány kiadását is.
(3) A tanúsító szervezetnek a  tanúsítási eljárás során az 5/B. §-ban foglalt követelményeknek való megfelelést kell 
megvizsgálnia és szakértői jelentésében minősítenie az e bekezdés szerinti zártsági definíciók figyelembevételével. 
Az  informatikai rendszer zárt, teljes körű, folytonos és kockázatokkal arányos védelmet biztosít a  kezelt adatok 
bizalmassága, sértetlensége és rendelkezésre állása, valamint az  elektronikus információs rendszer elemeinek 
sértetlensége és rendelkezésre állása szempontjából, az alábbi értelmezések mellett:
a) teljes körű védelem: az elektronikus információs rendszer valamennyi elemére kiterjedő védelem;
b) folytonos védelem: az  időben változó körülmények és viszonyok között is megszakítás nélkül megvalósuló 
védelem;
c) kockázatokkal arányos védelem: az elektronikus információs rendszer olyan védelme, amelynek során a védelem 
költségei arányosak a  fenyegetések által okozható károk értékével azzal, hogy a  védelem fenti általános elvárásai 
mellett az informatikai rendszer működtetésének teljes életciklusában folyamatosan teljesülnek az alábbiak:
ca) a jogosult általános (emberek és program entitások) és privilegizált (speciális jogokkal felruházott) felhasználók 
–  így különösen rendszergazdák – kizárólag a  szigorúan szabályozott szerepkörüknek megfelelően férhetnek 
a  védendő információkhoz és az  azokat kezelő rendszer elemeihez, kezdeményezhetnek aktivitásokat, valamint 
kizárólag meghatározott privilegizált felhasználók adhatnak szabályozott szerepkörüknek megfelelően és 
ellenőrzött módon hozzáférési jogosultságokat;
cb) a rendszer megfelelő műszaki és eljárásrendi megoldásokkal nyomon követi a  védendő információk minden 
változtatását, melyek biztosítják, hogy még a jogosult általános és privilegizált felhasználók sem tudják törölni vagy 
módosítani a naplót vagy egyéb nyomon követést biztosító információkat;
cc) az informatikai rendszer összes külső interfésze szabályozott és kontrollált;
cd) a szabályozások és eljárások garantálják a  rendszer biztonsági szintjének folyamatos fenntartását, a szoftverek 
frissítését, üzemeltetését.
(4) A  tanúsító szervezet a  (3)  bekezdésben meghatározott vizsgálatának megkezdésekor kockázatelemzést 
készít, és ennek során meghatározza a  kritikus üzleti funkciókat megvalósító rendszereket. A  tanúsító szervezet 
a  (3)  bekezdésben meghatározott vizsgálatot kizárólag a  kockázatelemzés során meghatározott informatikai 
rendszerek tekintetében végzi el.
(5) Amennyiben a  tanúsító szervezet a  vizsgált intézmény informatikai rendszerének kockázatokkal arányos 
védelmét biztosító eszközrendszerében hibát vagy hiányosságot észlel, a  hiba vagy hiányosság pontos 
meghatározását tartalmazó jegyzőkönyvet ad át a  vizsgált intézmény részére, melynek kijavítására megfelelő 
határidőt biztosít. A  vizsgált intézmény a  jegyzőkönyvben foglaltak szerint készített tevékenységi terve alapján 
a hiba kijavítását vagy a hiányosság pótlását a tanúsító szervezet által megjelölt határidőn belül elvégzi. A tanúsító 
szervezet a  hiba kijavítását vagy a  hiányosság pótlását a  megadott határidő leteltét követően ellenőrzi és ennek 
eredményétől függően dönt annak elfogadásáról vagy a  tevékenységi terv elvégzéséhez szükséges határidő 
meghosszabbításáról.
(6) A  tanúsító szervezet a  tanúsítvány kiadásával egyidejűleg átadja a  vizsgált intézmény részére a  tanúsítás 
alátámasztásához szükséges dokumentációt.
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(7) Amennyiben a tanúsító szervezet által vizsgált informatikai rendszerre kiadott korábbi tanúsítvány érvényességi 
ideje az új tanúsítvány kiadása előtt járna le, a meglévő tanúsítvány érvényességi ideje az új tanúsítvány kiadásáig 
a tanúsító szervezet döntése alapján meghosszabbítható.
(8) Amennyiben a tanúsítvány érvényességi ideje azért jár le, mert az érintett intézmény az új tanúsítvány kiadása 
iránti tanúsítási eljárás lefolytatására a  tanúsító szervezetnek nem vagy késedelmesen adott megbízást, az  MNB 
az  érintett intézménnyel szemben a  Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013.  évi CXXXIX.  törvény 75.  §-ában foglalt 
intézkedéseket alkalmazhatja.
(9) A  Hpt. 67/A.  § (2)  bekezdése, a  Bszt. 12.  § (13)  bekezdése, az  Fsztv. 12/A.  § (2)  bekezdése és a  Bit. 94.  § 
(5)  bekezdése alkalmazásában az  ügyfelek számát a  pénzügyi intézmény, a  biztosító és a  viszontbiztosító, 
a  befektetési vállalkozás és az  árutőzsdei szolgáltató, továbbá a  fizetési számlavezetésre engedéllyel rendelkező 
pénzforgalmi intézmény és elektronikuspénz-kibocsátó intézmény aktív ügyfeleinek előző naptári évre számított 
éves átlaga adja. Amennyiben a  pénzügyi intézmény, a  biztosító és a  viszontbiztosító, továbbá a  befektetési 
vállalkozás és az  árutőzsdei szolgáltató az  előző naptári évben nem működött, az  ügyfelek számát az  intézmény 
aktív ügyfeleinek tárgyévre számított éves átlaga adja.
(10) A tanúsító szervezet a tanúsítás során legfeljebb 25% mértékig jogosult alvállalkozót igénybe venni.
(11) A  tanúsító szervezet a  tanúsítási tevékenységének ellátása körében okozott kár megtérítéséért a  Polgári 
Törvénykönyvről szóló törvény kártérítési felelősségre vonatkozó általános szabályai szerinti felelősséggel tartozik.
(12) A  vizsgált intézmények bizalmas információinak és a  nagy tömegű személyes adatok védelme érdekében 
a tanúsító szervezetnek biztonsági szabályzattal, valamint tanúsított informatikabiztonsági irányítási rendszerrel kell 
rendelkeznie. A tanúsító szervezetnek és a vizsgáló laboratóriumnak legalább 3 éve rendelkeznie kell a minősített 
adat védelméről szóló 2009.  évi CLV.  törvény 16.  §-a alapján kiállított telephely-biztonsági tanúsítvánnyal. 
A  tanúsító szervezetnek és a  vizsgáló laboratóriumnak szerepelnie kell a  kormányzati eseménykezelő központ és 
az eseménykezelő központok feladat- és hatásköréről, valamint a biztonsági események kezelésének, a biztonsági 
események műszaki vizsgálatának és a sérülékenységvizsgálat lefolytatásának szabályairól szóló 185/2015. (VII. 13.) 
Korm. rendelet 14. § (5) bekezdése szerinti nyilvántartásban.
5/B.  § Az  informatikai rendszer megfelel a  Hpt. 67/A.  § (1)  bekezdésében, a  Bszt. 12.  § (12)–(14)  bekezdésében, 
az  Fsztv. 12/A.  §-ában és a  Bit. 94.  § (4)–(6)  bekezdésében foglalt, a  rendszerelemek zártságával, az  informatikai 
rendszerhez történő jogosulatlan hozzáférés és észrevétlen módosítás megakadályozásával kapcsolatos, valamint 
az általános információbiztonsági zártsági követelményeknek, ha
a) az élesüzemi rendszer elemei azonosíthatóak és dokumentáltak;
b) az élesüzemi rendszer üzemeltetési folyamatai szabályozottak, dokumentáltak és a vonatkozó szabályzat szerinti 
gyakorisággal ellenőrzöttek;
c) az élesüzemi rendszer változáskezelési folyamatai biztosítják, hogy a  rendszer paraméterezésében és 
a szoftverkódban bekövetkező változások csak tesztelt és dokumentált módon valósulhatnak meg;
d) az élesüzemi rendszer adatmentési és visszaállítási rendje biztosítja a  rendszer biztonságos visszaállítását, 
továbbá a mentés-visszaállítás a vonatkozó szabályzat szerinti gyakorisággal és dokumentáltan tesztelt;
e) az élesüzemi rendszerhez való végfelhasználói hozzáférés mind alkalmazási, mind pedig infrastruktúra szinten 
szabályozott, dokumentált és a vonatkozó szabályzat szerinti gyakorisággal ellenőrzött;
f ) az élesüzemi rendszerben felállított végfelhasználói hozzáférések egységes, zárt rendszert alkotnak, melyek 
biztosítják az  üzleti folyamatok megvalósulását, továbbá a  végfelhasználók tevékenysége naplózásra kerül és 
a kritikus rendkívüli eseményekről automatikus figyelmeztetések generálódnak;
g) az élesüzemi rendszerhez hozzáférést biztosító kiemelt jogosultságok szabályozottak, dokumentáltak és 
a  vonatkozó szabályzat szerinti gyakorisággal ellenőrzöttek, továbbá a  kiemelt jogosultságokkal elvégzett 
tevékenység naplózása megvalósul, a napló fájlok sérthetetlensége biztosított és a kritikus rendkívüli eseményekről 
automatikus figyelmeztetések generálódnak;
h) az élesüzemi rendszerhez történő távoli hozzáférés szabályozott, dokumentált és a vonatkozó szabályzat szerinti 
gyakorisággal ellenőrzött;
i) az élesüzemi rendszer vírus és más rosszindulatú programok elleni védelme biztosított;
j) az élesüzemi rendszer adatkommunikációs és rendszerkapcsolatai dokumentáltak és ellenőrzöttek annak 
érdekében, hogy az adatkommunikáció bizalmassága, sérthetetlensége és hitelessége biztosítható legyen;
k) a katasztrófa-helyreállítási terv rendszeresen tesztelt;
l) a rendszerek és szolgáltatások beszerzése szabályozott, nyomon követett, és megfelel a biztonsági előírásoknak;
m) az élesüzemi rendszer karbantartása szabályozott, és megfelel a rendelkezésre állásra vonatkozó elvárásoknak;
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n) az élesüzemi rendszer adathordozóinak védelme szabályozott, megfelelően korlátozott, és a  korlátozásokat 
rendszeres felülvizsgálatokkal és ellenőrzésekkel is fenntartják;
o) az élesüzemi rendszer és az üzemeltetési szabályzatok gondoskodnak a rendszerelemek és a kezelt információk 
sértetlenségéről;
p) az élesüzemi rendszer és az üzemeltetési szabályzatok gondoskodnak a rendszer és a kommunikáció kellő szintű 
védelméről;
q) megfelelő szintű fizikailag védett környezetet biztosítanak az élesüzemi rendszer számára;
r) a szervezet detektálja és kezeli az egyes biztonsági eseményeket;
s) az élesüzemi rendszer üzemeltetésében és használatában részt vevő személyek rendszeres biztonságtudatossági 
oktatáson vesznek részt, valamint a  szervezet dolgozóinak munkaügyi szabályozása megfelel a  biztonsági 
előírásoknak.
5/C.  § (1) Az  MNB vezeti a  tanúsító szervezetek jegyzékét. A  jegyzékbe történő felvétel a  tanúsító szervezet 
kérelmére történik, amennyiben a  tanúsító szervezet megfelel az  5/A.  § (1)  bekezdésében meghatározott 
feltételeknek és a  (4)  bekezdés c)  pontjában meghatározottak miatti törlésére a  jegyzékbe vételre irányuló 
kérelmének benyújtását megelőző két éven belül nem került sor.
(2) A  jegyzékbe vételre irányuló eljárásban az  ügyintézési határidő 30 nap, amely határidő indokolt esetben egy 
alkalommal, legfeljebb 30 nappal meghosszabbítható. Ha az ügyfél az eljárás lefolytatása iránti kérelmet hiányosan 
nyújtotta be, az  MNB a  kérelmezőt harminc napon belül hiánypótlásra hívja fel. A  jegyzékbe vételre irányuló 
eljárásra egyebekben a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvény rendelkezéseit a Magyar 
Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvényben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.
(3) A tanúsító szervezet a jegyzékbe vételét követő évtől kezdődően évente, az adott naptári év július 1-ig köteles 
nyilatkozattal igazolni, hogy a jegyzékbe vételi eljárásban igazolt feltételeknek változatlanul megfelel.
(4) Az MNB törli a jegyzékből a tanúsító szervezetet, ha
a) a tanúsító szervezet kéri a törlését,
b) a tanúsító szervezet jogutód nélkül megszűnik,
c) a  tanúsító szervezet elmulasztja a  (3)  bekezdés szerinti nyilatkozattételi kötelezettségét vagy valótlan 
nyilatkozatot tesz.
(5) A tanúsító szervezetek jegyzéke tartalmazza:
a) a tanúsító szervezet megnevezését, székhelyét, levelezési címét,
b) a tanúsító szervezet törzsszámát,
c) a jegyzékbe való vétel időpontját,
d) a jegyzékből való törlés időpontját és okát.
(6) A  tanúsító szervezet az  (5) bekezdés a) pontjában bekövetkezett változást a változástól számított nyolc napon 
belül bejelenti az MNB-nek.
(7) A tanúsító szervezet jegyzékben szereplő adatait az MNB a tanúsító szervezet jegyzékből való törlését követően 
öt évig megőrzi.”

3. §  Ez a rendelet 2016. július 1-jén lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 158/2016. (VI. 13.) Korm. rendelete
az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő,  
a 2014–2020 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe 
utalt, a távhőszolgáltató szektort érintő, energiahatékonyság növelésére és a megújuló energiaforrások 
alkalmazására irányuló beruházások megvalósításáról

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15. pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § (1) E  rendelet hatálya az  Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel 
összefüggő, a  Kormány által a  nemzeti fejlesztési miniszter (a továbbiakban: miniszter) hatáskörébe utalt, 
a  2014–2020  programozási időszak Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programja terhére finanszírozott, 
a  távhőszolgáltató szektort érintő, energiahatékonyság növelésére és a  megújuló energiaforrások alkalmazására 
irányuló projektekre terjed ki.

 (2) E rendelet hatálya nem terjed ki:
a) az egyházi jogi személyek által megvalósítandó energiahatékonyság növelésére és a  megújuló 

energiaforrások alkalmazására irányuló projektekre,
b) a közszféra szervezetek számára tervezett kiemelt, épületenergetikai célú projektekre, ideértve a  megújuló 

energiaforrások alkalmazásával kombinált beruházásokat és a szemléletformálási programokat, és
c) hatálybalépése napján eredményes közbeszerzési eljárással rendelkező, (1)  bekezdésben meghatározott 

projektekre.

2. Értelmező rendelkezések

2. §  E rendelet alkalmazásában
1. előkészítés: a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások 

felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) 
Korm. rendelet] 5. melléklet 2. pont 2.1.1. alpontja szerinti költség alapját képező tevékenység,

2. kedvezményezett: a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés 14. pontja szerinti szervezet,
3. konzorcium: a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés 19. pontja szerinti együttműködés,
4. szakpolitikai felelős: a  272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 2.  mellékletében meghatározott, a  272/2014. (XI. 5.) 

Korm. rendelet 18. §-a szerinti feladatokat ellátó személy,
5. támogatási szerződés: a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés 54. pontja szerinti szerződés,
6. végső kedvezményezett: a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés 66. pontja szerinti kedvezményezett.

3. A miniszter feladatai

3. § (1) A miniszter gondoskodik az 1. § szerinti projektek határidőben történő megvalósításáról.
 (2) A  miniszter az  (1)  bekezdés szerinti feladatait az  NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság) bevonásával látja el.

4. §  A miniszter
a) összehangolja az 1. § szerinti projektekkel kapcsolatban hatáskörrel rendelkező szervezetek tevékenységét, 

módszereket és követelményeket dolgoz ki a támogatáspolitikai intézkedésekhez,
b) figyelemmel kíséri és összehangolja az 1. § szerinti projektek megvalósítását,
c) az  a)–b)  pontban meghatározott feladatokkal összefüggésben együttműködik a  hatáskörrel rendelkező 

irányító hatósággal és az érintett szakpolitikai felelőssel.

5. § (1) A  miniszter az  1.  § szerinti projektek megvalósításával összefüggésben a  feladat- és hatáskörrel rendelkező 
szervezetektől tájékoztatást kérhet a  nemzetközi kötelezettséget tartalmazó dokumentumokban – így 
különösen az  Európai Unió valamely pénzügyi alapjából finanszírozott támogatási programban – kitűzött célok 
megvalósulásának nyomon követése, és az 1. § szerinti projektek megvalósítása érdekében.
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 (2) Az (1) bekezdés szerinti tájékoztatás személyes adatot nem tartalmazhat.
 (3) A miniszter gondoskodik az általa kezelt adatok eredeti védelmi szintjének fenntartásáról. Az e rendeletben foglalt 

intézkedések megvalósításával összefüggésben a  miniszter kizárólag a Társaság és a  szakpolitikai felelős számára 
továbbíthat adatot.

 (4) A miniszter az  (1) bekezdés szerint átadott adatokat a Társaság útján, eredeti formájukban, elektronikus formában 
vagy papíralapon tartja nyilván.

 (5) Az  1.  § szerinti projektek határidőben történő megvalósítása érdekében a  miniszter és a  szakpolitikai felelős 
gondoskodnak az irányításuk alá tartozó szervezetek együttműködéséről. A szakpolitikai felelős és az irányítása alá 
tartozó szervezetek térítésmentesen kötelesek információt és adatot szolgáltatni a miniszter részére.

4. A Társaság feladatai

6. § (1) A Társaság
a) szükség esetén javaslatot tesz a miniszternek és a szakpolitikai felelősnek az 1. § szerinti projekteket érintő 

jogszabályok módosítására, együttműködve az  e  projektek tekintetében hatáskörrel rendelkező irányító 
hatósággal,

b) a  miniszter döntése alapján közreműködik a  kormányzati intézkedések végrehajtásában, az  1.  § szerinti 
projekteket érintő miniszteri beszámolók, tájékoztatók előkészítésében,

c) kapcsolatot tart a miniszter és a szakpolitikai felelős irányítása alá tartozó, az adott feladat ellátásáért felelős 
szervezettel, valamint az  1.  § szerinti projektek tekintetében hatáskörrel rendelkező irányító hatósággal, 
szakpolitikai felelőssel,

d) negyedévente jelentést készít a  miniszter részére a  tevékenységéről és az  1.  § szerinti projektek 
előrehaladásáról, továbbá haladéktalanul tájékoztatja – az  ok megjelölésével – a  minisztert, ha a  projektek 
megvalósítása késedelmet szenvedhet.

 (2) A Társaság a  támogatást igénylő – a  támogatási szerződés megkötését követően kedvezményezett – konzorcium 
konzorciumvezetőjeként ellátja az  1.  § szerinti projektek előkészítését, valamint ezen projektek megvalósításával 
összefüggő projektmenedzsment feladatokat, a  végső kedvezményezett meghatalmazása alapján lebonyolítja 
a  beszerzési és közbeszerzési eljárásokat és szükség esetén aláírja a  keretmegállapodásokat, valamint ellátja 
a műszaki ellenőri feladatokat.

5. A projektek megvalósításának végrehajtási szabályai

7. § (1) Az 1. § szerinti projektek támogatási szerződése a Társasággal, mint konzorciumvezetővel kerül megkötésre.
 (2) A végső kedvezményezett, mint konzorciumi tag lesz részese a támogatási szerződésnek.
 (3) A  konzorciumban részt vevő konzorciumi tag és a  konzorciumvezető konzorciumi megállapodásban rögzítik 

feladataikat, jogaikat és kötelezettségeiket. A  konzorciumvezető feladatai nem terjeszkedhetnek túl a  6.  §-ban 
meghatározottakon. A konzorciumi megállapodás a támogatási szerződés mellékletét képezi.

 (4) A  6.  § (2)  bekezdésben foglalt feladatokkal összefüggésben, valamint a  (3)  bekezdésben rögzített konzorciumi 
megállapodásban foglaltak szerint a  Társaság a  projektek megvalósításához szükséges árubeszerzés és 
építési beruházás közbeszerzési eljárásokat a  végső kedvezményezett helyett és nevében folytatja le és azok 
meghatalmazása alapján kiválasztja a nyertes ajánlattevőt, valamint keretmegállapodásos eljárások esetén a nyertes 
ajánlattevővel – a végső kedvezményezett nevében és annak javára – aláírja a keretmegállapodásokat.

 (5) A Társaság az 1. § szerinti projektek megvalósításából vagyont nem szerezhet.
 (6) Ha az  1.  § szerinti projekt megvalósításával összefüggésben el nem számolható költség merül fel, azt 

az  a  konzorciumi tag köteles finanszírozni, amelynél az  adott költség felmerült azzal, hogy a  bírságot, büntetést 
az a konzorciumi tag viseli, amelynek a bírságra, büntetésre okot adó esemény felróható.

6. Záró rendelkezések

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 159/2016. (VI. 13.) Korm. rendelete
az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő,  
a 2007–2013 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe 
utalt beruházások, valamint a 2014–2020 programozási időszakban a szennyvízelvezetési és -tisztítási, 
a hulladékgazdálkodási és az ivóvízminőség-javító beruházások megvalósításáról szóló 339/2014. (XII. 19.) 
Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15. pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  Az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2007–2013 programozási 
időszakban a  Kormány által a  nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt beruházások, valamint a  2014–2020 
programozási időszakban a  szennyvízelvezetési és -tisztítási, a  hulladékgazdálkodási és az  ivóvízminőség-javító 
beruházások megvalósításáról szóló 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 7. § (3) bekezdés b) pont 
bb) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A Társaság az 1. § b) pontja szerinti projektekkel összefüggésben konzorciumvezetőként]
„bb) ellátja a  projektek megvalósításával kapcsolatos projektmenedzsment feladatokat, továbbá a  konzorciumi 
partnerek nevében eljárva azok meghatalmazása alapján lebonyolítja a közbeszerzési eljárásokat és szükség esetén 
aláírja a keretmegállapodásokat,”

2. §  Az R. 5. alcíme a következő 7/A. §-sal egészül ki:
„7/A.  § A  7.  § (3)  bekezdésében foglalt feladatokkal összefüggésben, valamint a  15.  § (4)  bekezdésében rögzített 
konzorciumi megállapodásban foglaltak szerint a  Társaság a  projektek megvalósításához szükséges árubeszerzés 
és építési beruházás közbeszerzési eljárásokat a végső kedvezményezett helyett és nevében folytatja le, kiválasztja 
a  nyertes ajánlattevőket, valamint a  nyertes ajánlattevőkkel – a  végső kedvezményezett nevében és annak javára 
azok meghatalmazása alapján – aláírja a keretmegállapodásokat.”

3. §  Az R. 10. alcíme a következő 17/A. §-sal egészül ki:
„17/A.  § A  7/A.  § rendelkezéseit az  Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel 
összefüggő, a  2007–2013 programozási időszakban a  Kormány által a  nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe 
utalt beruházások, valamint a  2014–2020 programozási időszakban a  szennyvízelvezetési és -tisztítási, 
a  hulladékgazdálkodási és az  ivóvízminőség-javító beruházások megvalósításáról szóló 339/2014. (XII. 19.) 
Korm.  rendelet módosításáról szóló 159/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő 
eljárásokban is alkalmazni kell.”

4. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1310/2016. (VI. 13.) Korm. határozata
az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő,  
a 2014–2020 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe 
utalt, a távhőszolgáltató szektort érintő, energiahatékonyság növelésére és a megújuló energiaforrások 
alkalmazására irányuló beruházások megvalósításáról

A Kormány
 1. egyetért azzal, hogy a  nemzeti fejlesztési miniszter a  Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program 

terhére finanszírozott, távhőszolgáltató szektor energiahatékonyság növelésére és a  megújuló energiaforrások 
alkalmazására irányuló projektekkel – kivéve a  közszféra szervezetek számára tervezett kiemelt, épületenergetikai 
célú beruházásokat és a  szemléletformálási programokat – összefüggő feladatok központi koordináció mellett 
valósuljanak meg,

 2. egyetért azzal, hogy az  1.  pont szerinti központi koordináció az  NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társaság (a  továbbiakban: Társaság) konzorciumvezetése mellett valósuljon meg, ahol 
a Társaság egyben kedvezményezett is,

 3. felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a  Társaság feladatkörének bővülése következtében szükséges 
szervezeti átalakításokról gondoskodjon, és – az  európai uniós forrásból finanszírozott projektek tekintetében 
a vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok figyelembevételével – készítse el a Társaság 1. pont szerinti feladatainak 
ellátásával összefüggő közjogi szervezetszabályozó eszközök módosítását,

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2016. július 30.

 4. felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy a  Társaság 2.  pont szerinti feladatainak ellátásához a  Társaság 
tőkeemelésének végrehajtása (ennek keretében tőketartalék növelése) érdekében, a nemzeti fejlesztési miniszterrel 
egyeztetve gondoskodjon 1000,0 millió forint többletforrás rendelkezésre állásáról a  Magyarország 2016.  évi 
központi költségvetéséről szóló 2015.  évi C.  törvény XLIII. Az  állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások 
költségvetési fejezetben,

Felelős: nemzetgazdasági miniszter 
nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: azonnal
 5. felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a  Társaság tőkeemelését (ennek keretében tőketartalék növelését) 

a 4. pont szerint biztosítandó forrás terhére hajtsa végre,
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: a 4. pont szerinti források rendelkezésre állását követő 60 napon belül

 6. felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a  4.  pont szerinti forrás segítségével biztosítsa a  Társaság 1.  pont 
szerinti feladatkörének bővülése vonatkozásában a  feladatok ellátásához a  megfelelő szakértelemmel rendelkező 
humánkapacitást és infrastrukturális feltételeket,

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: a 4. pont végrehajtását követő 90 napon belül

 7. felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a  nemzetgazdasági miniszter bevonásával készítsen jelentést 
a Kormány részére az 1–6. pontban meghatározott feladatok végrehajtásáról.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter 
nemzetgazdasági miniszter

Határidő: 2016. december 31.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1311/2016. (VI. 13.) Korm. határozata
Plácido Domingo és Renée Fleming budapesti fellépésének megvalósításáról

A Kormány
 1. egyetért Plácido Domingo és Renée Fleming – a  Müpa Budapest Nonprofit Kft. által lebonyolításra kerülő, 

a közönség számára díjmentesen látogatható – 2016. augusztus 10-i budapesti fellépésének megvalósításával;
 2. felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy – az  emberi erőforrások minisztere bevonásával – gondoskodjon 

az  1.  pontban meghatározottak megvalósításához szükséges legfeljebb 317,5 millió forint elszámolási- 
és visszafizetési kötelezettséggel terhelt összegű forrás biztosításáról a  Magyarország 2016. évi központi 
költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 1.  melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetben 
a  20.  Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 28. Gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása alcím, 
2. Gazdasági társaságok által ellátott kulturális feladatok támogatása jogcímcsoport javára.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 emberi erőforrások minisztere
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozata
a központi hivatalok és a költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények 
felülvizsgálatával kapcsolatos intézkedésekről

A Kormány az  államigazgatási szervezetrendszer egyszerűbb szerkezetének és takarékos működésének kialakításával 
összefüggésben egyetért azzal, hogy
 1. a nemzetbiztonsági, a  rendvédelmi, valamint az  intézményfenntartói feladatok kivételével az  államigazgatási és 

kapcsolódó állami feladatok ellátását a  minisztériumi szervezetrendszerben, területi szinten a  fővárosi és megyei 
kormányhivatalokban, illetve a járási (fővárosi kerületi) hivatalokban kell biztosítani;

 2. Magyarország versenyképességének megőrzése érdekében a  költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 
összfoglalkoztatásban képviselt arányát indokolt mérsékelni, és ezt a  szempontot érvényesíteni kell 
az államigazgatási szervezetrendszer átalakítása során is.

                   A Kormány az 1. és 2. pontban foglaltak megvalósítása érdekében
 3. felhívja az  érintett minisztereket, hogy a  Miniszterelnökséget vezető miniszter egyetértésével nyújtsanak be 

a Kormány részére előterjesztést az  irányításuk alá tartozó költségvetési szerveknek az 1. melléklet szerint történő 
átalakításáról;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
 érintett miniszterek
Határidő: a) A 2016. szeptember 1-jei határidővel megvalósításra kerülő átalakítások esetén az érintett 

miniszterek önállóan: 2016. augusztus 1.
 b) A 2017. január 1-jei vagy később megvalósításra kerülő átalakításokhoz a
    ba) törvényi szintű szabályozási javaslat megküldése a Miniszterelnökséget vezető 

   miniszter részére az egységes benyújtás érdekében: 2016. augusztus 15.
    bb) kormányrendeleti szintű jogszabály-tervezetek megküldése a Miniszterelnökséget  

   vezető miniszter részére az egységes benyújtás érdekében: 2016. szeptember 30.
 4. felhívja az  érintett minisztereket, hogy a  3.  pontban foglalt előterjesztések előkészítése során – ha az  1.  melléklet 

másként nem rendelkezik – az átalakításra kerülő költségvetési szervek feladat- és hatásköreinek áttelepítésekor
a) az elsőfokú hatósági eljáráshoz kapcsolódó feladatokat az  általános vagy speciális illetékességgel eljáró 

fővárosi és megyei kormányhivatalok, illetve a járási (fővárosi kerületi) hivatalok,
b) a másodfokú hatósági eljáráshoz kapcsolódó feladatokat a  megszűnő költségvetési szervet irányító 

minisztérium vagy a fővárosi és megyei kormányhivatalok,
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c) az egyéb országos illetékességgel ellátott feladatokat a megszűnő költségvetési szervet irányító minisztérium 
vagy más állami szerv,

d) az egyéb, a költségvetési szerv területi szerve vagy területi feladatok ellátására kialakított szervezeti egysége 
által ellátott feladatokat a fővárosi és megyei kormányhivatalok

feladatkörébe kell utalni és – az  átalakítás mellett – a  feladatköröket felül kell vizsgálni a  közfeladatok számának 
csökkentése érdekében;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
 érintett miniszterek
Határidő: a 3. pontban foglalt határidők szerint

 5. felhívja a  Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy készítsen előterjesztést a  Kormány részére, bemutatva 
a  4.  pontban meghatározott hatósági feladat- és hatáskörök központi hivatali szintről megyei, illetve járási 
hivatali szintre, illetve megyei kormányhivatali szintről járási hivatali szintre telepítésére vonatkozó alapelvek 
megvalósulását;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: 2016. augusztus 31.

 6. felhívja az  érintett minisztereket, hogy a  3.  pont szerinti előterjesztések elkészítése során legyenek figyelemmel 
az  átalakításra kerülő költségvetési szervek európai uniós projektjei megvalósításának biztosítására a  támogatási 
szerződésekben rögzített feltételek szerint (kedvezményezett jogutód kijelölése, önerő rendelkezésre állása, 
dokumentumok átadása, támogatás fogadását biztosító bankszámla nyitása, előleg átadása, projektek fenntartási 
kötelezettsége stb.);

Felelős: érintett miniszterek
Határidő: a 3. pontban foglalt határidők szerint

 7. felhívja az  érintett minisztereket, hogy gondoskodjanak a  3.  pontban foglalt átalakításokhoz szükséges 
átadás-átvételi, illetve költségvetési megállapodások megkötéséről az irányításuk vagy vezetésük alatt álló szervek 
tekintetében;

Felelős: érintett miniszterek
Határidő: 3.a) pont tekintetében: 2016. augusztus 31.
 3.b) pont tekintetében: 2016. december 31.

 8. az  államigazgatás szervezetrendszerének aktuális átalakítására tekintettel a  Közigazgatás- és Közszolgáltatás-
fejlesztés Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat 
(a  továbbiakban: Határozat) 2.  mellékletében foglalt táblázat 2., 3., 10., 21., 22., 29., 35. és 48. sorában megjelölt 
kiemelt projekteket mentesíti a  Határozat 1.  pont f )  alpontjában megjelölt határidő alól, egyben az  érintett 
projektekre meghatározott támogatási összeggel csökkenti a  kötelezettségvállalásra rendelkezésre álló 
keretösszeget;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: azonnal

 9. felhívja az  érintett minisztereket, hogy a  Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program azon 
projektjei esetében, amelyeket a  3.  pont szerinti átalakításokkal érintett központi hivatalok valósítanak meg, ott 
a központi hivatal mellé vonják be konzorciumi partnernek az irányító minisztériumokat is;

Felelős: érintett miniszterek
Határidő: azonnal

 10. felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy nyújtson be előterjesztést a  Kormány részére, amely rögzíti 
a  3–4.  pont alapján átalakításra kerülő központi hivatalokhoz és költségvetési szervi formában működő 
minisztériumi háttérintézményekhez kapcsolódó költségvetési módosításokat. Az  előirányzatok 2017. évi 
szintre hozásánál a  2016.  évi eredeti költségvetésében meghatározott, valamint a  2016. évi szerkezetváltozásból 
eredő többlet személyi juttatások és az  azokhoz kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok és szociális 
hozzájárulási adó átvétellel arányos részének 80%-a vehető figyelembe mind az  átvevő központi, mind az  átvevő 
területi államigazgatási szerveknél, valamint az  átvevő gazdasági társaságok, illetve alapítványok központi 
költségvetési támogatásánál azzal, hogy a  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalából 
a  Belügyminisztérium szervezetébe integrálódó állomány tekintetében az  illetménykiegészítés különbözettel 
korrigált személyi juttatást kell figyelembe venni;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: 2016. szeptember 1.
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 11. felhívja a  Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a  nemzetgazdasági miniszter közreműködésével vizsgálja 
felül a  központi költségvetési szervek működésére és gazdálkodására vonatkozó államháztartási jogszabályokat 
a kormányhatározatban foglalt átalakításokra tekintettel.

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
 nemzetgazdasági miniszter
Határidő: a 3. pontban foglalt határidők szerint

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet az 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozathoz

Az egyes minisztériumok irányítása alatt álló központi hivatalok és a költségvetési szervi formában 
működő minisztériumi háttérintézmények átalakítása

A Kormány egyetért azzal, hogy
 1. az Emberi Erőforrások Minisztériuma irányítása alatt álló

a) Család-, Ifjúság- és Népesedéspolitikai Intézet,
b) Türr István Képző és Kutató Intézet
jogutódlással – az Emberi Erőforrások Minisztériumába történő beolvadással – megszűnik;

Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2016. szeptember 1.

c) Design Terminál Nemzeti Kreatívipari Központ jogutódlás nélkül megszűnik;
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2016. szeptember 1.

d) Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ jogutódlással – az  Emberi 
Erőforrások Minisztériumába történő beolvadással – megszűnik;
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2017. január 1.

e) Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet megszűnik és feladatait a  Magyar Nemzeti Filmalap 
Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság lássa el;
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2017. január 1.

f ) Nemzeti Művelődési Intézet megszűnik, feladatait a Lakitelken működő Népfőiskola Alapítvány lássa el;
Felelős: emberi erőforrások minisztere
 Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: 2017. január 1.

g) Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság névváltoztatással Nemzeti Családtámogatási és 
Társadalombiztosítási Hivatalként működik, amely átveszi az  Országos Egészségbiztosítási Pénztár pénzbeli 
ellátásokkal, baleseti táppénzzel és utazási költségtérítéssel kapcsolatos feladatait;
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2017. január 1.

h) Egészségügyi Készletgazdálkodási Intézet és az  Országos Vérellátó Szolgálat jogutódlással – az  Állami 
Egészségügyi Ellátó Központba történő beolvadással – megszűnik;
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2017. január 1.

i) Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet megszűnik, feladatait a  Könyvtárellátó Nonprofit Kft. lássa el azzal, hogy 
a köznevelés fejlesztésével összefüggő kutatási, ágazati tartalom és tankönyvfejlesztési feladatokat az emberi 
erőforrások minisztere által kijelölt állami felsőoktatási intézmény, továbbá e  feladatok menedzsmentjével 
kapcsolatos feladatokat az Emberi Erőforrások Minisztériuma lássa el;
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2017. január 1.
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j) Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal jogutódlással – központi szerve Budapest Főváros 
Kormányhivatalába, a  fővároson kívüli szervezeti egységei a  szervezeti egység székhelye szerinti megyei 
kormányhivatalba beolvadással – megszűnik;
Felelős: emberi erőforrások minisztere
 Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: 2017. január 1.

k) Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága jogutódlással – az  Emberi Erőforrás Támogatáskezelőbe történő 
beolvadással – megszűnik;
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2017. január 1.

l) Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ jogutódlással – az  Állami Egészségügyi Ellátó Központba 
történő beolvadással – megszűnik, azzal, hogy az  orvostechnikai eszközökkel, gyógyászati célú kábítószerek 
engedélyezésével kapcsolatos feladatait az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet veszi át;
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2017. január 1.

m) Országos Tisztifőorvosi Hivatal jogutódlással – az  Emberi Erőforrások Minisztériumába történő 
beolvadással – megszűnik;
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2017. március 31.

n) Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet, Országos Közegészségügyi Központ, valamint Országos Epidemiológiai 
Központ jogutódlással – az Állami Egészségügyi Ellátó Központba történő beolvadással – megszűnik;
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2017. március 31.

o) Nemzeti Családtámogatási és Társadalombiztosítási Hivatal jogutódlással – a Magyar Államkincstárba történő 
beolvadással – megszűnik;
Felelős: emberi erőforrások minisztere
 nemzetgazdasági miniszter
Határidő: 2017. március 31.

p) Országos Egészségbiztosítási Pénztár jogutódlással – az  Emberi Erőforrások Minisztériumába történő 
beolvadással – megszűnik;
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2016. december 31.

 2. a Földművelésügyi Minisztérium irányítása alatt álló
a) Agrárgazdasági Kutató Intézet és a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Intézet tekintetében felkéri a Magyar 

Tudományos Akadémia elnökét, továbbá felhívja az  emberi erőforrások miniszterét, a  földművelésügyi 
minisztert, valamint a  Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy vizsgálja meg és készítsen intézkedési 
tervet az agrárkutatás jövőjéről;
Felelős: földművelésügyi miniszter
 emberi erőforrások minisztere
 Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: 2016. október 1.

b) Herman Ottó Intézet megszűnik, feladatait a  Környezetvédelmi Termék Nonprofit Kft. gazdasági társaság 
lássa el;
Felelős: földművelésügyi miniszter
Határidő: 2017. január 1.

c) Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség (a továbbiakban: OKTF) jogutódlással 
– a Pest Megyei Kormányhivatalba történő beolvadással megszűnik –, azzal hogy
ca) az  OKTF szervezetében működő Nemzeti Hulladékgazdálkodási Igazgatóság a  Földművelésügyi 

Minisztériumba olvad be, továbbá
cb) a  megyei kormányhivatalok környezetvédelmi feladatai megyei illetékesség szerint kerüljenek 

ellátásra;
Felelős: földművelésügyi miniszter
 Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: 2017. január 1.
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d) a  Földmérési és Távérzékelési Intézet jogutódlással – Budapest Főváros Kormányhivatalába 
beolvadással – megszűnik;
Felelős: földművelésügyi miniszter
 Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: 2017. január 1.

e) a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal hatósági feladataiban a  fővárosi és megyei kormányhivatalok 
járjanak el;
Felelős: földművelésügyi miniszter
 Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: 2017. január 1.

f ) Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) a  következők szerinti jogutódlással 
megszűnik:
fa) az  MVH kifizető ügynökségi tevékenységét a  Magyar Államkincstár, egyéb feladatait 

az  Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (a továbbiakban: EMVA) tekintetében 
az  agrár-vidékfejlesztésért felelős miniszter, az  Európai Mezőgazdasági Garancia Alap 
(a továbbiakban: EMGA) tekintetében az agrár-politikáért felelős miniszter lássa el;

fb) az  MVH megyei kirendeltségei a  fővárosi és megyei kormányhivatalokba kerülnek integrálásra 
azzal, hogy az  általuk ellátott feladatok tekintetében a  szakmai irányítási jogköröket az  EMVA 
vonatkozásában az  agrár-vidékfejlesztésért felelős miniszter, az  EMGA és a  nemzeti támogatások 
vonatkozásában az agrárpolitikáért felelős miniszter gyakorolja;

fc) az  EMVA tekintetében az  irányító hatósági és kifizető ügynökségi feladatokat úgy kell megosztani 
az  agrár-vidékfejlesztésért felelős miniszter és a  Magyar Államkincstár között, hogy a  program 
hatékony irányíthatóságához és végrehajtásához kapcsolódó hatáskörök, – a  delegálható 
feladatokat is ide értve – az agrár-vidékfejlesztésért felelős miniszterhez kerüljenek;

fd) az MVH illetékes hatósági feladatai az  agrár-vidékfejlesztésért felelős miniszterhez kerüljenek 
telepítésre az  európai uniós fejlesztési források koordinált felhasználása és az  átalakított 
intézményrendszer akkreditációja érdekében;

Felelős: földművelésügyi miniszter
 Miniszterelnökséget vezető miniszter
 nemzetgazdasági miniszter
Határidő: 2017. január 1.

g) Nemzeti Földalapkezelő Szervezet – a  központi szervének a  Földművelésügyi Minisztériumba történő 
jogutódlással történő beolvadásával, területi szervei megszüntetésével – megszűnik;
Felelős: földművelésügyi miniszter
Határidő: a „Földet a gazdáknak!” Program lezárását követően

 3. a Belügyminisztérium irányítása alatt álló
a) Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság jogutódlással – a  Belügyminisztériumba történő 

beolvadással – megszűnik;
Felelős: belügyminiszter
Határidő: 2016. szeptember 1.

b) Belügyminisztérium Nemzetközi Oktatási Központ jogutódlással – az általános rendőrségi feladatok ellátására 
létrehozott szervbe beolvadással – megszűnik;
Felelős: belügyminiszter
Határidő: 2016. szeptember 1.

c) Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala jogutódlással – a  Belügyminisztériumba 
történő beolvadással – megszűnik;
Felelős: belügyminiszter
Határidő: 2017. január 1.

d) Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal állampolgársági és névváltoztatási feladataiban – a  feladatok 
ellátásához szükséges személyi, dologi és infrastrukturális feltételek biztosítása mellett – a fővárosi és megyei 
kormányhivatalok, illetve a járási (fővárosi kerületi) hivatalok járjanak el;
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
 belügyminiszter
Határidő: 2017. január 1.
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e) Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala nyilvántartások üzemeltetésével, 
szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatások nyújtásával összefüggő feladataiban – a  feladatok 
ellátásához szükséges személyi, dologi és infrastrukturális feltételek biztosítása mellett – a  NISZ Nemzeti 
Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. járjon el;
Felelős: belügyminiszter
Határidő: 2017. január 1.

f ) Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala nyilvántartások vezetésével összefüggő 
hatósági feladatait a Belügyminisztérium lássa el;
Felelős: belügyminiszter
Határidő: 2017. január 1.

 4. a  belügyminiszter anyakönyvi, névváltoztatási és állampolgársági feladatai – a  feladatok ellátásához szükséges 
személyi, dologi és infrastrukturális feltételek biztosítása mellett – a  Miniszterelnökséget vezető miniszterhez 
kerüljenek;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
 belügyminiszter
Határidő: 2017. január 1.

 5. a Honvédelmi Minisztérium irányítása alatt álló
a) Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal,
b) Honvédelmi Minisztérium Nemzeti Rendezvényszervező Hivatal,
c) Honvédelmi Minisztérium Társadalmi Kapcsolatok Hivatal,
d) Honvédelmi Minisztérium Védelmi Hivatal,
jogutódlással – a Honvédelmi Minisztériumba történő beolvadással – megszűnik;

Felelős: honvédelmi miniszter
Határidő: 2016. szeptember 1.

e) Honvédelmi Minisztérium Beszerzési Hivatal jogutódlással – a Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági 
Hivatalba történő beolvadással – megszűnik;
Felelős: honvédelmi miniszter
Határidő: 2016. szeptember 1.

f ) Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal hatósági feladatait a Honvédelmi Minisztérium lássa el;
Felelős: honvédelmi miniszter
Határidő: 2016. szeptember 1.

 6. az Igazságügyi Minisztérium irányítása alatt álló
a) Igazságügyi Hivatal jogutódlással – az Igazságügyi Minisztériumba történő beolvadással – megszűnik;

Felelős: igazságügyi miniszter
Határidő: 2017. január 1.

b) Igazságügyi Szakértői és Kutató Intézetek összeolvad a  Belügyminisztérium irányítása alatt álló Bűnügyi 
Szakértői és Kutatóintézettel, továbbá a  Belügyminisztérium fejezetben új költségvetési szerv kerül 
létrehozásra, az új költségvetési szerv feletti irányítási jogokat az igazságügyi miniszter és a belügyminiszter 
közösen gyakorolja;
Felelős: igazságügyi miniszter
 belügyminiszter
Határidő: 2017. január 1.

 7. a Külgazdasági és Külügyminisztérium irányítása alatt álló
a) Balassi Intézet jogutódlással – a Külgazdasági és Külügyminisztériumba történő beolvadással – megszűnik;

Felelős: külgazdasági és külügyminiszter
Határidő: 2016. szeptember 1.

b) Balassi Intézethez kapcsolódó Márton Áron kollégiumi hálózat az  Emberi Erőforrások Minisztériuma 
fenntartásába kerüljön;
Felelős: külgazdasági és külügyminiszter
 emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2016. szeptember 1.

c) Külügyi és Külgazdasági Intézet megszűnik, feladatait a Demokrácia Központ Közalapítvány lássa el;
Felelős: külgazdasági és külügyminiszter
Határidő: 2017. január 1.
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 8. a Miniszterelnökség irányítása alatt álló
a) Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal jogutódlással – a Miniszterelnökségbe történő beolvadással – megszűnik;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: 2016. szeptember 1.

b) Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ (a továbbiakban: Forster Központ) 
jogutódlással – a Miniszterelnökségbe történő beolvadással – megszűnik;
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: 2017. január 1.

c) Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont megszűnik, feladatait a „Nistema” Kft. lássa el. A „Nistema” 
Kft.-be történő beolvadással megszűnik a Sopronbánfalvi Kolostor Nonprofit Kft;
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: 2017. január 1.

d) Forster Központnak a  nagyberuházások régészeti előkészítését, a  kiemelt nemzeti örökségvédelmi 
programok fejlesztési feladatait, valamint a  Forster Központ vagyonkezelt ingatlanai üzemeltetési és 
beruházási feladatait a Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Kft. lássa el;
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: 2017. január 1.

e) Forster Központ által fenntartott Építészeti Múzeum fenntartói feladatait a  Magyar Művészeti Akadémia 
lássa el;
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: 2017. január 1.

f ) Forster Központ műtárgyfelügyelettel és kulturális örökségvédelmi nyilvántartással összefüggő hatósági 
feladatait a Miniszterelnökség lássa el;
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: 2017. január 1.

 9. a Nemzetgazdasági Minisztérium irányítása alatt álló
a) Magyar Kereskedelmi és Engedélyezési Hivatal jogutódlással – Budapest Főváros Kormányhivatalába 

beolvadással – megszűnik;
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: 2017. január 1.

b) Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal hatósági feladataiban a fővárosi és megyei kormányhivatalok 
járjanak el;
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: 2017. január 1.

 10. a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium irányítása alatt álló
a) Közlekedésbiztonsági Szervezet jogutódlással – a  Nemzeti Fejlesztési Minisztériumba történő 

beolvadással – megszűnik;
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2016. szeptember 1.

b) Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet jogutódlással – a  Kormányzati Informatikai Fejlesztési 
Ügynökségbe történő beolvadással – megszűnik;
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2016. szeptember 1.

c) Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ
d) Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság,
e) Nemzeti Közlekedési Hatóság
jogutódlással – a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumba történő beolvadással – megszűnik;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2017. január 1.
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f ) Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ országos közúti vagyonkezelői feladataiban – a  feladatok 
ellátásához szükséges személyi, dologi és infrastrukturális feltételek biztosítása mellett – a  Magyar Közút 
Nonprofit Zrt. járjon el;
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2017. január 1.

g) Magyar Bányászati és Földtani Hivatal, valamint a  Magyar Földtani és Geofizikai Intézet vonatkozásában 
készítse el a bányászati igazgatás fejlesztési koncepcióját;
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2017. január 1.

h) Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatal katonai légügyi hatósági feladat- és hatásköreit, valamint 
a  Közlekedésbiztonsági Szervezet állami célú légiközlekedésben bekövetkezett légiközlekedési események 
szakmai vizsgálatával összefüggő feladat- és hatásköreit – a feladatok ellátásához szükséges személyi, dologi 
és infrastrukturális feltételek (így pl. a dokumentációs, technikai és informatikai eszközök, pénzügyi források 
és más vagyonelemek) átadása mellett – jogutódlással a Honvédelmi Minisztérium lássa el.
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
 honvédelmi miniszter
Határidő: 2017. január 1.

 11. A  Kormány felkéri prof. dr. Mészáros Józsefet kormánybiztosként az  1.  pont g) és o)  alpontjában foglalt feladatok 
végrehajtására a külön kormányhatározatban foglaltak szerint.

A Kormány 1313/2016. (VI. 13.) Korm. határozata
A Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program éves fejlesztési kerete módosításának 
előkészítéséről

A Kormány
 1. a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program előrehaladásának áttekintése után egyetért azzal, 

hogy a program éves fejlesztési kerete az 1. melléklet szerinti keretösszegekkel és tartalommal módosuljon.
 2. felhívja az érintett minisztereket, hogy az 1. mellékletben meghatározott tárca szintű költségcsökkentés megtartása 

mellett a  minisztériumaikat érintő egyes projektek tekintetében az  éves fejlesztési keret módosítására javaslatot 
tegyenek.

Felelős: érintett miniszterek
Határidő: azonnal

 3. egyetért azzal, hogy az  E-építés keretrendszer, a  3D alapú adat infrastruktúra kialakítása, a  Nemzeti Téradat 
Infrastruktúra kialakítása (NTI) című és az  E-ingatlan-nyilvántartás projekteket a  Lechner Tudásközpont Területi, 
Építészeti és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság konzorciumvezetőként valósítja meg.

 4. egyetért azzal, hogy a  Külgazdasági és Külügyminisztérium humánerőforrás-gazdálkodásának megújítása és 
működési környezetének fejlesztése című kiemelt projekt a  projekt szakmai tartalmára való tekintettel két 
projektben kerüljön megvalósításra. A  Külgazdasági és Külügyminisztérium humánerőforrás-gazdálkodásának 
és belső képzési rendszerének fejlesztése 1,55 Mrd forint értékében a KÖFOP 1 prioritás terhére és A külgazdasági 
és külügyi működést támogató kiemelt alapfolyamatok fejlesztése és szolgáltatási kapacitásuk bővítése címmel 
1,35 Mrd Ft keretösszeggel a KÖFOP 2. prioritás terhére.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1313/2016. (VI. 13.) Korm. határozathoz

1. számú melléklet

Sorszám Támogatást igénylő Kiemelt projekt megnevezése Projekt HATÁLYOS ÉFK szerinti KERETE 
Ft 

JAVASOLT KERET 
Ft JAVASLAT 

1

NISZ Nemzeti Infokommunikációs 
Szolgáltató Zrt.  vagy az általa 
vezetett konzorcium

Közigazgatási szakrendszerek egységes eléréséhez és 
interoperabilitásához központi alkalmazás szintű szolgáltatások biztosítása 9 960 000 000 9 960 000 000 Eredeti kerettel javasolt 

2

NISZ Nemzeti Infokommunikációs 
Szolgáltató Zrt.  vagy az általa 
vezetett konzorcium

Központosított kormányzati informatikai rendszer bővítése – „KKIR3” 3 500 000 000 3 500 000 000 Eredeti kerettel javasolt 

3

NISZ Nemzeti Infokommunikációs 
Szolgáltató Zrt.  vagy az általa 
vezetett konzorcium

Elektronikus megoldás az eltérő földrajzi helyszíneken történő 
közigazgatási ügyintézés munkaszervezésének és kommunikációjának 
fejlesztésére

3 000 000 000 3 000 000 000 Eredeti kerettel javasolt 

4

NISZ Nemzeti Infokommunikációs 
Szolgáltató Zrt.  vagy az általa 
vezetett konzorcium

Kormányzati hitelesítés szolgáltatás (Gov CA) kiterjesztése 2 800 000 000 2 800 000 000 Eredeti kerettel javasolt 

5

NISZ Nemzeti Infokommunikációs 
Szolgáltató Zrt.  vagy az általa 
vezetett konzorcium

Közigazgatás informatikai infrastruktúrájának konszolidálása a költségek 
csökkentése érdekében 14 450 000 000 14 450 000 000 Eredeti kerettel javasolt 

6

Kormányzati Informatikai 
Fejlesztési Ügynökség és az általa 
vezetett konzorcium

Az önkormányzati ASP rendszer továbbfejlesztése és országos 
kiterjesztése (ASP 2.0) 15 000 000 000 15 000 000 000 Eredeti kerettel javasolt 

7
Magyar Nemzeti Levéltár, illetve az 
általa vezetett konzorcium Közigazgatási eljárásokhoz kapcsolódó levéltári szolgáltatás fejlesztése 2 630 000 000 2 630 000 000 Eredeti kerettel javasolt 

8 Nemzeti Közlekedési Hatóság Közúti gépjármű-, vízügyi és légügyi közlekedési-, engedélyezési és 
vizsgáztatási folyamatok ügyfélközpontú elektronizálása 1 800 000 000 1 800 000 000 Eredeti kerettel javasolt 

9

Földművelésügyi Minisztérium, 
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági 
Hivatal

Intelligens élelmiszerlánc-biztonsági elemző rendszer létrehozása 3 820 000 000 3 820 000 000 Eredeti kerettel javasolt 

10

Igazságügyi Minisztérium, Magyar 
Közlöny Lap- és Könyvkiadó 
Korlátolt Felelősségű Társaság,

Integrált Jogalkotási Rendszer 3 000 000 000 3 000 000 000 Eredeti kerettel javasolt 

11
Miniszterelnökség vagy az általa 
vezetett konzorcium

EKEIDR egységes irat- és folyamatkezelő rendszer területi közigazgatásra 
történő kiterjesztése 2 750 000 000 2 750 000 000 Eredeti kerettel javasolt 

12 Nemzeti Adó- és Vámhivatal Adóügyi igazgatási eljárások egyszerűsítése, adminisztratív terhek 
csökkentése 14 500 000 000 10 875 000 000 25 % os keret csökkentés 

13
Miniszterelnökség vagy az általa 
vezetett konzorcium

Hatósági eljárások és hatósági jogalkalmazási gyakorlat felülvizsgálata és 
egyszerűsítése 14 000 000 000 10 500 000 000 25 % os keret csökkentés 

14 Miniszterelnökség A szolgáltató kormányhivatali és közigazgatási modell bevezetése 13 750 000 000 10 312 500 000 25 % os keret csökkentés 

15
Miniszterelnökség vagy az általa
vezetett konzorcium

Területi államigazgatás egységes működését támogató 
rendszerfejlesztések 11 000 000 000 8 250 000 000 25 % os keret csökkentés 

16
Miniszterelnökség vagy az általa 
vezetett konzorcium

Ügyfélkapcsolati rendszerek fejlesztése (kormányablak, települési 
ügysegéd, közvetlen kiszolgálás) 13 500 000 000 10 125 000 000 25 % os keret csökkentés 
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17
Miniszterelnökség vagy az általa 
vezetett konzorcium Kormányhivatalok és önkormányzatok közötti együttműködés javítása 7 000 000 000 5 250 000 000 25 % os keret csökkentés 

18
Belügyminisztérium Mezőgazdasági Vízhasználat Információs és Ellenőrzési Keretrendszer 

(VIZEK) kialakítása 4 200 000 000 3 150 000 000
25 % os keret csökkentés  

19
Országos Nyugdíjbiztosítási 
Főigazgatóság A 21. század családtámogatása és nyugdíja 13 500 000 000 10 125 000 000 25 % os keret csökkentés  

20

Földművelésügyi Minisztérium, 
Földmérési és Távérzékelési 
Intézet, Belügyminisztérium, 
Miniszterelnökség,

Nemzeti Téradat Infrastruktúra kialakítása (NTI) 18 100 000 000 13 575 000 000

25 % os keret csökkentés  

 Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság konzorciumvezetőként 

valósítja meg a projekteket.

21

Földművelésügyi Minisztérium, 
Földmérési és Távérzékelési 
Intézet, Miniszterelnökség, 
Igazságügyi Minisztérium, 

E- ingatlan-nyilvántartás 17 500 000 000 13 125 000 000

25 % os keret csökkentés  

 Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság konzorciumvezetőként 

valósítja meg a projekteket.

22

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő 
Zártkörűen működő 
Részvénytársaság

Az egységes integrált állami vagyonnyilvántartás közhitelességének és 
adatkonzisztenciájának ellenőrzéséhez szükséges további fejlesztések 3 440 000 000 2 580 000 000 25 % os keret csökkentés 

23
Nemzeti Fogyasztóvédelmi 
Hatóság „Digitális fogyasztóvédelem” – a fogyasztóvédelmi feladatok elektronizálása 2 250 000 000 1 687 500 000 25 % os keret csökkentés 

24
Belügyminisztérium Katasztrófavédelem integrált hatósági ügyviteli rendszerének kialakítása 1 000 000 000 750 000 000

25 % os keret csökkentés  

25

Lechner Tudásközpont Területi, 
Építészeti és Informatikai Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társaság

E-építés keretrendszer– innovációval a magyar emberek szolgálatában 13 000 000 000 9 750 000 000 25 % os keret csökkentés  

26

Lechner Tudásközpont Területi, 
Építészeti és Informatikai Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társaság

3D alapú adat infrastruktúra kialakítása 10 350 000 000 7 762 500 000
25 % os keret csökkentés  

27

Emberi Erőforrások Minisztériuma 
vagy az általa vezetett konzorcium Oktatási Anyakönyvi Rendszer kifejlesztése 12 700 000 000 9 525 000 000

25 % os keret csökkentés  

28
Magyar Posta Hivatalos küldeménykövető 3 200 000 000 2 400 000 000

25 % os keret csökkentés  
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29

Közigazgatási és Elektronikus 
Közszolgáltatások Központi 
Hivatala vagy az általa vezetett 
konzorcium

Szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatások (SZEÜSZ) 
továbbfejlesztése, bővítése, bevezetése 1 500 000 000 1 125 000 000

25 % os keret csökkentés  

30
Belügyminisztérium 

Rendészeti tevékenységekhez kapcsolódó hatósági ügyek 
továbbfejlesztése, a hozzá kapcsolódó elektronikus feldolgozó képesség 
bővítésével

5 650 000 000 4 237 500 000
25 % os keret csökkentés  

31

Közigazgatási és Elektronikus 
Közszolgáltatások Központi 
Hivatala vagy az általa vezetett 
konzorcium

A KEKKH által kezelt nemzeti adatvagyon nyilvántartások 
továbbfejlesztése, magas szintű szolgáltató képesség megteremtése, az 
érintett adatvagyon nyilvántartások Kormányzati Adatközpontba történő 
integrálásával

6 000 000 000 4 500 000 000
25 % os keret csökkentés  

32

Külgazdasági és 
Külügyminisztérium

A külgazdasági és külügyi működést támogató kiemelt alapfolyamatok 
fejlesztése és szolgáltatási kapacitásuk bővítése 0 1 350 000 000

Új konstrukció nevesítés 
A KKM KÖFOP 2. projekt szakmai tartalma átalakításra kerül, a 

KÖFOP 1. prioritásához illeszkedő tartalmak jelen projekt 
keretében külön  kerülnek nevesítésre. 

33

Miniszterelnökség A vállalati szektorhoz kapcsolódó közigazgatási bürokrácia csökkentési 
program kidolgozása 1 300 000 000 0

Törlésre javasolt
A projekt szakmai tartalmának megvalósítása túlhaladott, mivel 

a KÖFOP megvalósítása megkezdődött, így a bürokrácia 
csökkentési program utólagos kidolgozása nem támogatható, 

ezért törlésre javasolt.

34 Nemzeti Közszolgálati Egyetem A közszolgáltatás komplex kompetencia, életpálya-program és oktatás 
technológiai fejlesztése 17 500 000 000 17 500 000 000 Eredeti kerettel javasolt 

35 Nemzeti Közszolgálati Egyetem A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés 11 500 000 000 11 500 000 000 Eredeti kerettel javasolt 

36

Belügyminisztérium vagy az általa 
vezetett konzorcium

A versenyképes közszolgálat személyzeti utánpótlásának stratégiai 
támogatása 6 500 000 000 6 500 000 000 Eredeti kerettel javasolt 

37 Alkotmányvédelmi Hivatal A nemzetbiztonsági ellenőrzések elektronizálása a korrupciós esetek 
nagyobb arányú felderítése, illetve megelőzése érdekében   1 500 000 000 1 500 000 000 Eredeti kerettel javasolt 

38
Nezetbiztonsági Szakszolgálat

KÖFOP keretében megvalósuló fejlesztések IT biztonságának növelése, 
ezáltal rendszerekkel összefüggő korrupciós lehetőségek és kockázatok 
csökkentése

2 500 000 000 2 500 000 000 Eredeti kerettel javasolt 

39
Nemzeti Védelmi Szolgálat vagy 
az általa vezetett konzorcium

Kapacitásfejlesztés és szemléletformálás a korrupciós esetek nagyobb 
arányú felderítése, illetve megelőzése érdekében 5 000 000 000 5 000 000 000 Eredeti kerettel javasolt 

40 Miniszterelnökség E-közbeszerzés 2 500 000 000 2 500 000 000 Eredeti kerettel javasolt 

41 Belügyminisztérium Helyi közszolgáltatás információs rendszer fejlesztése és bevezetése 
(IKIR) 4 000 000 000 4 000 000 000 Eredeti kerettel javasolt 

42
Kormányzati Informatikai 
Fejlesztési Ügynökség Hálózatfejlesztés Támogató Monitoring Rendszer (HTMR) létrehozása 2 540 000 000 2 540 000 000 Eredeti kerettel javasolt 

43 Belügyminisztérium Helyi versenyképesség-fejlesztési kutatási program 1 000 000 000 1 000 000 000 Eredeti kerettel javasolt 

44 Belügyminisztérium Önkormányzati fejlesztések figyelemmel kísérése II. 1 200 000 000 1 200 000 000 Eredeti kerettel javasolt 

45

Külgazdasági és 
Külügyminisztérium

A Külgazdasági és Külügyminisztérium humánerőforrás-gazdálkodásának 
és belső képzési rendszerének fejlesztése 2 900 000 000 1 550 000 000

Új projekt szakmai tartalom, csökkentett kerettel
A projekt szakmai tartalma átalakításra kerül, a KÖFOP 1. 

prioritásához illeszkedő tartalmak áthelyezésre kerülnek külön 
projektbe, amely elemek összegével a projekt kerete  

csökkentésre kerül. 

46

Miniszterelnökség vagy az általa 
vezetett konzorcium A területi államigazgatási szervek humánerőforrásának fejlesztése 9 200 000 000 6 900 000 000

25 % os keret csökkentés  

47
Magyar Államkincstár Átláthatóság a közpénzek felhasználásánál, államháztartási adattárház 6 500 000 000 4 875 000 000

25 % os keret csökkentés  

48

NFP Nemzeti Fejlesztési 
Programiroda Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság vagy az 
általa vezetett konzorcium

Integrált közhiteles víziközmű adatbázis 8 000 000 000 6 000 000 000 25 % os keret csökkentés  
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