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Kormányrendeletek

A Kormány 282/2012. (X. 4.) Korm. rendelete
az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár
feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény
15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:
1. §

Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Statútum) a következõ 29. §-sal egészül ki:
„29. § (1) A miniszter felelõs az Új Nemzedék Jövõjéért ifjúságpolitikai keretprogram összehangolásáért, amelynek
keretében
a) koordinálja az Új Nemzedék Jövõjéért ifjúságpolitikai keretprogram ifjúságra közvetlenül vonatkozó kormányzati
kezdeményezéseket és döntéseket a feladat- és hatáskörrel rendelkezõ miniszterekkel együttmûködve,
b) irányítja, mûködteti és fejleszti az Új Nemzedék Jövõjéért ifjúságpolitikai keretprogramban foglalt ifjúsági
szolgáltatások rendszerét üzemeltetõ központi és megyei szervezeteket,
c) közremûködik az Új Nemzedék Jövõjéért ifjúságpolitikai keretprogramban foglalt célok európai vonatkozású
kapcsolódási pontjai által meghatározott területek és feladatok ellátásában,
d) irányítja a Mobilitás Országos Ifjúsági Igazgatóságot.
(2) A miniszter az Új Nemzedék Jövõjéért ifjúságpolitikai keretprogramban foglalt ifjúságpolitikai feladatokat
különösen a Zánka-Új Nemzedék Központ Nonprofit Közhasznú Kft. közremûködésével látja el.”

2. §

Hatályát veszti a Statútum
a) 1/A. § (4) bekezdés g) pontja,
b) 2. § (10) bekezdése,
c) 66. § (2) bekezdés b) pontja.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 283/2012. (X. 4.) Korm. rendelete
a tanárképzés rendszerérõl, a szakosodás rendjérõl és a tanárszakok jegyzékérõl
A Kormány a nemzeti felsõoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 4. pont a) alpontjában, valamint a 110. §
(1) bekezdés 22. pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva,
a következõket rendeli el:
1. §

(1) A felsõoktatási intézmény közismereti és szakmai tanárszakon folytathat tanárképzést. Hitéleti tanárszakon egyházi
felsõoktatási intézmény folytathat tanárképzést.
(2) Az e rendelet szerint indítható tanárszakok jegyzékét, valamint a tanárszakok párosítási feltételeit az 1. melléklet
tartalmazza.
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E rendelet alkalmazásában
a) tanári szakképzettség: olyan szakképzettség, amely tanárszakonként különbözõ szakterületi tudást és valamennyi
tanárszakon az oktatásra és nevelésre egységes tanári felkészítést ad;
b) tanárszak: a nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi CXC. törvény 3. mellékletében meghatározott alkalmazási
feltételeknek megfelelõen az iskolai nevelés-oktatás, valamint az iskolai nevelés-oktatás szakképesítés
megszerzésére felkészítõ szakaszainak az 5–12., illetve 5–13. évfolyamain – általános iskolai tanári szakképzettség
esetében az iskolai nevelés-oktatás 5–8. évfolyamain, továbbá az iskolai nevelés-oktatás szakképesítés
megszerzésére felkészítõ 9–11. évfolyamain – a Nemzeti alaptanterven alapuló kerettantervek szerinti szaktárgyi
rendszer, továbbá az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott szakképzési évfolyamokon,
a felnõttoktatásban az adott szaknak megfeleltethetõ tantárgyak tanítási, valamint az iskola pedagógiai
feladatainak végzésére felkészítõ szak;
c) közismereti tanárszak: az iskolai nevelés-oktatás szakaszában, a szakrendszerû oktatásban tanári munkakör
betöltésére készít fel;
d) szakmai tanárszak: az iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítõ szakaszában, illetve
az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott szakképzési évfolyamokon, a felnõttoktatásban több szakmai
elméleti tantárgy oktatására készít fel;
e) mûvészeti tanárszak: szakmai tanárszak, amely a mûvészeti területen alapfokú mûvészeti iskolában, mûvészeti
szakközépiskolában, szakiskolában – a zenetanárt az alapfokú mûvészeti iskolában, szakiskolában,
a zenemûvésztanárt az alap- és középfokú mûvészeti oktatásban – a mûvészeti tantárgyaknak megfelelõ tanári
munkakör betöltésére készíti fel;
f) gyógypedagógia tanárszak: szakmai tanárszak, amely középfokú iskolában, a felnõttoktatásban gyógypedagógiai
ismeretek oktatására készít fel;
g) tanárképzés: olyan képzés, amely e rendeletben meghatározott esetekben a közismereti tanárszakokon és
az 1. mellékletben a zenemûvészet szakmai területen meghatározott tanárszakok tekintetében csak két tanárszak
egyidejû képzésével szervezhetõ meg, illetve vehetõ fel a felsõoktatási felvételi eljárásban és a mesterfokozat is
a szakpárosítás szerinti két tanári szakképzettség követelményeinek teljesítésével szerezhetõ meg.

1. A tanári szakképzettség
3. §

(1) A tanári szakképzettség elemei:
a) a tanárszak szerinti szakterületi (szaktudományos, mûvészeti) tudás, valamint
b) a tanári munkához szükséges
ba) pedagógiai, pszichológiai elméleti és gyakorlati,
bb) szakmódszertani (diszciplináris és interdiszciplináris tantárgy-pedagógiai)
tudás, készség, képesség, és
bc) a képzéssel párhuzamosan megszerzett pedagógiai, pszichológiai és tanítási gyakorlat, továbbá
c) a köznevelési intézményben, felnõttképzést folytató intézményben teljesített összefüggõ egyéni iskolai
gyakorlat [b)–c) pont együtt: tanári felkészítés].
(2) A szakterületi tudás csak a tanári felkészítés követelményeinek teljesítésével eredményez tanári szakképzettséget.
A tanári felkészítés e rendelet szerinti tanárszakokon közös követelményekre épül.
(3) Az összefüggõ, egyéni iskolai gyakorlat a képzés része. A gyakorlat csak akkor kezdhetõ meg, ha a hallgató
– az összefüggõ egyéni iskolai gyakorlathoz kapcsolódó pedagógiai, pszichológiai, szakmódszertani feladatok
kivételével – a tanári szakképzettség megszerzéséhez szükséges, az (1) bekezdés a)–b) pontja szerinti elemek
tanulmányi és vizsgakövetelményeit, két szakos képzésben mind a két tanárszakján, eredményesen teljesítette.

4. §

(1) A tanárszakok képzési területi besorolása mesterképzésben: pedagógusképzés képzési terület.
(2) A tanári felkészítés 3. § (1) bekezdés b)–c) pontja szerinti közös követelményeit és az egyes tanárszakok képzési és
kimeneti követelményeit az oktatásért felelõs miniszter, a 2. mellékletben meghatározottak szerint, rendeletben teszi
közzé.
(3) Az 1. mellékletben meghatározott hittanár-nevelõtanár szakon, a nemzeti felsõoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény
(a továbbiakban: Nftv.) 93. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelõen, az oktatásért felelõs miniszter az egyházi jogi
személy kezdeményezésére szabályozza a tanárszak képzési és kimeneti követelményeit.
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(4) A felsõoktatási intézmények vezetõinek konferenciája által létrehozott szakmai bizottság tantervi ajánlás
közzétételével segíti a tanárszakok intézményi tanterveinek kidolgozását.

2. A tanárképzés szakosodási rendjének általános szabályai
5. §

(1) Mesterfokozat és tanári szakképzettség az Nftv. 15. § (5) bekezdésére és a 102. § (2) bekezdés d)–e) pontjaira
figyelemmel, az 1. mellékletben meghatározott szakokon és szakpárosítási rendszerben:
a) közismereti tanárszakokon és egyes zenemûvészeti tanárszakokon kétszakos osztatlan képzésben, a 3. §
(1) bekezdés a)–c) pontja szerinti elemek követelményeinek teljesítésével szerezhetõ meg. A közismereti
tanárszakokon általános iskolai tanár vagy középiskolai tanár szakképzettség, valamint a zenemûvészeti szakmai
területen zenetanár vagy zenemûvésztanár szakképzettség a képzési és kimeneti követelményekben
meghatározottak szerint szerezhetõ;
b) szakmai tanárszakokon, és az a) pont szerinti zenemûvészeti tanárszakok kivételével, a mûvészeti tanárszakokon
osztott vagy egyszakos osztatlan képzésben szerezhetõ meg. Osztatlan képzésben a mesterfokozat és a tanári
szakképzettség megszerzésének feltétele, hogy a hallgató a 3. § (1) bekezdés a) pontja szerinti szakterületi
tudáshoz a külön rendeletben meghatározott alapképzési szak kreditjeibõl a 6. § (2) bekezdése szerint, az adott
tanárszak képzési és kimeneti követelményeiben meghatározott minimális kreditet összegyûjtse, továbbá
teljesítse a 3. § (1) bekezdés b) és c) pontja szerinti elemek követelményeit. Osztott képzésben a tanárszak
szakterületi eleme az alapképzési szak képzési és kimeneti követelményeiben nem szereplõ ismereteket
határozza meg;
c) mûvészeti tanárszakon a mûvészeti képzési terület szerinti nem tanári mesterszakkal vagy osztatlan szakkal
párhuzamos képzésben felvett tanárszakon, a 3. § (1) bekezdés b)–c) pontjai szerinti tanári felkészítés
követelményeinek teljesítésével is megszerezhetõ.
(2) Az 1. mellékletben meghatározott tanárszakokon a tanárszak szakterülete szerinti nem tanári szakon szerzett
mesterfokozatot követõen a 3. § (1) bekezdés b)–c) pontjai szerinti tanári felkészítés követelményeinek teljesítésével
szerezhetõ meg a tanári szakképzettség.
(3) A felsõfokú – fõiskolai, egyetemi szintû vagy mesterfokozatú – végzettség és tanári szakképzettség birtokában újabb
tanári szakképzettség egyszakos képzésben is szerezhetõ. A képzésben a tanári felkészítés 3. § (1) bekezdés ba) és
c) pontja szerinti követelményeket teljesítettnek kell tekinteni.
(4) Tanító szakképzettség birtokában, tanárszakon való továbbtanulás során, a tanári felkészítés 3. § (1) bekezdés ba)
pontja szerinti követelményeit teljesítettnek kell tekinteni. Tanári szakképzettséget egyszakos képzésben is lehet
szerezni. A szakterületi ismeretek elismerésére a kreditelismerés általános szabályai az irányadóak.

6. §

(1) Az 5. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt osztatlan, kétszakos tanárképzésben a képzési idõ legalább 10 félév,
az összegyûjtendõ kreditek száma legalább 300 kredit. Ha mindkét szak középiskolai tanárszak vagy zenemûvésztanár
szak, a képzési idõ 12 félév, az összegyûjtendõ kreditek száma 360 kredit, ha csak az egyik szak, akkor a képzési idõ
11 félév, az összegyûjtendõ kreditek száma 330 kredit. A két tanárszakon a szakterületi ismeretek együttes kreditértéke
legalább 200, legfeljebb 260 kredit. Az általános iskolai tanári szakképzettséghez – tanárszakonként – 100 kreditet,
a középiskolai tanári szakképzettséghez 130 kreditet kell összegyûjteni. E rendelet szerint megszerzett általános iskolai
tanári szakképzettséget követõen ugyanazon a szakterületen a középiskolai tanári szakképzettség megszerzéséhez
60 kreditet kell összegyûjteni.
(2) Szakmai tanárszakon egyszakos, osztatlan képzésben a képzési idõ 10 félév, az összegyûjtendõ kreditek száma
300 kredit. Szakmai tanárszakon egyszakos képzésben a tanárszak szerinti szakterületi ismeretek kreditértéke,
a szakterülettõl függõen, legalább 160 kredit.
(3) A tanári felkészítés kreditértéke osztatlan kétszakos és egyszakos tanárképzésben, valamint osztott képzésben
mesterszakon is legalább 100 kredit. Teljes idejû képzésben az összefüggõ, egyéni iskolai gyakorlat 2 félév.
Az összefüggõ iskolai gyakorlaton a 3. § (1) bekezdés b)–c) pontja szerinti tanári felkészítés részeként 50 kreditet kell
összegyûjteni. A tanári felkészítés közös követelményeit, elemeinek kreditértékét a képzési és kimeneti
követelmények határozzák meg.
(4) Szakmai tanárszakon osztott képzésben a képzési idõ legfeljebb 5 félév, az összegyûjtendõ kreditek száma legalább
120, legfeljebb 150 kredit azzal, hogy az elõzetesen megszerzett munkatapasztalat elismerése alapján az egyéni
összefüggõ iskolai gyakorlat idõtartama 2 félév helyett lehet 1 félév.
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(5) Az 5. § (1) bekezdés c) pontja és az 5. § (2) bekezdése szerint felvett tanárszakokon a képzési idõ 2 félév,
az összegyûjtendõ kreditek száma a képzési és kimeneti követelményekben meghatározottak szerint legalább
60 kredit.
(6) Az 5. § (3) bekezdése szerinti képzésben, fõiskolai szintû tanári szakképzettség birtokában, ugyanazon a szakterületen,
egy szakon a középiskolai tanárszak képzési ideje 2 félév, az összegyûjtendõ kreditek száma 60 kredit, két tanárszakon
a képzési idõ 4 félév, az összegyûjtendõ kreditek száma 120 kredit. Egyetemi szintû, mesterfokozatú vagy fõiskolai
szintû tanári szakképzettség birtokában újabb tanári szakképzettség megszerzésére irányuló mesterképzésben
– a képzési és kimeneti követelményekben meghatározottak szerint – a képzési idõ legfeljebb 4 félév, az
összegyûjtendõ kreditek száma legfeljebb 120 kredit. Tanító szakképzettség birtokában 5 félév legalább 150 kredit.
(7) A részidõs képzés és az újabb végzettség, szakképzettség megszerzésére irányuló képzés tekintetében a 3. §
(1) bekezdés elemeihez rendelhetõ krediteket, az összefüggõ egyéni iskolai gyakorlat idõtartamára és
követelményeire vonatkozó speciális rendelkezéseket a képzési és kimeneti követelményekben kell meghatározni
azzal, hogy részidõs képzésben az elõzetesen megszerzett munkatapasztalat elismerésével az egyéni összefüggõ
iskolai gyakorlat idõtartama lehet 1 félév.
(8) Osztatlan kétszakos képzésben a középiskolai tanári szakképzettséget és az általános iskolai tanári szakképzettséget
adó tanárszakok – a tanulmányi és vizsgaszabályzatban meghatározottak szerint – egymással is párosíthatók.
7. §

(1) Az általános iskolai és középiskolai közismereti tanárszak adott szakterületen közös képzési szakaszra épül.
Az általános iskolai vagy középiskolai tanári szakképzettség megszerzésére irányuló képzési szakasz a közös képzési
szakaszt követõen választható. Az osztatlan kétszakos képzésben a közös képzési szakasz kreditértéke 180 kredit,
amelybõl a 3. § (1) bekezdés a) pontja szerinti szakterületi elemek tekintetében, a szakpárban történõ elõrehaladás
érdekében arányos elosztásban, legalább 150 kreditet kell összegyûjteni. A közös képzési szakasz követelményeit
a tanárszak képzési és kimeneti követelményei határozzák meg, amely követelmények alapján a tantervben a közös
képzési szakaszra, két tanárszakon, a képzési idõ legfeljebb elsõ 6 féléve tervezhetõ.
(2) Ha a közismereti tanárszakon középiskolai és általános iskolai tanár szakképzettség is szerezhetõ, a hallgató
– a felsõoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatban meghatározott követelményeknek való megfelelés
alapján – a közös képzési szakasz követelményeinek teljesítésekor választhat, hogy az általános iskolai tanári
szakképzettséget vagy középiskolai tanári szakképzettséget szerez. Adott közismereti tanárszakon történõ szakváltás
vagy intézményváltás során a közös képzési szakaszban összegyûjtött krediteket teljesítettnek kell tekinteni.

8. §

(1) A hallgató kérelmére – a tanulmányi és vizsgaszabályzatban meghatározottak szerint, a második félév végéig –
a szakpár legfeljebb egyik tanárszakjának, legfeljebb egyszeri megváltoztatására lehetõséget kell adni.
(2) A tanárszakon a 3. § (1) bekezdése a) pontja szerinti szakterületi elem legalább 60 kreditjének összegyûjtése esetén
a hallgató átvételét kérheti alapképzési szakra.
(3) Az alapképzésre felvett hallgató az alapképzés szakterülete szerinti osztatlan tanárszakra a felsõoktatási intézmény
tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint kérheti átvételét. Az átvétel során a felsõoktatási
intézmény dönt arról, hogy melyik tanárszakkal párosítva vehetõ fel a tanárszak és meddig, milyen feltételekkel kell
a hiányzó krediteket összegyûjteni.

9. §

(1) Tanárszak indítására akkor nyújtható be kérelem, ha e rendelet alapján az oktatásért felelõs miniszter a közismereti
és szakmai tanárszakok képzési és kimeneti követelményeit rendeletben kihirdette.
(2) A felsõoktatási intézmény tanárszak indításának nyilvántartásba vételét az Nftv. 67. § (2)–(4) és (7) bekezdése szerinti
eljárásban az Oktatási Hivatalnál kezdeményezheti.
(3) Tanárszak indításának feltétele, hogy a felsõoktatási intézményben biztosítottak legyenek a tanárszak 3. §
(1) bekezdésének a)–c) pontjaiban meghatározott elemek oktatásának és megszervezésének személyi és tárgyi
feltételei.
(4) Amennyiben egy tanárszakon az adott felsõoktatási intézményben nincsenek meg a személyi és tárgyi feltételek,
a felsõoktatási intézmény az oktatásához szükséges feltételek megteremtésérõl másik felsõoktatási intézménnyel
közös képzésrõl kötött együttmûködési megállapodás szerint is gondoskodhat. A közös képzés indítására
a szakindítás nyilvántartásába vételének szabályai és eljárása az irányadóak.

10. §

A tanárképzõ központ ellátja az Nftv. 103. §-ában meghatározott feladatait. A mûködésére vonatkozó részletes
szabályokat a felsõoktatási intézmény Szervezeti és Mûködési Szabályzata határozza meg.

MAGYAR KÖZLÖNY

•

22319

2012. évi 131. szám

3. Záró rendelkezések
11. §

(1) E rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba.
(2) E rendelet rendelkezései alapján osztatlan képzésben tanárképzés, felmenõ rendszerben, elõször 2013. szeptember
1. után indulhat.

12. §

(1) E rendelet hatályba lépése elõtt a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény alapján alapképzésben megkezdett
tanulmányokat – folyamatos képzésben – végzõk a felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a szakindítás
eljárási rendjérõl szóló 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet és az alap- és mesterképzés képzési és kimeneti
követelményeirõl szóló 15/2006. (IV. 3.) OM rendelettel meghatározott követelmények alapján folytathatják
tanulmányaikat tanári mesterszakon.
(2) Az (1) bekezdés szerinti rendeletekkel meghatározott osztott képzésben – a (5) bekezdésben foglaltak kivételével –
tanári mesterszakon 2016 szeptemberében indulhat utoljára új évfolyam.
(3) A felsõoktatási intézmény, a középiskolai tanárszakokat és az 1. melléklet szerinti – az angol nyelv és kultúra tanára,
valamint a német és a nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára tanárszakokon kívüli – nyelv és kultúra tanára
szakokat kivéve, jogosulttá válik e rendeletben meghatározott osztatlan képzésben folyó tanárszakok szakindításának
nyilvántartásba vételére, ha az adott közismereti tanárszakok vagy szakmai tanárszakok, szakirányok indítását osztott
képzésben az Oktatási Hivatal korábban nyilvántartásba vette. Az intézményi bejelentés alapján az Oktatási Hivatal
nyilvántartásba veszi az osztatlan képzést.
(4) A felsõoktatási intézmény e rendeletben meghatározott középiskolai tanárszakok és – az angol nyelv és kultúra tanára,
valamint a német és a nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára tanárszakokat kivéve – az 1. melléklet szerinti nyelv
és kultúra tanára szakok indításának nyilvántartásba vételére akkor jogosult, ha az adott tanárszakok indítását osztott
képzésben az Oktatási Hivatal korábban nyilvántartásba vette és a felsõoktatási intézményben az adott tanárszaknak
megfeleltethetõ nem tanári szakon az Oktatási Hivatal által szintén nyilvántartásba vett mesterképzés is folyik.
Az intézményi bejelentés alapján az Oktatási Hivatal nyilvántartásba veszi a képzést.
(5) A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a szakindítás eljárási rendjérõl szóló 289/2005. (XII. 22.)
Korm. rendelet 3. mellékletében meghatározott szaktárgyat idegen nyelven oktató tanár, drámapedagógia-tanár,
múzeumpedagógia-tanár, játék- és szabadidõ-szervezõ tanár, multikulturális nevelés tanára, fogyatékosok
rekreációja-tanár, inkluzív nevelés tanára, család- és gyermekvédõ tanár, tanulási- és pályatanácsadási-tanár,
tehetségfejlesztõ tanár, kollégiumi nevelõtanár, pedagógiai értékelés és mérés tanára, tantervfejlesztõ tanár,
minõségfejlesztés-tanár, andragógus tanár tanárszakokon a 2013/14-es tanévtõl mesterfokozatú képzés helyett
– a szakirányú továbbképzésben meghatározott képzési és kimeneti követelmények alapján és az Oktatási Hivatal
nyilvántartásba vételét követõen – szakirányú továbbképzés indítható.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet a 283/2012. (X. 4.) Korm. rendelethez
TANÁRI MESTERSZAKOK JEGYZÉKE
1. Közismereti tanárszakok
mûveltségi terület

magyar nyelv és irodalom
idegen nyelvek

matematika
ember és társadalom

ember és természet

földünk-környezetünk
informatika

tanárszak
1

magyartanár (általános iskolai)
magyartanár1 (középiskolai)
angol nyelv és kultúra tanára1 (általános iskolai)
angol nyelv és kultúra tanára1 (középiskolai)
német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára1 (általános iskolai)
német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára1 (középiskolai)
bolgár és nemzetiségi bolgár nyelv és kultúra tanára2
finn nyelv és kultúra tanára3
francia nyelv és kultúra tanára2
holland nyelv és kultúra tanára2
horvát és nemzetiségi horvát nyelv és kultúra tanára2
japán nyelv és kultúra tanára2
latin nyelv és kultúra tanára2
lengyel és nemzetiségi lengyel nyelv és kultúra tanára2
kínai nyelv és kultúra tanára2
olasz nyelv és kultúra tanára2
orosz nyelv és kultúra tanára2
portugál nyelv és kultúra tanára2
román és nemzetiségi román nyelv és kultúra tanára2
romológiatanár (romani nyelv és kultúra vagy beás nyelv és kultúra tanára) 2
spanyol nyelv és kultúra tanára2
szerb és nemzetiségi szerb nyelv és kultúra tanára2
szlovák és nemzetiségi szlovák nyelv és kultúra tanára2
szlovén és nemzetiségi szlovén nyelv és kultúra tanára2
újgörög és nemzetiségi görög nyelv és kultúra tanára2
ukrán és nemzetiségi ukrán nyelv és kultúra tanára2
matematikatanár1 (általános iskolai)
matematikatanár1 (középiskolai)
történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára1 (általános iskolai)
történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára1 (középiskolai)
filozófiatanár3
erkölcstan- és etikatanár2
hon- és népismerettanár2
könyvtárostanár2
közösségi mûvelõdés tanár2
biológiatanár1 (egészségtan) (általános iskolai)
biológiatanár1 (egészségtan) (középiskolai)
kémiatanár1 (általános iskolai)
kémiatanár1 (középiskolai)
fizikatanár1 (természettudományi gyakorlatok) (általános iskolai)
fizikatanár1 (természettudományi gyakorlatok) (középiskolai)
természetismeret-környezettan tanár2
földrajztanár1 (általános iskolai)
földrajztanár1 (középiskolai)
informatikatanár1 (általános iskolai)
informatikatanár1 (középiskolai)
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mûveltségi terület

mûvészetek

testnevelés és sport

életvitel és gyakorlat

tanárszak
2

ének-zene tanár
népzene- és népikultúra-tanár2
média-, mozgókép- és kommunikációtanár2
rajz- és vizuáliskultúra-tanár2
mûvészettörténet-tanár3
dráma- és színházismeret-tanár2
testnevelõ tanár1 (általános iskolai)
testnevelõ tanár1 (középiskolai)
gyógytestnevelõ-egészségfejlesztõ tanár2
technika-, életvitel- és gyakorlat-tanár2

A közismereti tanárszakok párosítási feltételei
1/ A tanárszakok egymással és a 2/ szakokkal is párosíthatók osztatlan, kétszakos képzésben. A tanárszak indítható
a szakterülete szerinti nem tanári mesterszakra épülõen második, további mesterszakon folyó, tanári szakképzettség
megszerzésére irányuló egyszakos képzésben.
2/ A tanárszak csak az 1/ tanárszakokkal párosítható osztatlan, kétszakos képzésben. A tanárszak indítható
a szakterülete szerinti nem tanári mesterszakra épülõen második, további mesterszakon folyó tanári szakképzettség
megszerzésére irányuló egyszakos képzésben. Az ének-zene tanár, a népzene- és népikultúra-tanár, a rajz- és
vizuáliskultúra-tanár, a média-, mozgókép- és kommunikációtanár, a dráma- és színházismeret-tanár szakok
egymással is párosíthatók. A gyógytestnevelõ-egészségfejlesztõ tanár szak csak a testnevelõ tanár szakkal párosítható.
3/ A tanárszak csak a szakterülete szerinti nem tanári mesterszakra épülõen második, további mesterszakon folyó
tanári szakképzettség megszerzésére irányuló képzésben szervezhetõ meg és egyszakos képzésben is felvehetõ.
2. Szakmai tanárszakok
szakmai terület

mûszaki

közgazdasági
agrár
gyógypedagógia
zenemûvészet1

tanárszak

mérnöktanár (szakirányok: gépészet-mechatronika, elektrotechnika-elektronika,
informatika, bio-vegyipar, építõ-építészet, könnyûipar, faipar, nyomdaipar,
közlekedés, környezetvédelem-vízgazdálkodás, polgári és biztonságvédelem,
mûszaki-gazdasági)
közgazdásztanár (szakirányok: közgazdaságtan, pénzügy-számvitel, ügyvitel,
vendéglátás-idegenforgalmi, kereskedelem-marketing, vállalkozási ismeretek);
agrármérnöktanár (szakirányok: mezõgazdaság, mezõgazdasági gépész,
élelmiszer, erdészet- és vadgazdálkodás, földmérés, kertészet- és parképítés);
gyógypedagógia-tanár
zenetanár (szakirányok: zongoratanár, orgonatanár, csembalótanár, hárfatanár,
gitártanár, lanttanár, harmonikatanár, cimbalomtanár, hegedûtanár,
mélyhegedûtanár, gordonkatanár, gordontanár, fuvolatanár, furulyatanár,
oboatanár, klarinéttanár, szaxofontanár, fagott-tanár, kürttanár, trombitatanár,
harsonatanár, tubatanár, ütõhangszertanár, magánénektanár,
jazz-zongoratanár, jazzgitártanár, jazzbasszusgitár-tanár, jazzbõgõtanár,
jazzszaxofontanár, jazztrombitatanár, jazzharsonatanár, jazzdobtanár,
jazzénektanár, jazz-zeneszerzéstanár, zeneismeret-tanár, egyházzenetanár,
ének-zene tanár.)
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tanárszak

zenemûvésztanár (szakirányok: zongoramûvésztanár,
zongorakísérõ-korrepetítor tanár, csembalómûvész-tanár, orgonamûvész-tanár,
hárfamûvésztanár, gitármûvésztanár, cimbalommûvész-tanár,
harmonikamûvész-tanár, hegedûmûvész-tanár, mélyhegedûmûvész-tanár,
gordonkamûvész-tanár, gordonmûvésztanár, fuvolamûvész-tanár,
oboamûvész-tanár, klarinétmûvész-tanár, szaxofonmûvész-tanár,
fagottmûvésztanár, kürtmûvésztanár, trombitamûvész-tanár,
harsonamûvész-tanár, tubamûvésztanár, ütõhangszermûvész a tanár,
énekmûvésztanár, régizene csembalómûvész-tanár, régizene
blockflötemûvész-tanár, népi hegedûmûvész-tanár, népi brácsamûvész-tanár,
népi bõgõ-/cselló-/ütõgardon-/tamburabõgõmûvész-tanár, népi
furulyamûvész-tanár, népi klarinét-/tárogatómûvész-tanár, népi
dudamûvésztanár, népi cimbalommûvész-tanár, tamburamûvész-tanár, népi
citera-koboz-tekerõmûvész-tanár, népi harmonikamûvész-tanár, népi
énekmûvész-tanár, népzeneelmélet-tanár, egyházzenemûvész-tanár
(egyházzene-kóruskarnagy, egyházzene-orgonamûvész) zeneszerzõtanár,
muzikológus-tanár, zeneelmélet-tanár, kóruskarnagymûvész-tanár, ének-zene
mûvésztanár)
tánctanár (szakirányok: klasszikus balett, néptánc, moderntánc, kortárstánc,
színházi tánc, társastánc, tánctörténet és -elmélet)
táncmûvésztanár (szakirány: klasszikus balett, néptánc, moderntánc, kortárstánc,
színházi tánc, társastánc)
design- és vizuálismûvészet-tanár
képzõmûvésztanár
színházmûvészeti tanár
filmmûvészeti tanár
egészségügyi tanár
pedagógiatanár2

A szakmai, mûvészeti tanárszakok (szakirányok) párosítási feltételei
1/ Zenetanár szakon osztatlan kétszakos képzésben a zeneismeret-tanár szakirány az ének-zene tanár szakiránnyal
párosítható. Zenemûvésztanár szakon kétszakos osztatlan képzésben a kóruskarnagymûvész-tanár az ének-zene
mûvésztanár vagy a zeneelmélet-tanár szakiránnyokkal, a zeneelmélet-tanár szakirány az ének-zene mûvésztanár
vagy a kóruskarnagymûvész-tanár szakirányokkal, az egyházzenemûvész-tanár szakirány az ének-zene mûvésztanár
szakiránnyal, a népi hangszeres-tanár szakirány a népi ének szakiránnyal, a népi hangszeres-tanár és a népi ének
szakirányok a népzeneelmélet-tanár szakiránnyal, továbbá a népi hangszeres szakirányok egymással párosíthatók.
2/A tanárszak csak a szakterülete szerinti nem tanári mesterszakra épülõen második, további mesterszakon folyó
tanári szakképzettség megszerzésére irányuló képzésben szervezhetõ meg és egyszakos képzésben is felvehetõ.
3. Hitéleti tanárszak
szakmai terület

hitoktatási terület

tanárszak
1

hittanár-nevelõtanár (általános iskolai)
hittanár-nevelõtanár1 (középiskolai)

A hittanár-nevelõtanár szak párosítási feltételei
1/ A hittanár-nevelõtanár szak párosítható közismereti tanárszakkal.
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2. melléklet a 283/2012. (X. 4.) Korm. rendelethez
A tanári felkészítés közös követelményei és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményei
A képzési és kimeneti követelmények tartalmazzák:
a tanárszak megnevezését (magyar és angol nyelven);
a tanári szakképzettség oklevélben történõ megjelölését (magyar és angol nyelven);
a képzési területet;
a tanárképzés általános követelményeit:
4.1. a tanárképzésben szerezhetõ végzettségi szintet, valamint az Nftv. 52. § (6) bekezdésben meghatározott címet;
4.2. a képzési idõt félévekben;
4.3. a mesterfokozat megszerzéséhez összegyûjtendõ kreditek számát;
4.4. osztatlan képzésben, közismereti tanárszakon az általános iskolai és középiskolai tanárszak közös szakaszának
kreditszámát;
4.5. tanári szakképzettség elemeinek:
4.5.1. a tanárszak szakterületi ismereteinek,
4.5.2. a tanári felkészítés
4.5.2.1. pedagógiai, pszichológiai elméleti és gyakorlati,
4.5.2.2. szakmódszertana (tantárgypedagógia),
4.5.2.3. képzéssel párhuzamosan folyó iskolai gyakorlati képzése,
4.5.2.4. összefüggõ, egyéni iskolai gyakorlata
minimális kreditértékét;
4.6. a szakdolgozathoz és portfólióhoz rendelhetõ kreditértéket;
4.7. a szabadon választható tantárgyakhoz rendelhetõ kreditek minimális értékét;
4.8. az idegennyelv-ismeretre vonatkozó követelményeket;
5. a tanári felkészítés közös követelményeit:
5.1. a tanári kompetenciákat, a tanári tevékenység gyakorlásához szükséges:
5.1.1. szakmai tudást,
5.1.2. szakmai képességeket,
5.1.3. szakmai attitûdöt;
5.2. a tanári felkészítés ismereteit:
5.2.1. a pedagógiai, pszichológiai elméleti és gyakorlati képzés,
5.2.2. a szakmódszertan (a diszciplináris és interdiszciplináris tantárgy-pedagógia)
ismeretköreit;
5.3. a gyakorlati képzés elemeit
5.3.1. az elméleti képzéssel integráltan folyó iskolai gyakorlati képzés formáit,
5.3.2. az összefüggõ, egyéni iskolai gyakorlat területeit;
6. a tanárszaknak megfeleltethetõ szaktárgy(ak) tanításához szükséges :
6.1. tanári kompetenciákat:
6.1.1. szakmai tudást,
6.1.2. szakmai képességeket;
6.2. az adott tanárszakhoz kapcsolódó, a tantárgya(ka)t, mûveltségi területet alapozó szakterületi ismereteket;
6.3. a Nemzeti alaptanterven alapuló kerettantervek szerinti szaktárgyi, mûveltségterületi oktatási és fejlesztési
célokhoz kapcsolódó szakterületi tudást, szaktudományos ismeretköröket; általános iskolai tanári szakképzettség
és középiskolai tanári szakképzettség esetén
6.3.1. a közös képzési szakasz és
6.3.2. az önálló képzési szakaszok
ismeretköreit;
6.4. a rokon tantárgyak, illetve a mûveltségi területek rendszerének átfogó, integráló ismeretköreit,
6.5. az adott tanári szakképzettség gyakorlati képzéséhez kapcsolódó speciális tantervi egységek, (labor, projekt,
szakképzési, mûvészetoktatási, stb.) gyakorlatok követelményeit,
1.
2.
3.
4.
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7. a tanári szakképzettség megszerzésére irányuló tanárképzés speciális képzési formáiban a követelményeket:
7.1. osztatlan képzésben, ugyanazon a szakterületen, az általános iskolai közismereti tanárszak követelményeire
épülõ középiskolai tanárszak követelményeit, a szakképzettség elemei szerint összegyûjtendõ kreditek számát,
7.2. a tanárszak szakterülete szerinti nem tanári mesterfokozatot követõ, a tanári szakképzettség megszerzésére
irányuló képzés követelményeit, a szakképzettség elemei szerint összegyûjtendõ kreditek számát,
7.3. a mesterfokozat és tanári szakképzettség birtokában az újabb tanári szakképzettség megszerzésére irányuló
képzés követelményeit, a tanári szakképzettség elemei szerint összegyûjtendõ kreditek számát,
7.4. a felsõoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti, fõiskolai szintû tanári szakképzettségre épülõen
a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzés követelményeit, a tanári szakképzettség elemei szerint
összegyûjtendõ kreditek számát,
7.5. pedagógus, nem tanári szakképzettség birtokában a tanári szakképzettség megszerzésére irányuló képzés
követelményeit, tanári szakképzettség elemei szerint összegyûjtendõ kreditek számát, figyelembe véve az
elõzetesen megszerzett tudás, munkatapasztalat beszámításának lehetõségét.
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A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletei,
valamint az önálló szabályozó szerv vezetõjének
rendeletei

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 19/2012. (X. 4.) MNB rendelete
a jegybanki információs rendszerhez szolgáltatandó információk és az információt szolgáltatók
körérõl, a szolgáltatás módjáról és határidejérõl szóló 14/2011. (X. 13.) MNB rendelet módosításáról
A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2011. évi CCVIII. törvény 65. § (1) bekezdés j) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a Magyar
Nemzeti Bankról szóló 2011. évi CCVIII. törvény 4. § (6) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket
rendelem el:
1. §

(1) A jegybanki információs rendszerhez szolgáltatandó információk és az információt szolgáltatók körérõl, a szolgáltatás
módjáról és határidejérõl szóló 14/2011. (X. 13.) MNB rendelet (a továbbiakban: R.) 1. melléklete az 1. melléklet szerint
módosul.
(2) A R. 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

2. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – 2012. október 26-án lép hatályba.
(2) A 2. melléklet 2–8. pontja 2012. október 31-én lép hatályba.
Simor András s. k.,
a Magyar Nemzeti Bank elnöke

1. melléklet a 19/2012. (X. 4.) MNB rendelethez
Az R. 1. melléklet I. pontjában foglalt táblázat a következõ 51a. sorral egészül ki:
(Az adatszolgáltatás
(Azonosító
kód)

„51a

H10

(Megnevezés)

(Az adatszolgáltatók köre)
gyakorisága

Jelentés az állami
készfizetõ
kezességvállalással
biztosított vállalati
hitelek adatairól

költségvetési
viszontgarancia mellett
készfizetõ kezességet
vállaló, legalább
2,5 milliárd forintos
jegyzett tõkével
rendelkezõ pénzügyi
vállalkozás

eseti

teljesítésének
módja

elektronikus úton
(EBEAD)

határideje

címzettje)

2012.
MNB
október 26. Statisztika”
11:30 óra
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2. melléklet a 19/2012. (X. 4.) MNB rendelethez
1. Az R. 2. melléklet II. pontjában a H09 azonosító kódú adatszolgáltatás kitöltési elõírásait követõen a következõ
rendelkezéssel egészül ki:
„MNB azonosító: H10

Jelentés az állami készfizető kezességvállalással biztosított vállalati hitelek adatairól
01. tábla: 2007 és 2010 között kötött ügyletekre és kapcsolódó ügyfelekre vonatkozó információk
Ügyfélre és ügyletre vonatkozó információk 1.
Készfizető
kezességvállalás
beváltására
vonatkozó kérelem
benyújtásának
időpontja
al

Ügylettípus

Ügylettípus név

Banki
szerződés
keltének
dátuma

Készfizető
kezességvállalás
kötésének kelte

Készfizető
kezességvállalás
eredeti befejezési
dátuma

Készfizető
kezességvállalás
tervezett befejezési
dátuma

ae

af

ag

ah

ai

aj

ak

Cégforma

Kockázati
kategória

Kategória
megnevezés

Üzletág
megnevezés

Kártya jelleg

Eredeti induló hitel
(Ft)

Eredeti garancia
%

Eredeti induló
garancia (Ft)

Garancia díj %

bd

be

bf

bg

bh

bi

bj

bk

bl

Ügyfél adószáma

Ügyfél
székhelye Megye

Ügyletkód

aa

ab

ac

ad

Ügyfél Szektorkód

Ügyfél
szektor

Cégkategória

ba

bb

bc

Kód Hiteltípus Hiteltípus

Készfizető
kezességvállalás
beváltásának
időpontja
am

01. tábla folytatása
Ügyfélre és ügyletre vonatkozó információk 2.

01. tábla folytatása
2007-es évre vonatkozó pénzügyi és egyéb adatok
Mérlegfőösszeg (Ft)

Saját tőke
(Ft)

ca

cb

Rövid
kötelezettségek
(Ft)
cc

Követelések
(Ft)
cd

Nettó
árbevétel
(Ft)
ce

Értékcsökkenés
(Ft)

Üzemi eredmény
(Ft)

Adózás előtti
eredmény (Ft)

Adózás utáni
eredmény (Ft)

Mérleg szerinti
eredmény (Ft)

Létszám (fő)

cf

cg

ch

ci

cj

ck

01. tábla folytatása
2008-as évre vonatkozó pénzügyi és egyéb adatok
Mérlegfőösszeg (Ft)

Saját tőke
(Ft)

da

db

Rövid
kötelezettségek
(Ft)
dc

Követelések
(Ft)
dd

Nettó
árbevétel
(Ft)
de

Értékcsökkenés
(Ft)

Üzemi eredmény
(Ft)

Adózás előtti
eredmény (Ft)

Adózás utáni
eredmény (Ft)

Mérleg szerinti
eredmény (Ft)

Létszám (fő)

df

dg

dh

di

dj

dk

01. tábla folytatása
2009-es évre vonatkozó pénzügyi és egyéb adatok
Mérlegfőösszeg (Ft)

Saját tőke
(Ft)

ea

eb

Rövid
kötelezettségek
(Ft)
ec

Követelések
(Ft)
ed

Nettó
árbevétel
(Ft)
ee

Értékcsökkenés
(Ft)

Üzemi eredmény
(Ft)

Adózás előtti
eredmény (Ft)

Adózás utáni
eredmény (Ft)

Mérleg szerinti
eredmény (Ft)

Létszám (fő)

ef

eg

eh

ei

ej

ek

01. tábla folytatása
2010-es évre vonatkozó pénzügyi és egyéb adatok
Mérlegfőösszeg (Ft)

Saját tőke
(Ft)

fa

fb

Rövid
kötelezettségek
(Ft)
fc

Követelések
(Ft)
fd

Nettó
árbevétel
(Ft)
fe

Értékcsökkenés
(Ft)

Üzemi eredmény
(Ft)

Adózás előtti
eredmény (Ft)

Adózás utáni
eredmény (Ft)

Mérleg szerinti
eredmény (Ft)

Létszám (fő)

ff

fg

fh

fi

fj

fk

MNB azonosító: H10

Kitöltési elõírások
Jelentés az állami készfizetõ kezességvállalással biztosított vállalati hitelek adatairól
Általános elõírások
1. A táblát a 2007–2010 közötti idõszakban kötött készfizetõ kezességvállalásokra vonatkozóan az adatszolgáltatónál
rendelkezésre álló adatok alapján kell kitölteni.
2. A táblát csv formátumú file-ban kell megküldeni.”
2. Az R. 2. melléklet II. pont AL2 azonosító kódú adatszolgáltatás 01. tábla 158. sor Megnevezés mezõje helyébe
a következõ mezõ lép:
(Megnevezés)
„MNB által, monetáris politikai ügyletek keretében elfogadható fedezetek”
3. Az R. 2. melléklet II. pont AL2 azonosító kódú adatszolgáltatás 01. tábla 178. sor Megnevezés mezõje helyébe
a következõ mezõ lép:
(Megnevezés)
„Önkormányzati kötvények (befogadási értéken) az MNB által, monetáris politikai ügyletek keretében elfogadható
fedezetekbõl”
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4. Az R. 2. melléklet II. pont AL2 azonosító kódú adatszolgáltatás 01. tábla 179. sor Megnevezés mezõje helyébe
a következõ mezõ lép:
(Megnevezés)
„Európai Központi Bank, illetve az eurórendszer központi bankjai által, monetáris politikai ügyletek keretében
elfogadható fedezetek”
5. Az R. 2. melléklet II. pont AL5 azonosító kódú adatszolgáltatás 01. tábla 007. sor Megnevezés mezõje helyébe
a következõ mezõ lép:
(Megnevezés)
„Lejárat nélküli vagy 1 éven belül lejáró, nem pénzügyi vállalatok, központi kormányzat (beleértve a központi
költségvetési intézményeket), helyi önkormányzatok, Társadalombiztosítási Alapok, egyéb pénzügyi szolgáltatás
közvetítõk, pénzügyi kiegészítõ tevékenységet végzõk, biztosítók és magánnyugdíjpénztárak, háztartásokat segítõ
nonprofit intézmények, valamint a külföldiek nem bankközi devizabetétei”
6. Az R. 2. melléklet II. pont AL5 azonosító kódú adatszolgáltatás 02. tábla 007. sor Megnevezés mezõje helyébe
a következõ mezõ lép:
(Megnevezés)
„Lejárat nélküli vagy 1 éven belül lejáró, nem pénzügyi vállalatok, központi kormányzat (beleértve a központi
költségvetési intézményeket), helyi önkormányzatok, Társadalombiztosítási Alapok, egyéb pénzügyi szolgáltatás
közvetítõk, pénzügyi kiegészítõ tevékenységet végzõk, biztosítók és magánnyugdíjpénztárak, háztartásokat segítõ
nonprofit intézmények, valamint a külföldiek nem bankközi devizabetétei”
7. Az R. 2. melléklet II. pont AL2 azonosító kódú adatszolgáltatás kitöltési elõírásai II. pontjában
a) az „Az MNB-vel repózható értékpapírok” szövegrészek helyébe az „Az MNB által, monetáris politikai ügyletek
keretében elfogadható fedezetek” szöveg,
b) a „felajánlható értékpapírok” szövegrész helyébe a „felajánlható fedezetek” szöveg,
c) az „elfogadható értékpapírok” szövegrészek helyébe az „elfogadható fedezetek” szöveg,
d) a „szabad rendelkezésû (nem zárolt) értékpapírok” szövegrész helyébe a „szabad rendelkezésû (nem zárolt)
értékpapírok” szöveg
lép.
8. Az R. 2. melléklet II. pont AL5 azonosító kódú adatszolgáltatás kitöltési elõírásai II. pontjában a „DMM107 Lejárat nélküli
vagy 1 éven belül lejáró nem pénzügyi vállalatok, központi kormányzat (beleértve a központi költségvetési
intézményeket), helyi önkormányzatok, Társadalombiztosítási Alapok, egyéb pénzügyi szolgáltatás közvetítõk,
pénzügyi kiegészítõ tevékenységet végzõk, biztosítók és magánnyugdíjpénztárak, valamint a háztartásokat segítõ
nonprofit intézmények devizabetétei” szövegrész helyébe a „DMM107 Lejárat nélküli vagy 1 éven belül lejáró, nem
pénzügyi vállalatok, központi kormányzat (beleértve a központi költségvetési intézményeket), helyi önkormányzatok,
Társadalombiztosítási Alapok, egyéb pénzügyi szolgáltatás közvetítõk, pénzügyi kiegészítõ tevékenységet végzõk,
biztosítók és magánnyugdíjpénztárak, háztartásokat segítõ nonprofit intézmények, valamint a külföldiek nem
bankközi devizabetétei” szöveg lép.
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A Kormány tagjainak rendeletei

A belügyminiszter 47/2012. (X. 4.) BM rendelete
az atomenergia alkalmazásával összefüggõ rendõrségi feladatokról
Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 68. § (7) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek,
valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § n) pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva,
az 5. § tekintetében az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 68. § (8) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes
miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § n)
pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a kormányhivatalokat felügyelõ miniszterek kijelölésérõl szóló 5/2010. (XII. 23.) ME
rendelet 1. § c) pontjában és az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § e) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzeti fejlesztési miniszterrel egyetértésben,
a 8. § tekintetében a Rendõrségrõl szóló 1994. évi XXXIV. törvény 101. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.)
Korm. rendelet 37. § n) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1. A rendelet hatálya
1. §

(1) A rendelet hatálya az Országos Atomenergia Hivatal nukleáris energiával kapcsolatos európai uniós, valamint
nemzetközi kötelezettségekkel összefüggõ feladatkörérõl, az Országos Atomenergia Hivatal hatósági eljárásaiban
közremûködõ szakhatóságok kijelölésérõl, a kiszabható bírság mértékérõl, valamint az Országos Atomenergia Hivatal
munkáját segítõ tudományos tanácsról szóló 112/2011. (VII. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.1.) 1. mellékletében
az Országos Rendõr-fõkapitányság hatáskörébe utalt szakhatósági eljárásokkal kapcsolatos szakhatósági állásfoglalás
szempontjaira, az atomenergia alkalmazása körében foglalkoztatott munkavállalókra vonatkozó közbiztonsági
követelményekre, azok ellenõrzési rendjére, továbbá a nukleáris anyag, radioaktív sugárforrás alkalmazására,
tárolására, szállítására, a radioaktív hulladék feldolgozására, tárolására és szállítására, valamint a fix és mobil telepítésû,
ionizáló sugárzást létrehozó, de radioaktív anyagot nem tartalmazó berendezés alkalmazására, tárolására vonatkozó
rendõri ellenõrzési feladatokra és az atomenergia alkalmazásával összefüggõ egyéb rendõrségi feladatokra terjed ki.
(2) Nem terjed ki a rendelet hatálya:
a) a honvédelmi ágazatnak az atomenergia békés célú alkalmazásával összefüggõ – törvényben meghatározott –
jogosultságaira és kötelezettségeire, valamint
b) az atomenergia alkalmazásával kapcsolatos nukleáris biztonsági, sugárvédelmi és proliferációállósági folyamatok
ellenõrzésére.

2. A hatósági engedélyek kiadásához szükséges szakhatósági állásfoglalás szempontjai
2. §

A Kr.1. 1. melléklet
a) 4.1. pontjában meghatározott eljárásban a rendõrségi szakhatósági állásfoglalás kiadása iránti megkereséshez az
atomenergia alkalmazása körében a fizikai védelemrõl és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenõrzési
rendszerrõl szóló 190/2011. (IX. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.2.) 4. melléklet 1. pontjában
meghatározott Fizikai Védelmi Terv változással érintett részét,
b) 4.4. pontjában meghatározott eljárásban a rendõrségi szakhatósági állásfoglalás kiadása iránti megkereséshez
a Kr.2. 4. melléklet 2. pontjában meghatározott Fizikai Védelmi Tervet,
c) 4.5. pontjában meghatározott eljárás során a rendõrségi szakhatósági állásfoglalás kiadása iránti megkereséshez
a Kr.2. 4. melléklet 1. pontjában meghatározott Fizikai Védelmi Tervet kell mellékelni.

MAGYAR KÖZLÖNY

3. §

•

2012. évi 131. szám

22329

(1) A 2. §-ban meghatározott szakhatósági állásfoglalás kialakításakor – a Kr.1.-ben meghatározott, a rendõrség által
vizsgálandó szakkérdés eldöntése során – a rendõrségnek az engedélyes által benyújtott Fizikai Védelmi Tervnek
a Kr.2. hatályos elõírásainak való megfelelését kell vizsgálnia.
(2) Ha a Kr.2. 32. § (9) bekezdésében meghatározott esetben az Országos Atomenergia Hivatal (a továbbiakban: OAH)
az eljárásába a rendõrséget szakhatóságként bevonja, a rendõrség azt vizsgálja, hogy az eltérés milyen feltételek
alapján engedélyezhetõ rendészeti szempontból.
(3) Ha a Kr.2. 37. § (5) bekezdésében meghatározott esetben az OAH az eljárásába a rendõrséget szakhatóságként
bevonja, a rendõrség rendészeti szempontból azt vizsgálja, hogy a fizikai védelmi rendszernek az OAH által
meghatározott idõpontig történõ teljes kiépüléséig, a megvalósulás ütemezésének megfelelõen az engedélyesnek
milyen átmeneti intézkedéseket kell teljesítenie.

3. Az atomenergia alkalmazása körében foglalkoztatott személyekre vonatkozó
speciális biztonsági követelmények és azok tartós fennállásának ellenõrzési rendje
4. §

Az atomenergiáról szóló törvényben (a továbbiakban: Atv.) meghatározott munkakörökben a közbiztonsági engedély
iránti – az 1. mellékletben meghatározott tartalmi elemeket magában foglaló – kérelmet az atomenergia alkalmazása
körében a természetes személyt foglalkoztatni szándékozó szerv vezetõjének az engedélyezésre illetékes rendõri
szervhez kell benyújtania.

4. A nukleáris anyagok szállításának rendõri ellenõrzési és biztosítási feladatai
5. §

Az Atv. 31. § (4) bekezdése szerinti esetben, a Kr.2. 1. melléklet 1. táblázatában meghatározott I. és II. kategóriájú
nukleáris anyagok szállítása során – a Kr.2. alapján a kötelezettet terhelõ és a részére meghatározott kötelezõ
biztosítási feladatok ellátása mellett – a rendõrség
a) közúti szállításkor oszlopvezetõ és oszlopzáró rendõrségi gépjármû biztosításával, valamint a szükséges
forgalomszabályozó feladatok végrehajtásával,
b) vasúti szállítás esetén a területileg illetékes beavatkozó egységek készültségben tartásával, a tervezett
megállóhelyek fokozott rendõri felügyeletével, a szerelvény rendõrségi rádióhíradásának mûködtetésével
közremûködik és részt vesz a szállítás biztosításában.

5. Az atomenergia alkalmazásával kapcsolatos egyéb rendészeti feladatok
6. §

Az atomenergia alkalmazásával kapcsolatos egyéb rendészeti tevékenysége során a rendõrség:
a) ellenõrzi az engedélyes által benyújtott Fizikai Védelmi Terv és a Kr.2. hatályos elõírásainak megtartása
szempontjából
aa) a nukleáris létesítménybe, radioaktívhulladék-tároló területére való be- és kiléptetés rendjét,
ab) a nukleáris létesítmény és a radioaktívhulladék-tároló fizikai védelmének feltételeit és rendjét,
ac) a nukleáris létesítményben és a radioaktívhulladék-tárolóban a fizikai védelmi rendszerek berendezéseinek
meglétét és mûködtetését,
ad) azt, hogy a kötelezettek az engedélyben foglaltak szerint hajtják-e végre a Fizikai Védelmi Tervben
meghatározottakat,
ae) a nukleáris anyag és a radioaktív sugárforrás alkalmazását, tárolását, szállítását, a radioaktív hulladék
feldolgozását, tárolását, valamint a fizikai védelmi rendszer berendezéseinek meglétét és mûködtetését,
af) a nukleáris anyag, radioaktív sugárforrás, radioaktív hulladék elhelyezésének, továbbá az ezek tárolására
szolgáló létesítmények üzemeltetésének fizikai-védelmi és rendészeti feltételeit,
ag) a kötelezett a Kr.2.-ben meghatározott fizikai védelmi zónáinak és áteresztõ pontjainak mûködését,
az érvényes közbiztonsági engedéllyel nem rendelkezõ természetes személyek kiszûrésének
hatékonyságát és eredményességét; valamint
b) rendészeti szempontból kivizsgálja az atomenergia alkalmazása során bekövetkezett rendkívüli eseményeket,
nukleáris veszélyhelyzeteket.
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(1) A rendõrség tagja a Kr.2. 34. §-ában meghatározott ellenõrzés során beléphet a nukleáris létesítmény és a
radioaktívhulladék-tároló területére, valamint a nukleáris anyag, radioaktív sugárforrás alkalmazására és tárolására,
továbbá a radioaktív hulladék feldolgozására és tárolására szolgáló helyiségbe. Betekinthet a nukleáris és radioaktív
anyagok, valamint a radioaktív hulladékok nyilvántartásába, megtekintheti a be- és kiléptetésre vonatkozó belsõ
elõírásokat, az õrzés és védelem technikai eszközeit, illetve a személyi feltételek biztosítását.
(2) A kötelezett tájékoztatni köteles a rendõrség ellenõrzést végzõ tagját az egészséget károsító veszélyekrõl, illetve
szükség esetén köteles biztosítani a megfelelõ védõfelszerelést az ellenõrzés végrehajtása érdekében.
(3) Amennyiben az ellenõrzést végzõ személy szabálytalanságot vagy hiányosságot észlel, a helyszínen kezdeményezi
a szabálytalanság, illetve a hiányosság megszüntetését, valamint az észlelt jogszabálysértésrõl haladéktalanul értesíti
az engedélyezõ szervet.

6. Illetékesség
8. §

Az Atv. szerinti közbiztonsági engedély rendõrség által történõ kiadására a nukleáris létesítmény,
radioaktívhulladék-tároló székhelye (telephelye), a nukleáris anyag, radioaktív sugárforrás alkalmazásának és
tárolásának, valamint a radioaktív hulladék feldolgozásának és tárolásának helye vagy az atomenergia alkalmazójának
székhelye (telephelye) szerinti megyei (fõvárosi) rendõr-fõkapitányság illetékes.

7. Záró rendelkezések
9. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ nyolcadik napon lép hatályba.

10. §

A rendelet hatálybalépésekor hatályos közbiztonsági engedélyek hatályosságát e rendelet hatálybalépése nem érinti.

11. §

Hatályát veszti az atomenergia alkalmazásával összefüggõ rendõrségi feladatokról szóló 47/1997. (VIII. 26.) BM
rendelet.
Dr. Pintér Sándor s. k.,
belügyminiszter

1. melléklet a 47/2012. (X. 4.) BM rendelethez
Az atomenergia alkalmazása körében személyek foglalkoztatásához szükséges közbiztonsági engedély
kiadása iránti kérelem tartalmazza magyar és angol nyelven:
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.

az atomenergia alkalmazása körében foglalkoztatni kívánt természetes személy adatai közül:
családi és utónevét;
születési nevét;
leánykori nevét;
születési helyét és idejét;
anyja nevét;
állampolgárságát;
személyigazolvány számát, külföldi állampolgár esetén az útlevél számát;
lakóhelyét (állandó lakcím);
tartózkodási helyét (ideiglenes lakcím);
a leendõ foglalkoztató, munkáltató megnevezését,
foglalkozásának helyét a nukleáris létesítményben, atomenergia alkalmazás körében
(A, B, C, D védelmi szint);
1.12. munkakörét/ tevékenységét;
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a foglalkoztatás idõtartamának
kezdetét,
határozott idõtartamú foglalkoztatás esetén, annak befejezését;
helység;
dátum;
foglalkoztatni kívánt személy sajátkezû aláírását,
kérelmet benyújtó szervezet cégszerû aláírása.
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Határozatok Tára

Az Országgyûlés 64/2012. (X. 4.) OGY határozata
az Országgyûlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselõinek és tagjainak megválasztásáról
szóló 23/2010. (V. 14.) OGY határozat módosításáról*
1. Az Országgyûlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselõinek és tagjainak megválasztásáról szóló 23/2010. (V. 14.)
OGY határozat a következõk szerint módosul:
az Országgyûlés
a Nemzetbiztonsági bizottságba
Gulyás Gergely (Fidesz) helyett
Németh Szilárd Istvánt (Fidesz)
a bizottság alelnökévé,
a Nemzetbiztonsági bizottságba
Németh Szilárd István (Fidesz) helyett
Gulyás Gergelyt (Fidesz)
a bizottság tagjává
megválasztja.
2. E határozat elfogadásakor lép hatályba, és a közzétételét követõ napon hatályát veszti.
Kövér László s. k.,
az Országgyûlés elnöke

Hegedûs Lorántné s. k.,

Móring József Attila s. k.,

az Országgyûlés jegyzõje

az Országgyûlés jegyzõje

* A határozatot az Országgyûlés a 2012. október 1-jei ülésnapján fogadta el.
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A Kormány 1418/2012. (X. 4.) Korm. határozata
önkormányzatok adósságot keletkeztetõ ügyleteihez történõ 2012. szeptemberi elõzetes
kormányzati hozzájárulásról
A Kormány a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. §-a (a továbbiakban: stabilitási törvény) és az
adósságot keletkeztetõ ügyletekhez történõ hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Kormányrendelet) alapján a következõ határozatot hozza:
1. A Kormány hozzájárul az 1. melléklet szerinti ügyletek 2012. évben történõ megkötéséhez az a)–c) pontokban foglalt
kiegészítõ feltételekkel:
a) az önkormányzat az 1. mellékletben megjelölt ügyletértékek teljes összegétõl és az önkormányzatot terhelõ
fizetési kötelezettségektõl lefelé eltérhet, amennyiben ez nem okozza ezen értékek valamelyikének növekedését
egyik évben sem;
b) a fejlesztési célú ügyletekkel összefüggésben felvett hitelek esetében
ba) a hitelt csak az 1. mellékletben szereplõ fejlesztésekre lehet fordítani;
bb) az önkormányzat az 1. mellékletben meghatározott fejlesztéshez kapcsolódó ügyletértéktõl lefelé eltérhet;
c) adósságmegújító ügyletek esetén az önkormányzat az ügyletbõl származó bevételét kizárólag már meglévõ
adósságának visszafizetésére fordíthatja.
2. A Kormány a 2. melléklet szerinti ügyletek megkötéséhez a stabilitási törvény 10. § (8) bekezdés c) pontja és
a Kormányrendelet 9. § (1) bekezdés a) pontja alapján nem járul hozzá.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet az 1418/2012. (X. 4.) Korm. határozathoz

Ügyletek adatai

2 509 000 000 HUF-nak megfelelő
EUR

Fejlesztés sorszáma

HUF

Deviza árfolyama (Ft)

DEBRECEN
MEGYEI JOGÚ
VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA

0

Deviza

Futamideje (év)

SIÓJUT KÖZSÉGI
ÖNKORMÁNYZAT

Értéke

Ügylet típusa

Önkormányzat
neve

Fejlesztések adatai
Ügyletből eredő fizetési kötelezettség

Fejlesztés
alcélja

adósságmegújítás
szerződésmódosítással

Hitel

7

1

0

3 502 146

3 449 979

11 469 052

-

-

-

-

adósságmegújítás

Hitel

10

288.22

81 266

322 416

322 416

11 003 121

-

-

-

-

Ügylet célja

(az ügylet devizanemében) esedékesség szerint

Tárgyévi

Tárgyévet
követő
első évben

Tárgyévet
követő
második
évben

Tárgyévet
követő
harmadik és
azt követő
években

Fejlesztés
Önkormányzat bruttó
forrásigénye

Fejlesztési célhoz az
ügylet mekkora
értékkel járul hozzá

1 170 000

EUR

adósságmegújítás

Hitelviszonyt
megtestesítő
értékpapír

10

278.73

75 015

187 387

189 308

1 262 375

-

-

-

-

SÁRBOGÁRD
VÁROS
ÖNKORMÁNYZAT

56 737 000

HUF

adósságmegújítás

Hitel

6

1

473 000

11 552 000

16 721 000

43 058 000

-

-

-

-

BEKECS KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA

0

HUF

adósságmegújítás
szerződésmódosítással

Hitel

6

0

1 083 213

7 466 426

7 027 056

18 077 948

-

-

-

-

TISZASAS KÖZSÉGI
ÖNKORMÁNYZAT

5 221 513

HUF

adósságmegújítás

Kölcsön

10

1

261 025

1 011 204

958 570

5 644 265

-

-

-

-

BUDAPEST
FŐVÁROS IX.
KERÜLET
FERENCVÁROS
ÖNKORMÁNYZATA

870 000 000

HUF

fejlesztés

Hitel

10

1

7 026 338

52 349 230

122 884 601

846 261 397

1

7.7.
Önkormányzati
tulajdonú
létesítmények
felújítása

1 331 711 000

870 000 000
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Futamideje (év)

Deviza árfolyama
(Ft)

Fejlesztés sorszáma

KÖBLÉNY KÖZSÉGI
ÖNKORMÁNYZAT
VÉKÉNY KÖZSÉGI
ÖNKORMÁNYZAT

20 000 000

HUF

adósságmegújítás

Hitel

10

1

-

3 452 000

3 306 800

21 227 200

-

-

-

-

14 470 000

HUF

adósságmegújítás

Hitel

10

1

625 104

2 437 255

2 331 407

14 490 194

-

-

-

-

6 700 000

HUF

adósságmegújítás

Hitel

10

1

-

1 156 420

1 107 778

7 111 112

-

-

-

-

11

1

38 962 500

155 850 000

241 793 383

1 998 494 111

1

7.8. Egyéb rendezési
tervekhez
kapcsolódó
infrastrukturális
beruházások

15 000 000

15 000 000

Deviza

Ügylet célja

(az ügylet devizanemében) esedékesség szerint
Tárgyévi

Tárgyévet követő
első évben

Tárgyévet követő
második évben

Tárgyévet követő
harmadik és azt
követő években

Fejlesztés
Önkormányzat
bruttó
forrásigénye

Fejlesztési
célhoz az
ügylet
mekkora
értékkel járul
hozzá

BUDAPEST FŐVÁROS
XI. KERÜLET
ÚJBUDA
ÖNKORMÁNYZATA

1 500 000 000

HUF

fejlesztés

Hitelviszonyt
megtestesítő
értékpapír

BUDAPEST FŐVÁROS
XI. KERÜLET
ÚJBUDA
ÖNKORMÁNYZATA

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

7.1. Közutak, hidak
építése, felújítása

5 000 000

5 000 000

BUDAPEST FŐVÁROS
XI. KERÜLET
ÚJBUDA
ÖNKORMÁNYZATA

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

7.1. Közutak, hidak
építése, felújítása

2 000 000

2 000 000

BUDAPEST FŐVÁROS
XI. KERÜLET
ÚJBUDA
ÖNKORMÁNYZATA

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

7.1. Közutak, hidak
építése, felújítása

1 500 000

1 500 000

BUDAPEST FŐVÁROS
XI. KERÜLET
ÚJBUDA
ÖNKORMÁNYZATA

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5

7.1. Közutak, hidak
építése, felújítása

1 500 000

1 500 000

BUDAPEST FŐVÁROS
XI. KERÜLET
ÚJBUDA
ÖNKORMÁNYZATA

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6

7.9. Város- és
településrehabilitáció

17 000 000

17 000 000
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SZALATNAK
KÖZSÉGI
ÖNKORMÁNYZAT

Fejlesztés alcélja

Értéke

Ügyletből eredő fizetési kötelezettség

•

Önkormányzat
neve

Fejlesztések adatai

Ügylet típusa

Ügyletek adatai

MAGYAR KÖZLÖNY

2. melléklet az 1418/2012. (X. 4.) Korm. határozathoz
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7

7.9. Város- és
településrehabilitáció

2 500 000

2 500 000

BUDAPEST FŐVÁROS
XI. KERÜLET
ÚJBUDA
ÖNKORMÁNYZATA

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8

7.9. Város- és
településrehabilitáció

1 600 000

1 600 000

BUDAPEST FŐVÁROS
XI. KERÜLET
ÚJBUDA
ÖNKORMÁNYZATA

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9

7.9. Város- és
településrehabilitáció

1 200 000

1 200 000

BUDAPEST FŐVÁROS
XI. KERÜLET
ÚJBUDA
ÖNKORMÁNYZATA

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10

7.9. Város- és
településrehabilitáció

12 700 000

12 700 000

BUDAPEST FŐVÁROS
XI. KERÜLET
ÚJBUDA
ÖNKORMÁNYZATA

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11

7.1. Közutak, hidak
építése, felújítása

5 780 000

5 780 000

BUDAPEST FŐVÁROS
XI. KERÜLET
ÚJBUDA
ÖNKORMÁNYZATA

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12

7.4. Igazgatási,
hatósági
feladatokhoz
kapcsolódó
fejlesztések

45 000 000

45 000 000

50 000 000

50 000 000

10 000 000

10 000 000

BUDAPEST FŐVÁROS
XI. KERÜLET
ÚJBUDA
ÖNKORMÁNYZATA

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13

2.4. A
mozgássérültek
akadálymentes
közlekedésének
megoldásához
szükséges
beruházások

BUDAPEST FŐVÁROS
XI. KERÜLET
ÚJBUDA
ÖNKORMÁNYZATA

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14

7.3. Közbiztonság
növelését szolgáló
fejlesztések
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15

BUDAPEST FŐVÁROS
XI. KERÜLET
ÚJBUDA
ÖNKORMÁNYZATA

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16

7.4. Igazgatási,
hatósági
feladatokhoz
kapcsolódó
fejlesztések

51 000 000

51 000 000

BUDAPEST FŐVÁROS
XI. KERÜLET
ÚJBUDA
ÖNKORMÁNYZATA

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

17

7.9. Város- és
településrehabilitáció

70 000 000

70 000 000

BUDAPEST FŐVÁROS
XI. KERÜLET
ÚJBUDA
ÖNKORMÁNYZATA

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

18

2.1. Közoktatási
intézmények
műszaki felújítása és
rekonstrukciója

15 000 000

15 000 000

BUDAPEST FŐVÁROS
XI. KERÜLET
ÚJBUDA
ÖNKORMÁNYZATA

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

19

2.1. Közoktatási
intézmények
műszaki felújítása és
rekonstrukciója

5 000 000

5 000 000

BUDAPEST FŐVÁROS
XI. KERÜLET
ÚJBUDA
ÖNKORMÁNYZATA

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20

2.1. Közoktatási
intézmények
műszaki felújítása és
rekonstrukciója

5 000 000

5 000 000

BUDAPEST FŐVÁROS
XI. KERÜLET
ÚJBUDA
ÖNKORMÁNYZATA

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

21

2.1. Közoktatási
intézmények
műszaki felújítása és
rekonstrukciója

5 000 000

5 000 000

BUDAPEST FŐVÁROS
XI. KERÜLET
ÚJBUDA
ÖNKORMÁNYZATA

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

22

2.1. Közoktatási
intézmények
műszaki felújítása és
rekonstrukciója

5 000 000

5 000 000

8 000 000

8 000 000

MAGYAR KÖZLÖNY

BUDAPEST FŐVÁROS
XI. KERÜLET
ÚJBUDA
ÖNKORMÁNYZATA

7.13. Egyéb, törvény
által az
önkormányzatok
számára előírt
feladatok
teljesítéséhez
szükséges
infrastrukturális
beruházások

•
2012. évi 131. szám

22337

22338

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

23

2.1. Közoktatási
intézmények
műszaki felújítása és
rekonstrukciója

2 000 000

2 000 000

BUDAPEST FŐVÁROS
XI. KERÜLET
ÚJBUDA
ÖNKORMÁNYZATA

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

24

7.4. Igazgatási,
hatósági
feladatokhoz
kapcsolódó
fejlesztések

49 000 000

49 000 000

BUDAPEST FŐVÁROS
XI. KERÜLET
ÚJBUDA
ÖNKORMÁNYZATA

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

25

2.1. Közoktatási
intézmények
műszaki felújítása és
rekonstrukciója

1 000 000

1 000 000

BUDAPEST FŐVÁROS
XI. KERÜLET
ÚJBUDA
ÖNKORMÁNYZATA

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

26

5.8. Egyéb
egészségügyi
szolgáltatásfejlesztés

30 000 000

30 000 000

BUDAPEST FŐVÁROS
XI. KERÜLET
ÚJBUDA
ÖNKORMÁNYZATA

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

27

2.1. Közoktatási
intézmények
műszaki felújítása és
rekonstrukciója

20 000 000

20 000 000

BUDAPEST FŐVÁROS
XI. KERÜLET
ÚJBUDA
ÖNKORMÁNYZATA

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

28

7.4. Igazgatási,
hatósági
feladatokhoz
kapcsolódó
fejlesztések

35 000 000

35 000 000

BUDAPEST FŐVÁROS
XI. KERÜLET
ÚJBUDA
ÖNKORMÁNYZATA

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

29

7.9. Város- és
településrehabilitáció

110 000 000

110 000 000

BUDAPEST FŐVÁROS
XI. KERÜLET
ÚJBUDA
ÖNKORMÁNYZATA

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

30

4.6. Egyéb sportcélú
beruházások

100 000 000

100 000 000

BUDAPEST FŐVÁROS
XI. KERÜLET
ÚJBUDA
ÖNKORMÁNYZATA

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

31

4.1. Kulturális célú
beruházások

10 000 000

10 000 000

MAGYAR KÖZLÖNY

BUDAPEST FŐVÁROS
XI. KERÜLET
ÚJBUDA
ÖNKORMÁNYZATA

•
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

32

2.1. Közoktatási
intézmények
műszaki felújítása és
rekonstrukciója

7 000 000

7 000 000

BUDAPEST FŐVÁROS
XI. KERÜLET
ÚJBUDA
ÖNKORMÁNYZATA

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

33

2.1. Közoktatási
intézmények
műszaki felújítása és
rekonstrukciója

15 000 000

15 000 000

BUDAPEST FŐVÁROS
XI. KERÜLET
ÚJBUDA
ÖNKORMÁNYZATA

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

34

2.1. Közoktatási
intézmények
műszaki felújítása és
rekonstrukciója

3 000 000

3 000 000

BUDAPEST FŐVÁROS
XI. KERÜLET
ÚJBUDA
ÖNKORMÁNYZATA

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

35

7.9. Város- és
településrehabilitáció

60 000 000

60 000 000

BUDAPEST FŐVÁROS
XI. KERÜLET
ÚJBUDA
ÖNKORMÁNYZATA

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

36

7.1. Közutak, hidak
építése, felújítása

40 000 000

40 000 000

BUDAPEST FŐVÁROS
XI. KERÜLET
ÚJBUDA
ÖNKORMÁNYZATA

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

37

7.9. Város- és
településrehabilitáció

38 490 000

38 490 000

BUDAPEST FŐVÁROS
XI. KERÜLET
ÚJBUDA
ÖNKORMÁNYZATA

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

38

7.9. Város- és
településrehabilitáció

16 000 000

16 000 000

BUDAPEST FŐVÁROS
XI. KERÜLET
ÚJBUDA
ÖNKORMÁNYZATA

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

39

2.1. Közoktatási
intézmények
műszaki felújítása és
rekonstrukciója

154 330 000

154 330 000

BUDAPEST FŐVÁROS
XI. KERÜLET
ÚJBUDA
ÖNKORMÁNYZATA

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

40

7.9. Város- és
településrehabilitáció

100 000 000

100 000 000

•

-

MAGYAR KÖZLÖNY

BUDAPEST FŐVÁROS
XI. KERÜLET
ÚJBUDA
ÖNKORMÁNYZATA
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22339

22340

BUDAPEST FŐVÁROS
XI. KERÜLET
ÚJBUDA
ÖNKORMÁNYZATA

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

41

7.9. Város- és
településrehabilitáció

296 000 000

296 000 000

BUDAPEST FŐVÁROS
XI. KERÜLET
ÚJBUDA
ÖNKORMÁNYZATA

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

42

7.5. Megújuló
energiaforrások
hasznosításával
kapcsolatos
beruházások

13 400 000

13 400 000

10 000 000

10 000 000

BUDAPEST FŐVÁROS
XI. KERÜLET
ÚJBUDA
ÖNKORMÁNYZATA

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

43

7.6. Közvilágítási és
önkormányzati
intézmények belső
világítási
hálózatának
fejlesztése,
korszerűsítése

BUDAPEST FŐVÁROS
XI. KERÜLET
ÚJBUDA
ÖNKORMÁNYZATA

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

44

7.9. Város- és
településrehabilitáció

21 000 000

21 000 000

BUDAPEST FŐVÁROS
XI. KERÜLET
ÚJBUDA
ÖNKORMÁNYZATA

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

45

2.1. Közoktatási
intézmények
műszaki felújítása és
rekonstrukciója

10 000 000

10 000 000

BUDAPEST FŐVÁROS
XI. KERÜLET
ÚJBUDA
ÖNKORMÁNYZATA

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

46

7.1. Közutak, hidak
építése, felújítása

24 000 000

24 000 000

MAGYAR KÖZLÖNY

•
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MAGYAR KÖZLÖNY

•
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A Kormány 1419/2012. (X. 4.) Korm. határozata
a központosított illetményszámfejtéshez kötelezõen csatlakozók körének bõvítéséhez szükséges
intézkedésekrõl
A Kormány
1. egyetért azzal, hogy az államháztartás központi és önkormányzati alrendszerébe tartozó valamennyi költségvetési
szerv illetményszámfejtését, a nemzetbiztonsági szolgálatok és az Országgyûlés Hivatala kivételével 2013.
január 1-jétõl a Magyar Államkincstár mint illetményszámfejtõ hely lássa el,
2. felhívja a nemzetgazdasági minisztert és az érintett minisztereket, hogy készítsék elõ a központosított
illetmény-számfejtési rendszerhez történõ csatlakozáshoz szükséges jogszabály-módosításokat,
Felelõs:
nemzetgazdasági miniszter
érintett miniszterek
Határidõ:
2012. október 31.
3. felhívja a minisztereket, hogy a Magyar Államkincstárban megvalósítás alatt álló illetmény-számfejtési rendszer
fejlesztéséhez adják meg a számukra szükséges rendszeres és eseti információk körét,
Felelõs:
nemzetgazdasági miniszter
érintett miniszterek
Határidõ:
2012. október 31.
4. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy – az 1. pontban meghatározottak figyelembevételével – vizsgálja meg
a központosított illetmény-számfejtési körbe 2013. január 1-jével kötelezõen bekerülõ intézmények
illetmény-számfejtési költségeinek fedezetét, valamint az ehhez szükséges létszám és eszközök biztosításának
szükséges mértékét.
Felelõs:
nemzetgazdasági miniszter
Határidõ:
2012. október 31.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1420/2012. (X. 4.) Korm. határozata
a Miniszterelnökségen, a minisztériumokban, az igazgatási és az igazgatás jellegû tevékenységet
ellátó központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszámáról szóló
1166/2010. (VIII. 4.) Korm. határozat módosításáról
1. A Miniszterelnökségen, a minisztériumokban, az igazgatási és az igazgatás jellegû tevékenységet ellátó központi
költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszámáról szóló 1166/2010. (VIII. 4.) Korm. határozat (a továbbiakban:
Korm. határozat) 2. számú melléklete a következõ 89/2. sorral egészül ki:
„89/2.

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ

218”

2. A Korm. határozat 2. számú melléklet 93. sora helyébe a következõ 93. sor lép:
„93.

ÖSSZESEN

70 934”

3. A Korm. határozat 2. számú mellékletében a „Nemzeti Erõforrás Minisztérium” szövegrész helyébe az „Emberi
Erõforrások Minisztériuma” szöveg lép.
4. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

22342

MAGYAR KÖZLÖNY

•
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A Kormány 1421/2012. (X. 4.) Korm. határozata
az Államreform Operatív Program akcióterveiben szereplõ egyes kiemelt projektek nevesítésérõl
A Kormány
1. jóváhagyja az 1. mellékletben szereplõ táblázat 8. és 11. sorában meghatározott, egymilliárd forintot meghaladó
támogatási igényû projektjavaslatokat,
2. elfogadja az 1. mellékletben szereplõ projektek kiemelt projektként történõ nevesítését,
3. hozzájárul ahhoz, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Közigazgatási Reform Programok Irányító Hatósága a 2. pont
szerinti kiemelt projektek támogatási szerzõdéseit megkösse, illetve módosításuk iránti intézkedéseket megtegye,
4. visszavonja
a) az Elektronikus közigazgatás operatív program és az Államreform operatív program 2009–2010. évi akciótervének
módosításáról (kiemelt projektek nevesítésérõl, pályázati konstrukciók törlésérõl) szóló 1314/2010. (XII. 27.)
Korm. határozat 1. pontjában szereplõ táblázatnak
aa) az „A közigazgatási idegen szaknyelvi fejlesztési rendszer létrehozása” címû,
ab) a „Közigazgatási Vezetõi Akadémia” címû,
ac) a „Közigazgatási Utánpótlási és Európai Mobilitási Program – Magyar Közigazgatási Ösztöndíj” címû,
b) az Államreform Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének elfogadásáról és kiemelt projektek
nevesítésérõl szóló 1346/2012. (IX. 7.) Korm. határozat 2. mellékletében szereplõ táblázat
ba) az ÁROP-2.2.17. azonosító számú („Új közszolgálati életpálya” címû),
bb) az ÁROP-2.2.19. azonosító számú („Elektronikus képzési és távoktatási anyagok készítése” címû), és
bc) az ÁROP-2.2.20. azonosító számú („Kormányablakok munkatársainak képzése” címû)
projektre vonatkozó részét.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A

B

C

Projekt megnevezése

Operatív
Program

E

F

G

Vonatkozó akcióterv

Támogatást
igénylõ neve

Kiemelt projekt
támogatási
keretösszege
(KONV+KMR
Mrd Ft)

Projekt rövid bemutatása

2007–2008.

NKE

0,67

2009–2010.

NKE

0,36

2009–2010.

KIH

0,03

2009–2010.

KIH

0,85

1
Konstrukció
kódja

Teljesítményértékelési
képzések

3

2.2.7.

4

2.2.9/C.

5

2.2.12.

6

2.2.13.

Közigazgatási
Vezetõi Akadémia

Államreform
Operatív
Program

2009–2010.

NKE

0,30

7

2.2.14.

A közigazgatási
idegen szaknyelvi
fejlesztési rendszer
létrehozása

Államreform
Operatív
Program

2009–2010.

NKE

0,33

Államreform
Operatív
Program
Ket. képzés
Államreform
Operatív
Program
Romák
Államfoglalkoztatása
reform
a közigazgatásban Operatív
és az igazságProgram
szolgáltatásban
Közigazgatási
ÁllamUtánpótlási és
reform
Európai Mobilitási Operatív
Program – Magyar Program
Közigazgatási
Ösztöndíj

A projekt keretében fiatal, diplomás, nyelveket beszélõ
szakemberek kapnak lehetõséget arra, hogy megfelelõ mentorálás
mellett kipróbálják magukat a közigazgatásban. A 10 hónapos
program két fõ szakaszból épül fel: egy magyarországi
közigazgatási gyakorlatból és egy külföldi gyakorlatból, mely
beékelõdik a magyarországi szakaszba. A külföldi gyakorlati szakasz
a külföldi közigazgatási munkatapasztalat-szerzést, más európai
uniós országok munkamódszereinek, jó gyakorlatainak
megfigyelését szolgálja. Az itthoni gyakorlat pedig a magyar
közigazgatási munka alapos megismerésére ad lehetõséget.
A projekt célja, hogy a kialakítandó közszolgálati életpálya elemévé
fejlesszen egy átlátható, egységes, az elõmeneteli rendszerbe
illeszthetõ, jogszabályban meghatározott, integrált, kreditalapú
vezetõképzési rendszert, mely biztosítja a hazai közigazgatás
vezetõi utánpótlásának, vezetõi továbbképzésének
és a vezetõi elit megfelelõ szintû és minõségû képzését.
A projekt keretében három nyelven (=angol, német és francia)
elkészül egy olyan közigazgatási szaknyelvi e-learning alapú
oktatócsomag, amely alkalmas a résztvevõk KER B1-C2 (közép és
felsõfok) közötti nyelvtudásának fejlesztésére, a nyelvi szintekhez
illeszkedõ közigazgatási szaknyelvi tartalom elsajátítására.

22343

2.2.2.
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MAGYAR KÖZLÖNY

1. melléklet az 1421/2012. (X. 4.) Korm. határozathoz

1.2.11.

Területfejlesztési,
területi tervezési
és szakmai
koordinációs
rendszer
kialakítása

Államreform
Operatív
Program

2011–2013.

Széchenyi
Programiroda

1,27

9

2.2.17.

Új közszolgálati
életpálya

2011–2013.

KIH

1,00

10

2.2.19.

Elektronikus
képzési
és távoktatási
anyagok készítése

Államreform
Operatív
Program
Államreform
Operatív
Program

2011–2013.

NKE

0,70

11

2.2.20.

Kormányablakok
munkatársainak
képzése

2011–2013.

NKE

1,60

A konstrukció keretében elektronikus képzési anyagok készülnek
a közigazgatási szerveknél dolgozók kompetenciáinak fejlesztése
céljából. Emellett távoktatási rendszer és öntanulási módszer
kidolgozásához és bevezetéséhez szükséges képzések és
kompetencia-fejlesztés is megtörténik.
Kormányablakok munkatársainak képzése elnevezésû kiemelt
projekt az országos szinten felálló kormányablaki hálózat
munkatársai számára nyújt egységes színvonalú, az ügyfélszolgálati
tevékenység ellátásához szükséges ismereteket és kompetenciákat
átadó képzést. A projekt Kormányablakok kialakításának elsõ
szakaszában lebonyolított hasonló célú képzések tapasztalati
költségadatain nyugszik.

MAGYAR KÖZLÖNY

Államreform
Operatív
Program

A konstrukció célja:
a) a megyék területfejlesztési tevékenyégének kialakítása,
kapacitásaik, képességeik megerõsítése,
b) a területi tervezés folyamatának, módszerének, szabályozásának
újragondolása,
c) a területi tervezés központi koordinációs rendszerének
kialakítása, a területi és ágazati tervezés közti koordinációs rendszer
megteremtése,
d) a tervezést támogató egységes és a tervezésben résztevõk
számára elérhetõ információs rendszer kialakítása
e) a területi tervezés partnerségi hálózatának megteremtése.
Mindezzel együtt a megyék képessé váljanak arra, hogy
elkészíthessék:
f) megyei helyzetelemzésüket,
g) a hosszú távú céljaikat tartalmazó megyei területfejlesztési
koncepciójukat,
h) az ezek megvalósítását célzó programdokumentumot, mely
tartalmazná a legfontosabb projektötleteket is.
Az új életpálya révén csökkenhet a fluktuáció, valamint nõhet
a közszolgálati pálya iránti érdeklõdés és erõsödik a különbözõ
életpályák közötti átjárhatóság és kapcsolat.
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A Kormány 1422/2012. (X. 4.) Korm. határozata
az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program 2011–2013. közötti idõszakra szóló akciótervének
elfogadásáról, az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program 2009–2010. közötti idõszakra szóló
akciótervében szereplõ egyes konstrukciók törlésérõl, és egyes kiemelt projektek nevesítésérõl
A Kormány
1. megállapítja az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program 2011–2013. közötti idõszakra szóló akciótervét az
1. melléklet szerint,
2. jóváhagyja a 2. mellékletben szereplõ táblázat 2., 4., 5., 7., 11., 15., 22., 23., 25., 27., 31., 35–38. sorában meghatározott,
egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényû projektjavaslatokat,
3. elfogadja a 2. mellékletben meghatározott projektek kiemelt projektként történõ nevesítését,
4. hozzájárul ahhoz, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Közigazgatási Reform Programok Irányító Hatósága a 3. pont
szerinti kiemelt projektek támogatási szerzõdéseit megkösse,
5. visszavonja
a) az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program 2009–2010. közötti idõszakra szóló akciótervének
a 3. mellékletben meghatározott konstrukcióit,
b) az Államreform Operatív Program 2011–2013. idõszakra szóló akciótervének megállapításáról, továbbá az
Államreform Operatív Program és az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program keretében egyes kiemelt
projektjavaslatok akciótervi nevesítésérõl szóló 1136/2012. (V. 3.) Korm. határozatot,
c) az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program 2011–2013. évi akciótervének elfogadásáról, valamint kiemelt
projektek nevesítésérõl az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program 2011–2013. évi akciótervében és az
Államreform Operatív Program 2011–2013. évi akciótervében szóló 1236/2012. (VII. 12.) Korm. határozatot.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet az 1422/2012. (X. 4.) Korm. határozathoz
Elektronikus Közigazgatás Operatív Program
Akcióterv 2011-2013

I. Prioritás bemutatása - 1. prioritás:
1. Prioritás tartalma

Prioritás rövid tartalma
A prioritási tengely célja a közigazgatás működésében az elektronikus szolgáltatások nyújtásának képességhez szükséges belső fejlesztések végrehajtása, ami által biztosíthatók a közigazgatáson belüli (G2G) informatikai alapú
szolgáltatások. Egyúttal ezek a fejlesztések teremtik meg az állampolgárok (G2C) és a vállalkozások (G2B) felé nyújtandó szolgáltatások hátterét, amely ügyfelek általi elérhetőségét a 2. prioritási tengelyben szereplő
beavatkozások alapozzák meg. E beavatkozások egyúttal szolgálják az EU fejlesztési programjaiban – így különösen az i2010 programban – megfogalmazottakhoz illeszkedő közigazgatási fejlesztési pálya megvalósítását. A jelzett
beavatkozások az összes államigazgatási ügyet, eljárást és folyamatot érinthetik, függetlenül attól, hogy azokat államigazgatási és/vagy önkormányzati szervek látják el.

2. A prioritás ütemezése – kiírások kerete
Indikatív forrásallokáció
2011
2012
2013
1,00
27,08
0,00
Tartalék:
(Mrd Ft)
ESZA tervezett aránya a prioritás keretéből: max. 10%
3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)
2011
0,00

2012
22,84

2013
5,24

Összesen
28,08

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

II. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (2011-2013)
Konstrukció
Pályázatok, kiemelt projektek meghirdethető kerete
Konstrukció neve
kódja
2011
2012
2013

Összesen
28,08

A konstrukció célja

Kormányhivatalok műszaki-gazdasági
integrációja

0,00

1,00

0,00

1.2.15

E-közigazgatási Szabad Szoftver
Kompetencia Központ létrehozása

0,20

0,00

0,00

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

1.2.14

A hivatalos lapok kiadási folyamatának
modernizálása

0,10

0,00

0,00

1.A.2

Ágazati pályázat a közigazgatási
szolgáltatások belső folyamatainak
megújítására

0,00

2,70

0,00

1.2.17

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

0,00

1,40

0,00

1.2.22

Központi és egyéb közbeszerzési és
beszerzési folyamatokat támogató ASP
rendszer

0,00

1,00

0,00

A projekt célja, hogy megoldást nyújtson a hivatalos lapok (Magyar Közlöny, Hivatalos
Értesítő) megjelentetésével összefüggő munkafolyamatok hatékony, egyszerű és biztonságos
átalakítására, elősegítve a közigazgatáson belüli feladatvégzés szervezeti és informatikai
támogatottságát, koordinációját.
Az egyfordulós pályázat célja több közigazgatási szakrendszer informatikai fejlesztése az
elektronikus ügyintézés elterjesztése, illetve a közigazgatási munka hatékonyabbá tétele
érdekében.
- Web alapú agrárstatisztikai információs rendszer kialakítása és összeköttetése
- Az Építésügyi Monitoring Rendszer (ÉMO) komplex működését biztosító településrendezési
tervek digitalizálása

A projekt eredményeként létrejön:
• a közbeszerzési eljárásokhoz kötődő egyes eljárási cselekmények elektronikus támogatása;
• a központi beszerzéseket magasabb szinten kiszolgáló központi beszerzési portál;
• a beszerzéseknél a védelmi igazgatás – válsághelyzetek kezeléséhez kapcsolódó sajátos
igényeit figyelembe vevő informatikai támogatás (minősített szállítók nyilvántartása, azonnali
beszerzési mód, kapacitások nyilvántartása vagy azzal kapcsolat).

KIM

KIM

NFM

KIM

VM
BM

NFM
-

NFM

•
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A projekt támaszkodik az EKOP keretében kialakuló egyéb központi szolgáltatásokra.

KIM

A konstrukció szakmai tartalma
tekintetében feladatkörrel

MAGYAR KÖZLÖNY

1.2.18

A megyei kormányhivatalok a projekt eredményeként kormányzatilag támogatott,
szabványosított illetve egységesített gazdálkodási-pénzügyi, ügyviteli, nyilvántartási,
informatikai valamint üzemeltetést támogató rendszerekhez csatlakoznak. Egységes
standardok szerinti, magas biztonsági szinttel rendelkező, korszerű és költségtakarékos
informatika és hálózat támogatja a funkcionális feladatokat a kormányhivatalok hálózatában.
A kormányhivatalok műszaki-gazdasági hátterének modernizációja szervezettebbé,
ellenőrizhetőbbé és nem utolsó sorban hatékonyabbá teszi a kormányhivatalok
munkatársainak tevékenységét is.

A konstrukció szakmai
tartalmáért felelős miniszter

Konstrukció neve

Pályázatok, kiemelt projektek meghirdethető kerete
2011
2012
2013

A konstrukció célja

A konstrukció szakmai
tartalmáért felelős miniszter

NFM

Hibrid kézbesítési és konverziós
rendszer

0,00

3,25

0,00

1.A.3

Kimutatható megtakarítással járó
központi elektronikus szolgáltatások
használatára történő áttérés (HR,
gazdálkodás, inzérményi működtetés,
iratkezelés)

0,00

1,00

0,00

A pályázat célja a funkcionális szolgáltatások rendszerbe integrálása és ezáltal azok olcsóbb
működtetése. Ilyen szolgáltatások, amelyek igénybevételére való átállást célszerű támogatni:
- a (központi) humánpolitikai szolgáltatás bevezetése
- az intézményi gazdálkodásnál a központi szolgáltatásokra átállás
- az alapvető intézményműködtetési szolgáltatásokra átállás (beleértve az alapszintű
irodaautomatizálási környezetet – szövegszerkesztő, levelező rendszer).

NFM

1.2.20

Határon túli magyarságot szolgáló
közigazgatási szolgáltatások
kifejlesztése

0,00

1,00

0,00

A projekt a határon túli magyarság számára fejlesztendő e-közigazgatási szolgáltatások
forrását teremti meg.

KIM

1.2.16

Központi Illetményszámfejtési
Rendszer

0,00

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

NGM

1.1.10

A katasztrófavédelmi informatikai
rendszerek döntéstámogató
szerepének és biztonságának
növelése

0,00

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

BM

0,00

1,50

1,50

1.2.21

Tervezés és jogalkotás informatikai
támogatása

0,70

0,00

0,00

1.1.14

Adigazgatási szakrendszerek
integrációja

0,00

1,50

0,00

1.1.4

Központosított kormányzati informatikai
rendszer kiterjesztése (KKIR2)

0,00

5,56

0,00

1.1.7

A Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadsági Hatóság
informatikai infrastruktúrájának
komplex fejlesztése

0,00

0,08

0,00

1.2.4

Elektronikus Hulladékgazdálkodási
rendszer

0,00

0,90

0,00

A projekt célja, hogy a kormányzati tevékenység megújítására vonatkozó – a Nemzeti
Együttműködés Programjából következő – projektek hatékonyságát és eredményeinek
mérését támogató informatikai rendszer jöjjön létre.
A fejlesztés alapvetően az alábbi részterületekre terjed ki:
- stratégiai tervezés megújításának informatikai támogatása,
- jogszabályalkotás racionalizálásának, hatásvizsgálatok elkészítésének támogatása,
- civil társadalom bevonását ösztönző elektronikus megoldások megvalósítása a jogalkotási
folyamat során,
- a különböző szintű stratégiai dokumentumokban vállalt célok teljesülésének mérését
lehetővé tevő monitoring rendszer informatikai hátterének kialakítása,
- minisztériumi feladatkataszter rugalmas kezelését és változásainak nyomon követését
segítő elektronikus rendszer létrehozása.
A projekt az adóigazgatás rendszereinek integrációját, hatékonyságának növelését célozza. A
projekt keretében a végrehajtási rendszer korszerűsítése, valamint az ellenőrzési rendszer
megújítása, korszerűsítése történik meg.
A KKIR projektben megkezdett végfelhasználói eszközök korszerűsítését kiterjesszék
valamennyi felhasználóra, kiépüljön az egységes nyomtatás-menedzsment rendszer, illetve
hogy folytatódjon az alkalmazások indokolatlanul nagy számának csökkentése érdekében az
alkalmazás-konszolidáció, melyhez mindenekelőtt az alkalmazások felmérése szükséges.
Ezen túl, a központosított kormányzati informatikai rendszer működési környezete, az
Egységes Infrastruktúra (EI) háttéreszközeinek korszerűsítése is elengedhetetlen, amelybe
nemcsak az új szerverinfrastruktúra kiépítése, hanem a szerverek modern környezetben
elhelyezése is kiemelt jelentőségű.
A 2012. január 01-én létrejött, s a 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) értelmében fontos szerepet
betöltő Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadsági Hatóság hatékony, független és
ügyfélbarát működése érdekében feltétlenül szükséges a rendkívül mértékben elavult
informatikai infrastruktúra fejlesztése. Ezen fejlesztések főbb elemei között vannak az optikai
hálózat kiépítése, a komplex munkafolyamat irányítási rendszer kialakítása, webes portál
létrehozása, SIS2 rendszerrel kapcsolatos feladatok és szükséges hardver igények
kielégítése.
Jelen projekt célja egy olyan hatékony, gyors és biztonságos hulladékgazdálkodási
szakrendszer, illetve ehhez teljes integrált informatikai rendszer kialakítása, amely
teljeskörűen biztosítani tudja a törvényben meghatározott feladatok sikeres elvégzését.

KIM

2012. évi 131. szám

0,00

•

1.2.23

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

A konstrukció szakmai tartalma
tekintetében feladatkörrel

MAGYAR KÖZLÖNY

Konstrukció
kódja

KIM

NGM

NFM

NFM

VM

22347
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Konstrukció
kódja

1.1.12

Konstrukció neve

Komplex mezőgazdasági
kockázatkezelési rendszer

Pályázatok, kiemelt projektek meghirdethető kerete
2011
2012
2013

0,00

1,25

0,00

1.2.19

Mezőgazdasági és környezeti
információs rendszer

0,00

1,35

0,00

1.1.13

A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális
Hivatal szakrendszeri informatikai
fejlesztése

0,00

0,50

0,00

1.1.15

Felelősen, felkészülten a
büntetésvégrehajtásban 2. ütem

1.2.11

Országos támogatás-ellenőrzési
rendszer

1.1.16

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

0,00

0,29

0,00

Prioritás

1,00

27,08

0,00

1.

0,00

0,00

0,50

0,80

0,00

0,00

A konstrukció célja
A mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló
2011. évi CLXVIII. törvény egységes kárfelelősségi rendszert határozott meg az agrárium
szereplői részére, amely két pilléren, egyrészt az állami kárenyhítési rendszeren, másrészt
egy piaci biztosítási struktúrán nyugszik. Jelen projekt célja a módosult agrárkockázatkezelési rendszer követelményeit teljes körűen kielégítő fejlesztések megvalósítása.
A mezőgazdasági és környezeti információs rendszer révén megteremtődik az alapja annak,
hogy egy ügyfél-tájékoztatási és hivatali interoperabilitási célokat egyaránt szolgáló egységes
rendszerbe kerüljön a mezőgazdasági ügyfelekre, illetve a mezőgazdasági földterületekre
vonatkozó minden, állami forrásból elérhető információ. Ez egyrészt a mezőgazdasági
földterületekre vonatkozó főbb térinformatikai alapinformációknak, valamint az ügyfeleknek a
mezőgazdasági földterületekhez kapcsolódó ügyei során keletkező főbb információknak az
összegyűjtését jelentené.
A projekt célja a megváltozott munkaképességű személyek rehabilitációját segítő ellátási
rendszer korszerű és integrált működését biztosító, a feladatellátásért felelős államigazgatási
szervek feladatait támogató informatikai rendszer létrehozása.
A konstrukció célja, hogy - építve a 2009-20110-es akciótervben nevesített "Felelősen,
felkészülten a büntetésvégrehajtásban" nevű projekt eredményeire építve - tovább
korszerűsítse a büntetés-végrehajtási intézményrendszer szolgáltatási
funkcióját. A fejlesztés megvalósításával gyorsabbá, korszerűbbé válnak a
büntetésvégrehajtás foylamatai és feldatkörei.
Az országos támogatás-ellenőrzési rendszer projekt célja a hazai- és európai uniós források
odaítélési eljárásainak hatékonyabbá tétele két komponensen keresztül: az egyik komponens
a jogosulatlan támogatások kiszűrését segítené elő (egy egységes támogatás-halmozódás
ellenőrzési rendszer révén), míg a másik egy pozitív ügyféllista és egy integrált ügyfélminősítési rendszer bevezetését tenné lehetővé.
A projekt fő célja az igazságügyi reform következtében bekövetkezett törvényi változásokból
fakadó fejlesztési igények megvalósítása a bíróságok működésének szempontjából alapvető,
a napi ügyvitelt meghatározó informatikai rendszerek tekintetében. A fejlesztés
eredményeképpen a rendszerek alkalmassá válnak arra, hogy folyamatosan és rugalmasan
kövessék a strukturális változásokat.

A konstrukció szakmai
tartalmáért felelős miniszter

A konstrukció szakmai tartalma
tekintetében feladatkörrel

VM

VM

EMMI

BM

NFM

KIM

Többlet-kötelezettségvállalás esetén tartalék konstrukciók

1.1.18

Külső és belső adatforrások elemzését
támogató tudásmenedzsment rendszer
kialakítása

0,00

0,30

0,00

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

0,00

6,00

0,00

1.1.8

A gondnokoltak és gondnokaik, a
támogatott személyek és támogatóik,
valamint az előzetes jognyilatkozatok
elektronikus nyilvántartásáról

0,00

0,14

0,00

A projekt elsődleges célja, hogy képessé tegye az OBH-t az új Ptk. valamint a módosulandó
vonatkozó kiegészítő jogszabályok vonatkozó rendelkezéseinek hatályba lépésével
kapcsolatos kötelezettségeknek való megfelelésre. A jelenlegi nyilvántartási rendszer
modernizációját indokolja a jogszabály-módosuláson túl a felhasználói elvárásoknak való
modern megfelelés szükségessége is.

KIM

0,00

1,31

0,00

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

NGM

0,00

7,75

0,00

1.1.17

1.

Költségvetés tervezési és központi
költségvetési és
gazdálkodástámogatási
rendszer
Tartalék támogatási
konstrukciók

VM

2012. évi 131. szám

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

•

1.2.24

MAGYAR KÖZLÖNY

A cél egy olyan költséghatékony informatikai infrastruktúra kialakítása, ami platformot teremt
egy új, rugalmas, teljeskörűen elektronizált támogatás igénylési folyamat megvalósításához a
2014-2020-as KAP ciklusra. A fejlesztési fázisok következetes végigvitele az MVH-n
túlmutató, ágazati szinergiákat teremtő eredményeket is hoz. Az MVH által a társszervek
számára kiajánlott szolgáltatásokon keresztül a mezőgazdasági ügyfelek felé az egységes és
jó színvonalú működést nyújtó állam képe teremtődik meg. A különböző alrendszerek
háttérbeli összekapcsolása és egységes elvek mentén történő megjelenése az ügyfelek
számára egyszerűbben átlátható, kevesebb adminisztrációt igénylő folyamatokat, és egyben
gyorsabb ügyintézést és várhatóan kevesebb hivatali erőforrásigényt is jelent.

BM

Elektronikus Közigazgatás Operatív Program
Akcióterv 2011-2013

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

MAGYAR KÖZLÖNY

I. Prioritás bemutatása - 2. prioritás:

•
2012. évi 131. szám

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

2011
5,90

21,14

Tartalék:

0,00

Összesen
27,04

(Mrd Ft)

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

2012

2013

2014

2015

Összesen

0,00

22,14

4,90

0,00

0,00

27,04

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

Konstrukció
kódja

Konstrukció neve

Pályázatok, kiemelt projektek meghirdethető kerete
(MrdFt)

2011

2012

A konstrukció célja

A konstrukció szakmai tartalmáért
felelős miniszter

A konstrukció szakmai tartalma
tekintetében feladatkörrel
rendelkező további miniszter

NFM

BM, KIM

2013

2.1.12

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

5,00

0,00

0,00

2.1.15

Az integrált ügyfélszolgálatok
interoperabilis informatikai
infrastruktúrájának kialakítása

0,00

4,80

0,00

2.1.14

Telefonos ügyfélszolgálat megújítása

0,90

0,00

0,00

2.1.18

Adózói életúttal kapcsolatos információk
elérhetővé tétele

0,00

1,00

0,00

A cél az integrált rendszer létrehozásával a segélyhívásokat fogadó rendszerrel együtt
működtetve egy, a különböző veszélyhelyzetekben összehangolt irányítást lehetővé tevő, a
készenléti szervek között élő és operatív kapcsolatot biztosító tevékenységirányítási
keretrendszer kialakítása.
Az egyetlen hívószámon történő segélyhívással több, a segélynyújtásban érintett szervezet
elérése válik párhuzamosan lehetségessé, és a segélyhívással a bajba jutottak számára
történő gyors és összehangolt munka eredményeivel a szolgáltató közigazgatás közvetlenül
és konkrét eredményekkel igazolhatja, hogy valóban az emberekért működik, valamint
működésének középpontjába a polgárok igényeit és elvárásait helyezi.
Cél hogy korszerű, ügyintézést támogató ügyfél- és ügyintézőbarát rendszer jöjjön létre,
valamint a közigazgatási rendszerek közötti adatkapcsolatok kialakításával egyszerűsítsük
az ügyintézést, az adatok elérését. Az egységes egészként működő, integrált,
infokommunikációs eszközök által támogatott ügyfélszolgálatokon az ügyféltől –
amennyiben a más hatóságnál nyilvántartott adatainak felhasználásához előzetesen
hozzájárul − olyan adat ismételten nem kérhető be, amely más hatóság nyilvántartásában
szerepel. Olyan kormányzati stratégiát és eljárásrendet kell kidolgozni, amely teljes körűen
garantálja az állampolgár személyiségi jogainak érvényesülését, ugyanakkor ezen hatékony
megoldást választók számára képes a szükséges ügyintézési kényelmet biztosítani.
Fokozatosan át kell térni a közigazgatáson belül szabványosított, egyszerűbben és
olcsóbban menedzselhető adatkapcsolati formákra, interoperabilitás megteremtésére.
Megvalósul azon contact center – szemlélet, amelynek célja a hatékony üzemeltetetés és
erőforrás-gazdálkodás, az egységes folyamattervezési szemlélet és oktatási módszertan,
továbbá az egységes tudásforrásból történő ügyfélkiszolgálás. Mindezen célok
kézzelfoghatóvá tételének eszköze a szolgáltatási szint paramétereinek meghatározása,
azok folyamatos monitorozása és eltérés esetén azonnali beavatkozás megkezdése,
valamint teljesítményértékelés és minőségbiztosítási rendszer kidolgozása, betartatása. A
kialakított rendszer transzparens működése lehetővé teszi, hogy a vezetői információs
rendszeren keresztül a fenntartó szervezet felelősének mindenkor lehetősége legyen
információt kinyerni az ügyfélkiszolgálás minőségének állapotáról.
A megvalósuló rendszer erőforrásai lehetőséget biztosítanak arra, hogy más közigazgatási
szervezetek telefonos ügyfélszolgálati tevékenységét a contact center – részben vagy
A projekt eredményeképpen az ügyfelek számára elérhetővé válik az 'adózói életút'
megtekintése, követése elektronikus úton. A projetk során továbbá az adózók jobb
támogatása (az elvárt adózási kényelemnövelés, például tényadatok automatikus
felkínálása) és a hibák csökkentése (mélyebb ellenőrzések lehetővé tétele) érdekében új
szolgáltatási felület kerül kialakításra.

ld l

KIM

NGM

22349

4

KIM

22350

Konstrukció
kódja

Konstrukció neve

Pályázatok, kiemelt projektek meghirdethető kerete
(MrdFt)

2011

2012

A konstrukció célja

A konstrukció szakmai tartalmáért
felelős miniszter

A konstrukció szakmai tartalma
tekintetében feladatkörrel
rendelkező további miniszter

EMMI

NFM

NFM

KIM

2013

2.3.7

Egészségbiztosítási ügyfélkapcsolatok
fejlesztése, egészségügyi rendszerekbe
integrált adatkezelés és azonosítás
megvalósítása

0,00

2,80

0,00

A projektben valós ügyfélkapcsolati rendszer (CRM) kialakítása történik meg, elsősorban a
szolgáltatók, mint ügyfelek felé biztosítva a hatékony kapcsolattartást, ügyintézést, az
alapvető nyilvántartások szolgáltató képes alapnyilvántartássá szervezését.
A projekt lehetővé teszi az ellátások finanszírozásának jobb megalapozását, pontosabb
követését. Ennek része a még mindig létező floppys adatszolgáltatások helyett valódi
monitoringot lehetővé tevő rendszer kialakítása, támaszkodva az e-kézbesítési
szolgáltatására, felhasználva a (részben megújuló) űrlapos jelentési megoldásokat, de
lehetővé téve a gépi adatszolgáltatást az auditált egészségügyi rendszerek számára. Része
egy új szolgáltatói információs rendszer kialakítása is. A projekt célja továbbá az
egészségügyi reform alapkövének számító Nemzeti Egészségügyi Informatikai (eHealth)
rendszerhez, a TIOP 2.3.1 és TIOP 2.3.3 konstrukciók által támogatott egészségügyi
(intézményi és intézmények közötti) informatikai fejlesztésekhez alapvető fontosságú
adatkezelési és azonosítási rendszer megvalósítása, mely magában foglalja a személyes
egészségügyi azonosító, Nemzeti Egységes Kártyarendszerben létrehozott szabványokon
alapuló megoldásának létrehozását, az ehhez szükséges infrastruktúra kiépítését (egészen
az egészségügyi intézményi végponti elfogadóhelyekig), az e-Taj funkcionalitásra vonatkozó
alkalmazás- és addicionális komponensek kifejlesztését, a fenntartó szervezet működési
folyamatainak újjászervezését mind a központi elszámoló intézményeknél, mind az
országos szolgáltató egységeknél.

2.A.2

Ágazati pályázat a közigazgatási
szolgáltatásokhoz való hozzáférést
támogató fejlesztésekre

0,00

2,20

0,00

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

2.1.17

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

0,00

1,50

0,00

2.3.8

Teljeskörű ügyfélazonosítás

0,00

2,15

- Földhivatali folyamatok ügyfélközpontú átalakítása és ahhoz szükséges korszerűsítése

VM

KIM

NFM, NGM

NFM

KIM

E-befogadás

0,00

1,00

0,00

2.1.20

Postai agora

0,00

0,50

0,00

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

NFM

0,00

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

NFM

Kormányzati adatközpont és IT
értéknövelt szolgáltatások nyújtása
(Kormányzati felhő)

0,00

2,85

5
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2.2.1

•

2.1.16

Az állampolgárok bevonásának egyik kulcseleme a valós (technikai) elérésük biztosítása,
melynek egyik lehetősége az okostelefonokon, táblaszámítógépeken keresztül történő
elérés. A projekt a széles tömegek eléréséhez olyan programokat készít, ahol a
közigazgatás leglényegesebb szolgáltatásait igen egyszerűen vehetik igénybe az új
technikát annyira már nem ismerők, kedvelők, a bonyolultabb kérdésekben pedig szinte
magától értetődően jutnak az ügyfélszolgálathoz. A fejlesztés mind a telefonra tölthető
alkalmazást, mind az e-befogadásra dedikált központi szolgáltatásokra, s ezek
leegyszerűsített tájékoztatási hátterének kialakítására is vonatkozik. Természetes velejárója
a projektnek, hogy a más okból lemaradás veszélyesek (látás, hallás sérült) igényeit
figyelembe vevő alkalmazásokat is kifejlesztet.

MAGYAR KÖZLÖNY

0,00

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

Konstrukció neve

Pályázatok, kiemelt projektek meghirdethető kerete
(MrdFt)

2011

2012

NFM

1,00

0,00

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

NFM

0,24

0,00

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

NFM

0,00

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

KIM

0,50

2.2.4

Kormányzati intézmények telephelyein
végberendezések modernizációja

0,00

2.2.5

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

0,00

2.1.22

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

Prioritás

0,00

0,60

5,90

21,14

2.1.15

Az integrált ügyfélszolgálatok
interoperabilis informatikai
infrastruktúrájának kialakítása

0,00

0,60

2.1.19

Sajátszámlás nyugdíjjárulék kezelés
ügyfélkapcsolati fejlesztése

0,00

1,30

0,00

A projekt keretében fejlesztésre kerül a valódi sajátszámlás befizetés nyilvántartás. A
létrejövő rendszer a kormányzat felé az elemzésekhez, az ügyfelek felé pedig a konkrét
helyzetük megismeréséhez nyújt felületet és azon keresztül adatszolgáltatást. A projekt
eredményeképpen rendszeres értesítésként az ügyfelek kérhetik a befizetési adatokról való
tájékoztatást (elektronikusan vagy papír alapon).
Az OGYK 2010 előtti digitalizált állományainak összekapcsolása, analitikus szintű
metaadatokkal való ellátása; ezek során a történeti országgyűlési dokumentumok ülésnapszintű elemző-analitikus feldolgozása. A digitalizált állomány folyamatos bővítése a könyvtár
dokumentumállományából válogatott művekkel. Terveink szerint a projekt végére az olvasók
– a DTT projekt első szakaszában digitalizált 2 millió oldallal együtt - összesen 4 millió oldal
terjedelmű digitális állományt érhetnek majd el. Ennek biztosításához a megfelelő eszközök,
tároló kapacitások beszerzése, szoftverfejlesztés, programozói közreműködés. A feladat
elvégzésével az ország legnagyobb terjedelmű jogi tartalomszolgáltatása jön létre. A
könyvtár területén egy korszerű digitalizáló műhely és oktatóterem kialakítása, amely a
projekt befejezése után is képes a könyvtári és más parlamenti dokumentumok digitális
állományainak folyamatos bővítésére, valamint a felhasználók képzésére.

KIM

NGM

Digitalizált törvényhozási tudástár 2.
ütem

0,00

0,45

0,00

2.1.21

Élelmiszerlánc-felügyeleti információs
rendszer

0,00

0,60

0,00

A projekt célja egy átfogó elektronikus bevallási és ellenőrzési rendszer kialakítása a
felügyeleti díj beszedéséhez; a meglévő szakmai informatikai rendszerek továbbfejlesztése
ahhoz, hogy a még papír alapú nyilvántartásba vételi, ellenőrzési tevékenységek is
elektronikusan elvégezhetők legyenek; valamint szakma specifikus, élelmiszerlánc
szemléletű adatgyűjtési rendszer bevezetése és VIR továbbfejlesztése.

VM

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

KIM

Törvényhozás Információs rendszer és a
kapcsolódó weboldal továbbfejlesztése

2.

Tartalék támogatási
konstrukciók

BM, KIM

0,00
Többlet-kötelezettségvállalás esetén tartalék támogatási konstrukciók
A projekt két fő elemét képező személyes és elektronikus ügyintézési csatorna
működtetéséhez szükséges informatikai alapinfrastruktúra feladat, valamint az
ügyfélszolgálati rendszer kialakítása feladat kapcsán - többek között - az érintett
0,00
munkahelyek darabszámának növekedése, a jogszabályváltozások (pl. Ket), valamint az
ügyszámok növekedése által okozott többlet feladatok teljesítése.

2.1.8

2.1.9
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0,00

•

0,00

2.2.2

A konstrukció szakmai tartalma
tekintetében feladatkörrel
rendelkező további miniszter

2013
A projekt célja, hogy jöjjön létre a Központi Rendszeren egy igényekhez igazítható, a
hálózatbiztonsági védelmet támogató szolgáltatás, ami lehetővé teszi a kockázatok,
fenyegetések és események felismerését és jelzését a lehető legkorábbi szakaszukban,
valamint támogatást tud biztosítani a védelem szereplői számára a leghatékonyabb
intézkedések végrehajtása során. A kialakítandó szolgáltatás lehetőséget ad a Központi
Rendszer teljes hálózatbiztonsági állapotának folyamatos nyomon követésére, illetve az
egyes részeinek, szegmenseinek vagy csatlakozási pontjainak hálózatbiztonsági
állapotának felügyeletére.

Kormányzati hálózatbiztonsági korai
figyelmeztető rendszer és szolgáltatás
kialakítása

2.

A konstrukció szakmai tartalmáért
felelős miniszter

A konstrukció célja

MAGYAR KÖZLÖNY

Konstrukció
kódja

0,00

0,20

0,00

0,00

3,15

0,00

ld l

22351

6

KIM

22352

I. Prioritás bemutatása - 3. prioritás:

Elektronikus Közigazgatás Operatív Program
Akcióterv 2011-2013

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

2. A prioritás ütemezése – kiírások kerete

2011

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

0,00
Tartalék:

5,55

0,00

Összesen
5,55

(Mrd Ft)

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

2012

2013

2014

2015

Összesen

0,00

5,55

0,00

0,00

0,00

5,55

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

Konstrukció
kódja

Pályázatok, kiemelt projektek meghirdethető kerete
(MrdFt)
Konstrukció neve

A konstrukció célja
2011

2012

2013

A konstrukció szakmai
tartalmáért felelős miniszter

A konstrukció szakmai tartalma
tekintetében feladatkörrel
rendelkező további miniszter

KIM, NGM

3.1.6

Önkormányzati ASP központ felállítása

0,00

2,60

0,00

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

NFM

3.1.5

A Rendőrség elektronikus feldolgozó
rendszerének korszerűsítése a KMR
régióban

0,00

2,00

0,00

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

BM

3.1.3

Ágazati pályázat a Közép-Magyarországi
Régióban megvalósítandó fejlesztésekre

0,00

0,95

0,00

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

0,00

5,55

3.

Prioritás

NFM

KIM

0,00

3.1.6

Önkormányzati ASP központ felállítása

3.1.3

Ágazati pályázat a Közép-Magyarországi
Régióban megvalósítandó fejlesztésekre

3.

Tartalék támogatási
konstrukciók

0,00

0,60

0,00

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

NFM

KIM, NGM

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

NFM

KIM

0,00

1,50

0,00

0,00

2,10

0,00

MAGYAR KÖZLÖNY

Többlet-kötelezettségvállalás esetén tartalék támogatási konstrukciók

•
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MAGYAR KÖZLÖNY

2. melléklet az 1422/2012. (X. 4.) Korm. határozathoz

•

2.

3.

B

C

Konstrukció
kódja

Projekt
megnevezése

Operatív
Program

D

E
Kiemelt
projekt
Támogatást igénylő
támogatási
neve
összege
(KONV+KMR
Mrd Ft)

1.1.4.

Központosított
kormányzati
informatikai
rendszer
kiterjesztése
(KKIR2)

Elektronikus
Közigazgatás
Operatív
Program

Nemzeti
Infokommunikációs
Szolgáltató Zrt.

5,56

1.1.7.

A Nemzeti
Adatvédelmi és
Információszabad
sági Hatóság
informatikai
infrastruktúrájána
k komplex
fejlesztése

Elektronikus
Közigazgatás
Operatív
Program

Nemzeti
Adatvédelmi és
Információszabadság
i Hatóság

0,08

F

G

Projekt rövid bemutatása

Támogathatóság feltételei
(amennyiben releváns)
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1.

A

A KKIR projektben megkezdett végfelhasználói
eszközök korszerűsítését kiterjesszék valamennyi
felhasználóra, kiépüljön az egységes nyomtatásmenedzsment rendszer, illetve hogy folytatódjon az
alkalmazások indokolatlanul nagy számának
csökkentése érdekében az alkalmazás-konszolidáció,
melyhez mindenekelőtt az alkalmazások felmérése
szükséges. Ezen túl, a központosított kormányzati
informatikai rendszer működési környezete, az
Egységes Infrastruktúra (EI) háttéreszközeinek
korszerűsítése is elengedhetetlen, amelybe nemcsak
az új szerverinfrastruktúra kiépítése, hanem a
szerverek modern környezetben elhelyezése is
kiemelt jelentőségű.
A 2012. január 01-én létrejött, s a 2011. évi CXII.
törvény (Infotv.) értelmében fontos szerepet betöltő
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadsági
Hatóság hatékony, független és ügyfélbarát
működése érdekében feltétlenül szükséges a
rendkívül mértékben elavult informatikai
infrastruktúra fejlesztése. Ezen fejlesztések főbb
elemei között vannak az optikai hálózat kiépítése, a
komplex munkafolyamat irányítási rendszer
kialakítása, webes portál létrehozása, SIS2
rendszerrel kapcsolatos feladatok és szükséges
hardver igények kielégítése.

22353

22354

4.

5.

6.

Elektronikus
Közigazgatás
Operatív
Program

1.1.12.

Komplex
mezőgazdasági
kockázatkezelési
rendszer

Elektronikus
Közigazgatás
Operatív
Program

1.1.13.

A Nemzeti
Rehabilitációs és
Szociális Hivatal
szakrendszeri
informatikai
fejlesztése

Elektronikus
Közigazgatás
Operatív
Program

1.1.14.

Adigazgatási
szakrendszerek
integrációja

Elektronikus
Közigazgatás
Operatív
Program

BM Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság

Mezőgazdasági és
Vidékfejlesztési
Hivatal

Nemzeti
Rehabilitációs és
Szociális Hivatal

Nemzeti Adó- és
Vámhivatala

1,25

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

0,50

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

1,50

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

•

1,50

MAGYAR KÖZLÖNY

7.

1.1.10.

A
katasztrófavédelm
i informatikai
rendszerek
döntéstámogató
szerepének és
biztonságának
növelése

Veszélyes anyagok közúti szállításával kapcsolatos
döntéstámogató rendszer; megyei
szerverkonszolidáció; katasztrófák elleni
védekezésben alkalmazott gépjárművek vonulását
támogató komplex térinformatikai rendszer,
valamint a hatósági munka döntéstámogató
informatikai hátterének biztosítása; az IT rendszerek
katasztrófatűrő képességének növelése, mentési,
archiválási feladatok biztonságos kialakítása,
hálózatbiztonsági megoldások alkalmazása. A
katasztrófák elleni védekezésben résztvevő védelmi
szervezetek erő- és eszköz adatainak nyilvántartása,
riasztásuk, berendelésük és készenlétbe helyezésük
informatikai támogatása.
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11.

1.1.16.

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

Elektronikus
Közigazgatás
Operatív
Program

Elektronikus
Hulladékgazdálko
dási rendszer

Elektronikus
Közigazgatás
Operatív
Program

1.2.4.

1.2.10.

Mezőgazdasági és
környezeti
információs
rendszer

Elektronikus
Közigazgatás
Operatív
Program

Belügyminisztérium

Országos Bírósági
Hivatal

Országos
Hulladékgazdálkodá
si Ügynökség

Mezőgazdasági és
Vidékfejlesztési
Hivatal

0,50

0,29

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

0,90

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

1,35

A mezőgazdasági és környezeti információs
rendszer révén megteremtődik az alapja annak, hogy
egy ügyfél-tájékoztatási és hivatali interoperabilitási
célokat egyaránt szolgáló egységes rendszerbe
kerüljön a mezőgazdasági ügyfelekre, illetve a
mezőgazdasági földterületekre vonatkozó minden,
állami forrásból elérhető információ. Ez egyrészt a
mezőgazdasági földterületekre vonatkozó főbb
térinformatikai alapinformációknak, valamint az
ügyfeleknek a mezőgazdasági földterületekhez
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10.

1.1.15.

•

9.

Elektronikus
Közigazgatás
Operatív
Program

MAGYAR KÖZLÖNY

8.

Felelősen,
felkészülten a
büntetésvégrehajt
ásban 2. ütem

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

22355

22356

kapcsolódó ügyei során keletkező főbb
információknak az összegyűjtését jelentené.

12.

13.

14.

Elektronikus
Közigazgatás
Operatív
Program

1.2.14.

A hivatalos lapok
kiadási
folyamatának
modernizálása

Elektronikus
Közigazgatás
Operatív
Program

Kormányzati
Informatikai
Fejlesztési
Ügynökség

Közigazgatási és
Igazságügyi
Minisztérium

1.2.15.

E-közigazgatási
Szabad Szoftver
Kompetencia
Központ
létrehozása

Elektronikus
Közigazgatás
Operatív
Program

Közigazgatási és
Igazságügyi
Minisztérium

1.2.16.

Központi
Illetményszámfejt
ési Rendszer

Elektronikus
Közigazgatás
Operatív
Program

Magyar
Államkincstár

0,80

0,10

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

0,20

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

1,50

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

MAGYAR KÖZLÖNY

15.

1.2.11.

Országos
támogatásellenőrzési
rendszer.

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

•
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Elektronikus
Közigazgatás
Operatív
Program

0,50

Belügyminisztérium

0,90
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1.2.17/B.

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

Agrárgazdasági
Kutató Intézet

•

17.

1.2.17/A.

Elektronikus
Közigazgatás
Operatív
Program

MAGYAR KÖZLÖNY

16.

Web alapú
agrárstatisztikai
információs
rendszer
kialakítása és
összeköttetése

A projekt fő eredménye a megújított, OVMR és
Gazdanet gazdaportál összeköttetéssel rendelkező,
ASIR vonatkozásában az EUROSTAT OSAP
statisztikákkal szemben támasztott
követelményrendszernek és a hatályos jogszabályi
előírásoknak megfelelő egységes ASIR/PÁIR
rendszer. A fejlesztések eredményeképpen
csökkennek az adatszolgáltatók terhei, javul és
felgyorsul a rendszerek közti adatáramlás, célzott
módon többletinformáció csatolható vissza az
adatszolgáltatók, a szakmai szervezetek, valamint az
állampolgárok számára. A projekt fő célja az
Agrárstatisztikai Információs Rendszer megújítása
és egységes, WEB alapú informatikai hátterének
kialakítása, a papír alapú kérdőíveken bonyolított
adatgyűjtések elektronizálása az adatszolgáltatói
terhek csökkentése céljából.
Az ÉMO célja a távérzékelési adatok segítségével
feltárt valós területhasználati folyamatok – például
az engedély nélküli építkezések – ellenőrzése,
továbbá a monitoring rendszer adatbázisaira és
elemzéseire támaszkodva a valós területi folyamatok
nyomon követése, a tervekben meghatározott
területfelhasználási és építési követelmények
érvényesülésének megfigyelése. A rendszer
segítségével az építési tevékenység felülvizsgálata a
valós területi folyamatok figyelembevételével
történhet.

22357

22358

18.

19.

Közigazgatási és
Elektronikus
Közszolgáltatások
Központi Hivatala

1,00

1.2.20.

Határon túli
magyarságot
szolgáló
közigazgatási
szolgáltatások
kifejlesztése

Elektronikus
Közigazgatás
Operatív
Program

Pillér Kft.

1,00

A projekt a határon túli magyarság számára
fejlesztendő e-közigazgatási szolgáltatások forrását
teremti meg.

0,70

A projekt célja, hogy a kormányzati tevékenység
megújítására vonatkozó – a Nemzeti Együttműködés
Programjából következő – projektek hatékonyságát
és eredményeinek mérését támogató informatikai
rendszer jöjjön létre.
A fejlesztés alapvetően az alábbi részterületekre
terjed ki:
- stratégiai tervezés megújításának informatikai
támogatása,
- jogszabályalkotás racionalizálásának,
hatásvizsgálatok elkészítésének támogatása,
- civil társadalom bevonását ösztönző elektronikus
megoldások megvalósítása a jogalkotási folyamat
során,
- a különböző szintű stratégiai dokumentumokban
vállalt célok teljesülésének mérését lehetővé tevő
monitoring rendszer informatikai hátterének

1.2.21.

Tervezés és
jogalkotás
informatikai
támogatása

Elektronikus
Közigazgatás
Operatív
Program

Közigazgatási és
Igazságügyi
Minisztérium

A kötelező elemként előírt
12. sz. nyilvánossági elemtől
(eredménykommunikációs
információs anyagok,
kiadványok készítése) a
megadott indoklás alapján el
lehet tekinteni, valamint a
támogatási szerződés
megkötéséig szükséges
bemutatni, hogy a
projektgazda milyen
szempontok alapján döntött a
Social szoftver mellett.
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Elektronikus
Közigazgatás
Operatív
Program

•

Kormányhivatalo
k műszakigazdasági
integrációja

MAGYAR KÖZLÖNY

20.

1.2.18.

A megyei kormányhivatalok a projekt
eredményeként kormányzatilag támogatott,
szabványosított illetve egységesített gazdálkodásipénzügyi, ügyviteli, nyilvántartási, informatikai
valamint üzemeltetést támogató rendszerekhez
csatlakoznak. Egységes standardok szerinti, magas
biztonsági szinttel rendelkező, korszerű és
költségtakarékos informatika és hálózat támogatja a
funkcionális feladatokat a kormányhivatalok
hálózatában.
A kormányhivatalok műszaki-gazdasági hátterének
modernizációja szervezettebbé, ellenőrizhetőbbé és
nem utolsó sorban hatékonyabbá teszi a
kormányhivatalok munkatársainak tevékenységét is.

1.2.23.

Hibrid kézbesítési
és konverziós
rendszer

Elektronikus
Közigazgatás
Operatív
Program

Pillér Kft.

Magyar Posta Zrt.

1,00

3,25

A projekt keretében kialakításra kerül a közigazgatás
részére egy olyan informatikai rendszer, s azon egy
olyan szolgáltatás (hibrid kézbesítés), amellyel a
közigazgatás az ügyfelek felé elektronikus iratairól a
hiteles papír alapú értesítéseit elkészíttetheti, s a
rendszer a küldeményt hiteles kézbesítésre át is adja.
A projekt keretében szintén lehetővé válik egy papír
okmányról hiteles elektronikus másolat készíttetés és
egyben annak felküldése a közigazgatásnak (inverz
hibrid). A kialakítandó központban pedig a levélben
beküldött iratok központi bontása, digitalizálása, és
digitális formában továbbítása történik meg.
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22.

1.2.22.

Elektronikus
Közigazgatás
Operatív
Program

•

21.

Központi és egyéb
közbeszerzési és
beszerzési
folyamatokat
támogató ASP
rendszer

A projekt eredményeként létrejön:• a közbeszerzési
eljárásokhoz kötődő egyes eljárási cselekmények
elektronikus támogatása;• a központi beszerzéseket
magasabb szinten kiszolgáló központi beszerzési
portál;• a beszerzéseknél a védelmi igazgatás –
válsághelyzetek kezeléséhez kapcsolódó sajátos
igényeit figyelembe vevő informatikai támogatás
(minősített szállítók nyilvántartása, azonnali
beszerzési mód, kapacitások nyilvántartása vagy
azzal kapcsolat).A projekt támaszkodik az EKOP
keretében kialakuló egyéb központi szolgáltatásokra.

MAGYAR KÖZLÖNY

kialakítása,
- minisztériumi feladatkataszter rugalmas kezelését
és változásainak nyomon követését segítő
elektronikus rendszer létrehozása.

22359

22360

23.

24.

Elektronikus
Közigazgatás
Operatív
Program

Kormányzati
Informatikai
Fejlesztési
Ügynökség

5,00

2.1.14.

Telefonos
ügyfélszolgálat
megújítása

Elektronikus
Közigazgatás
Operatív
Program

Közigazgatási és
Elektronikus
Közszolgáltatások
Központi Hivatala

0,90

MAGYAR KÖZLÖNY

2.1.12.

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

•
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A cél az integrált rendszer létrehozásával a
segélyhívásokat fogadó rendszerrel együtt
működtetve egy, a különböző veszélyhelyzetekben
összehangolt irányítást lehetővé tevő, a készenléti
szervek között élő és operatív kapcsolatot biztosító
tevékenységirányítási keretrendszer kialakítása.
Az egyetlen hívószámon történő segélyhívással
több, a segélynyújtásban érintett szervezet elérése
válik párhuzamosan lehetségessé, és a
segélyhívással a bajba jutottak számára történő
gyors és összehangolt munka eredményeivel a
szolgáltató közigazgatás közvetlenül és konkrét
eredményekkel igazolhatja, hogy valóban az
emberekért működik, valamint működésének
középpontjába a polgárok igényeit és elvárásait
helyezi.
Megvalósul azon contact center – szemlélet,
amelynek célja a hatékony üzemeltetetés és
erőforrás-gazdálkodás, az egységes
folyamattervezési szemlélet és oktatási módszertan,
továbbá az egységes tudásforrásból történő
ügyfélkiszolgálás. Mindezen célok kézzelfoghatóvá
tételének eszköze a szolgáltatási szint
paramétereinek meghatározása, azok folyamatos
monitorozása és eltérés esetén azonnali beavatkozás
megkezdése, valamint teljesítményértékelés és
minőségbiztosítási rendszer kidolgozása, betartatása.
A kialakított rendszer transzparens működése
lehetővé teszi, hogy a vezetői információs
rendszeren keresztül a fenntartó szervezet
felelősének mindenkor lehetősége legyen
információt kinyerni az ügyfélkiszolgálás
minőségének állapotáról.
A megvalósuló rendszer erőforrásai lehetőséget
biztosítanak arra, hogy más közigazgatási
szervezetek telefonos ügyfélszolgálati tevékenységét
a contact center – részben vagy egészben – átvegye,
és annak további üzememeltetéséről gondoskodjon.
Ezen túl a contact center belső help-desk szolgáltatás

2.1.16.

Közigazgatási és
Elektronikus
Közszolgáltatások
Központi Hivatala

4,80

E-befogadás

Elektronikus
Közigazgatás
Operatív
Program

Pillér Kft.

1,00
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26.

2.1.15.

Elektronikus
Közigazgatás
Operatív
Program

•

25.

Az integrált
ügyfélszolgálatok
interoperabilis
informatikai
infrastruktúrájána
k kialakítása

Cél hogy korszerű, ügyintézést támogató ügyfél- és
ügyintézőbarát rendszer jöjjön létre, valamint a
közigazgatási rendszerek közötti adatkapcsolatok
kialakításával egyszerűsítsük az ügyintézést, az
adatok elérését. Az egységes egészként működő,
integrált, infokommunikációs eszközök által
támogatott ügyfélszolgálatokon az ügyféltől –
amennyiben a más hatóságnál nyilvántartott
adatainak felhasználásához előzetesen hozzájárul −
olyan adat ismételten nem kérhető be, amely más
hatóság nyilvántartásában szerepel. Olyan
kormányzati stratégiát és eljárásrendet kell
kidolgozni, amely teljes körűen garantálja az
állampolgár személyiségi jogainak érvényesülését,
ugyanakkor ezen hatékony megoldást választók
számára képes a szükséges ügyintézési kényelmet
biztosítani.Fokozatosan át kell térni a
közigazgatáson belül szabványosított, egyszerűbben
és olcsóbban menedzselhető adatkapcsolati
formákra, interoperabilitás megteremtésére.
Az állampolgárok bevonásának egyik kulcseleme a
valós (technikai) elérésük biztosítása, melynek egyik
lehetősége az okostelefonokon, táblaszámítógépeken
keresztül történő elérés. A projekt a széles tömegek
eléréséhez olyan programokat készít, ahol a
közigazgatás leglényegesebb szolgáltatásait igen
egyszerűen vehetik igénybe az új technikát annyira
már nem ismerők, kedvelők, a bonyolultabb
kérdésekben pedig szinte magától értetődően jutnak
az ügyfélszolgálathoz. A fejlesztés mind a telefonra
tölthető alkalmazást, mind az e-befogadásra dedikált
központi szolgáltatásokra, s ezek leegyszerűsített
tájékoztatási hátterének kialakítására is vonatkozik.
Természetes velejárója a projektnek, hogy a más

MAGYAR KÖZLÖNY

biztosítására is képes, amelynek célja, hogy a
közigazgatásban dolgozók számára belső támogatást
biztosítson, ezzel segítve a közigazgatás egységes
ügykezelési folyamatainak megvalósítását.

22361

22362

okból lemaradás veszélyesek (látás, hallás sérült)
igényeit figyelembe vevő alkalmazásokat is
kifejlesztet.

27.

2.1.17/A.

Földhivatali
folyamatok
ügyfélközpontú
átalakítása és
ahhoz szükséges
korszerűsítése

Elektronikus
Közigazgatás
Operatív
Program

Földmérési és
Távérzékelési
Intézet

1,50

MAGYAR KÖZLÖNY

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

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

•
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1,00

2.1.20.

Postai agora

Elektronikus
Közigazgatás
Operatív
Program

Magyar Posta Zrt.

0,50

2.1.22.

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

Elektronikus
Közigazgatás
Operatív
Program

Országos Bírósági
Hivatal

0,60
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30.

Nemzeti Adó- és
Vámhivatala

2.1.18.

•

29.

Elektronikus
Közigazgatás
Operatív
Program

MAGYAR KÖZLÖNY

28.

Adózói életúttal
kapcsolatos
információk
elérhetővé tétele

A projekt eredményeképpen az ügyfelek számára
elérhetővé válik az 'adózói életút' megtekintése,
követése elektronikus úton. A projetk során továbbá
az adózók jobb támogatása (az elvárt adózási
kényelemnövelés, például tényadatok automatikus
felkínálása) és a hibák csökkentése (mélyebb
ellenőrzések lehetővé tétele) érdekében új
szolgáltatási felület kerül kialakításra.
A postai agora egy olyan, speciális a kistelepülések
közigazgatási ügyintézését (adó-, agrár-,
egészségügyi igazgatás, hatósági (pl. őstermelői)
engedélyek) támogató projekt, ami társadalmi
hatásaiban a kistelepülések népességmegtartó erejét
is növeli. A nagyvárosokban rendelkezésre álló
innovatív infrastruktúrát, szolgáltatást elérhető kell
tenni a környező kisebb településeken is.
Elengedhetetlenül fontos, hogy a megmaradt néhány
helyi intézményben elérhetővé váljanak a
legmodernebb technológiák és szolgáltatások,
miközben ezek a helyi közösségek erősödését is
szolgálják.
A projekt elsődleges célja a hatékonyabb
igazságszolgáltatás kialakítása érdekében, olyan
informatikai alkalmazás létrehozása és bevezetése,
amely által - a területi diszparitások csökkentésével minden egyes magyar állampolgár számára
ugyanolyan színvonalú, gyors, tér- és időkorlátoktól
mentes, megbízható bírósági ügyintézés válik
elérhetővé. A fejlesztés révén olyan informatikai
rendszer és portálfelület kialakítására kerül sor,
amelynek segítségével egyrészt a közvélemény
releváns információhoz juthat a bírói
ügyteherelosztás tekintetében, másrészt az
állampolgárok és a társszervek igazgatási
kérdésekben egységes, könnyen kezelhető
elektronikus felhasználói kezelői felületen keresztül
intézhetik ügyeiket.

22363

22364

31.

32.

Elektronikus
Közigazgatás
Operatív
Program

Nemzeti
Infokommunikációs
Szolgáltató Zrt.

2,85

2.2.2.

Kormányzati
hálózatbiztonsági
korai
figyelmeztető
rendszer és
szolgáltatás
kialakítása

Elektronikus
Közigazgatás
Operatív
Program

Nemzeti
Infokommunikációs
Szolgáltató Zrt.

0,50

2.2.4.

Kormányzati
intézmények
telephelyein
végberendezések
modernizációja

Elektronikus
Közigazgatás
Operatív
Program

Nemzeti
Infokommunikációs
Szolgáltató Zrt.

1,00

MAGYAR KÖZLÖNY

33.

2.2.1.

Kormányzati
adatközpont és IT
értéknövelt
szolgáltatások
nyújtása
(Kormányzati
felhő)

•
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A projekt célja: az elavult IKT erőforrások és a nem
megfelelő üzemeltetési biztonságot adó géptermi
kapacitások hosszú távon való kiváltása magas
színvonalú üzemeltetési környezetet és hatékonyabb
működtetést jelentő adatközpontokkal. E cél
érdekében több helyszínen olyan adatközpont jön
létre, mely lehetőséget biztosít a felhő alapú
működést adó eszközök elhelyezésére, valamint
későbbi kijelölés alapján egyes meglévő rossz
állapotú géptermek kiváltására.
A projekt eredményeképpen, olyan felhő alapú
informatikai szolgáltató központ áll majd
rendelkezésére, amely a későbbi kormányzati
projektek egy részénél az informatikai infrastruktúra
beszerzést szükségtelenné teheti.
A projekt célja, hogy jöjjön létre a Központi
Rendszeren egy igényekhez igazítható, a
hálózatbiztonsági védelmet támogató szolgáltatás,
ami lehetővé teszi a kockázatok, fenyegetések és
események felismerését és jelzését a lehető
legkorábbi szakaszukban, valamint támogatást tud
biztosítani a védelem szereplői számára a
leghatékonyabb intézkedések végrehajtása során. A
kialakítandó szolgáltatás lehetőséget ad a Központi
Rendszer teljes hálózatbiztonsági állapotának
folyamatos nyomon követésére, illetve az egyes
részeinek, szegmenseinek vagy csatlakozási
pontjainak hálózatbiztonsági állapotának
felügyeletére.
A projekt célja, hogy meghatározott kormányzati
intézményi telephelyeken és hálózati
csomópontokban lévő berendezések cseréjével az
elérési hálózat sávszélessége hosszabb távon
többszörözhető legyen, illetve meghatározott
telephelyeken a hálózati rendelkezésre állás
növekedjen. A megvalósított fejlesztésekkel az
elektronikus hírközlési szolgáltatások kihasználását
lehet javítani, ezáltal az intézmények belső- és
egymás közti kommunikációra igénybe vett

MAGYAR KÖZLÖNY

szolgáltatásainak minősége nagymértékben
emelhető.

•

35.

2.2.5.

2.3.7.

Egészségbiztosítá
si
ügyfélkapcsolatok
fejlesztése,
egészségügyi
rendszerekbe
integrált
adatkezelés és
azonosítás
megvalósítása

Elektronikus
Közigazgatás
Operatív
Program

Elektronikus
Közigazgatás
Operatív
Program

Nemzeti
Infokommunikációs
Szolgáltató Zrt.

Országos
Egészségbiztosítási
Pénztár

0,24

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

2,80

A projektben valós ügyfélkapcsolati rendszer (CRM)
kialakítása történik meg, elsősorban a szolgáltatók,
mint ügyfelek felé biztosítva a hatékony
kapcsolattartást, ügyintézést, az alapvető
nyilvántartások szolgáltató képes alapnyilvántartássá
szervezését.
A projekt lehetővé teszi az ellátások
finanszírozásának jobb megalapozását, pontosabb
követését. Ennek része a még mindig létező floppys
adatszolgáltatások helyett valódi monitoringot
lehetővé tevő rendszer kialakítása, támaszkodva az
e-kézbesítési szolgáltatására, felhasználva a (részben
megújuló) űrlapos jelentési megoldásokat, de
lehetővé téve a gépi adatszolgáltatást az auditált
egészségügyi rendszerek számára. Része egy új
szolgáltatói információs rendszer kialakítása is. A
projekt célja továbbá az egészségügyi reform
alapkövének számító Nemzeti Egészségügyi
Informatikai (eHealth) rendszerhez, a TIOP 2.3.1 és
TIOP 2.3.3 konstrukciók által támogatott
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34.

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

22365

22366

36.

2.3.8.

Teljeskörű
ügyfélazonosítás

Elektronikus
Közigazgatás
Operatív
Program

Közigazgatási és
Elektronikus
Közszolgáltatások
Központi Hivatala

2,15

MAGYAR KÖZLÖNY

•
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egészségügyi (intézményi és intézmények közötti)
informatikai fejlesztésekhez alapvető fontosságú
adatkezelési és azonosítási rendszer megvalósítása,
mely magában foglalja a személyes egészségügyi
azonosító, Nemzeti Egységes Kártyarendszerben
létrehozott szabványokon alapuló megoldásának
létrehozását, az ehhez szükséges infrastruktúra
kiépítését (egészen az egészségügyi intézményi
végponti elfogadóhelyekig), az e-Taj
funkcionalitásra vonatkozó alkalmazás- és
addicionális komponensek kifejlesztését, a fenntartó
szervezet működési folyamatainak újjászervezését
mind a központi elszámoló intézményeknél, mind az
országos szolgáltató egységeknél.
Az új azonosítási megközelítés a piaci trendeket
figyelembe véve nagyobb szabadságfokot biztosít az
ügyfélnek, lehetővé téve az állami költségvetést nem
terhelő megoldások alkalmazását is. A projekt
keretében kialakul a teljeskörű ügyfélazonosítási
rendszer. Itt alapvetően a személyek (mind a
természetes, mind az egyéb, természetesen különkülön feladatként értelmezve) hiteles nyilvántartása
egészül ki olyan új elemekkel, amelyek az
azonosítás, elektronikus kapcsolattartás és
ügyintézés hatékonyabb és olcsóbb megoldásait
biztosítják magasabb garanciális szintek mellett.
Ennek egyik fontos eleme a rendelkezés
nyilvántartás-szolgáltatás kialakítása, amelyben az
érintett (személy) azonosítására, kapcsolattartására,
adatkezelésére vonatkozóan megszorító (például
magasabb biztonsági szintű azonosítás
megkövetelése), illetve megengedő rendelkezést
tehet (például normál e-mail kapcsolat igénylése). A
jogbiztonság garantálásához kialakításra kerül (a
szűken vett belső állami feladatkörre) az állami
hitelesítés szolgáltatás. Ez egyrészt az állam nevében
történő gépi hitelesítésekhez szükséges igazolásokat
(tanúsítványokat) adja ki, másrészt a kézi
kiadmányozási feladatokhoz megfelelő biztonsági

MAGYAR KÖZLÖNY

38.

3.1.5.

3.1.6.

Önkormányzati
ASP központ
felállítása

Elektronikus
Közigazgatás
Operatív
Program

Elektronikus
Közigazgatás
Operatív
Program

Belügyminisztérium
Országos Rendőrfőkapitányság

Kormányzati
Informatikai
Fejlesztési
Ügynökség

2,00

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

2,60

A projekt egy olyan központi elektronikus
alkalmazás-szolgáltató (ASP) központ kialakítását
célozza meg, amely lehetővé teszi a helyi
önkormányzati feladatellátás és belső működés
támogatását a Közép-magyarországi régió
vonatkozásában.
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37.

A Rendőrség
elektronikus
feldolgozó
rendszerének
korszerűsítése a
KMR régióban.

•

szintű aláírási lehetőséget tesz lehetővé. A projekt
keretében valósul meg az azonosítók közti
átjárhatóságot biztosító (így magasabb kényelmi
szintű azonosítási szolgáltatások kialakítását
lehetővé tevő) összerendelési szolgáltatások
kialakítása is, amely az interoperabilitás egy olcsó,
hatékony megoldását biztosítja. „A belső piaci
szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv
implementálása (SZIR)” projekt részbeni
megvalósítása.

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

22367

22368

3. melléklet az 1422/2012. (X. 4.) Korm. határozathoz

A

B

C

Konstrukció
kódja

Projekt megnevezése

Operatív Program

2

1.1.8

A gondnokoltak és gondnokaik, a
támogatott személyek és támogatóik,
valamint az előzetes jognyilatkozatok
elektronikus nyilvántartásáról

Elektronikus Közigazgatás
Operatív Program

3

2.1.3

Belső piaci szolgáltatásokról szóló
2006/123/EK irányelv végrehajtása

Elektronikus Közigazgatás
Operatív Program

Közigazgatási és
Igazságügyi
Minisztérium

2,00

Törölve

4

2.1.10

Integrált ügyfélszolgálati rendszer
kialakítása a konvergencia régiókban

Elektronikus Közigazgatás
Operatív Program

Közigazgatási és
Elektronikus
Közszolgáltatások
Központi Hivatala

0,34

Törölve

5

-

Központi elektronikus rendszer
alkalmazásaihoz való csatlakozás
támogatása (pályázat)

Elektronikus Közigazgatás
Operatív Program

közigazgatási szervek

0,50

Törölve

1

D

E
Kiemelt projekt
Támogatást igénylő támogatási összege
neve
(KONV+KMR
Mrd Ft)
Országos
Igazságszolgáltatási
Tanács Hivatala
0,14
(Országos Bírósági
Hivatal)

F
Státusz

Törölve

MAGYAR KÖZLÖNY

•
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•
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A Kormány 1423/2012. (X. 4.) Korm. határozata
a Közlekedés Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének megállapításáról
A Kormány
1. megállapítja a Közlekedés Operatív Program 2011–2013. közötti idõszakra szóló akciótervét az 1. melléklet szerint,
2. visszavonja a Közlekedési Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének megállapításáról szóló
1015/2012. (I. 26.) Korm. határozatot.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

22370

1. melléklet az 1423/2012. (X. 4.) Korm. határozathoz

I. Prioritás bemutatása - 1. prioritás: Az ország és a régióközpontok nemzetközi közúti elérhetőségének javítása
Közlekedés Operatív Program
Akcióterv 2011-2013

1. Prioritás tartalma
Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)
A prioritás keretében történő útfejlesztések legfontosabb célja a biztonságos elérhetőség javítása, a globális és regionális versenyképesség növelése, illetve a
társadalmi-gazdasági és a területi kohézió erősítése. Az ország nemzetközi elérhetőségének javításában elsődleges szempont az Európai Unió országai közötti
kapcsolatot szorosabbá fűző TEN folyosók közúti elemeinek fejlesztése, a gyorsforgalmi utak hálózatának kiépítése. 2011-13-ban a KÖZOP fejlesztések nagyobb
hangsúlyt fektetnek a határon átnyúló illetve határok közötti úthálózat fejlesztésére, beleértve a TEN útvonalakra ráhordó alsóbb rendű utak komplex
kapcsolódásának fejlesztését. További célként jelenik meg a balesetek számának csökkentése.

2. A prioritás ütemezése – NEM RELEVÁNS
Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
2011
2012
2013
Tartalék:

-

Összesen

(Mrd Ft)

3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)
Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
2007-2010
246,34

2011
62,45

2012
39,68

2013
10,02

Összesen
358,49

II. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (2011-2013)
Pályázatok, kiemelt projektek meghirdethető
kerete (Mrd Ft)*
Konstrukció
kódja

1.5.

Konstrukció neve
2011

Az ország és a
régióközpontok nemzetközi
közúti elérhetőségének
javítása kiemelt projektek

52,71

A konstrukció szakmai
tartalmáért felelős
miniszter

A biztonságos elérhetőség
javítása a globális és a regionális
versenyképesség növelése,
illetve a társadalmi-gazdasági és
a területi kohézió erősítése. Az
ország nemzetközi
elérhetőségének javításában
elsődleges szempont az Europai
Unió országai közötti kapcsolatot
szorosabbá fűző TEN-T folyosók
közúti elemeinek fejlesztése, a
gyorsforgalmi utak hálozatának
kiépítése.

NFM

A konstrukció szakmai
tartalmáért felelős miniszter

A konstrukció szakmai
tartalma tekintetében
feladatkörrel
rendelkező további
miniszter

2013

39,68

10,02

39,68

10,02

III. Tartalék támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (2011-2013): NEM RELEVÁNS

Konstrukció
neve

Tartalék támogatási konstrukciók
indikatív kerete
(Mrd Ft)
2012

2013

A konstrukció célja

A konstrukció szakmai
tartalma tekintetében
feladatkörrel rendelkező
további miniszter

MAGYAR KÖZLÖNY

Prioritás
52,71
*A konstrukcióban kötelezettségvállalással már lekötött keretek

2012

A konstrukció célja

•
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Közlekedés Operatív Program
Akcióterv 2011-2013

1. Prioritás tartalma

Tartalék:

-

Összesen

(Mrd Ft)

3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)
Indikatív forrásallokáció
2007-2010
2011
2012
390,97
5,30
168,86

2013
0,00

Összesen
565,13

II. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (2011-2013)
Pályázatok, kiemelt projektek meghirdethető
kerete (Mrd Ft)*
Konstrukció
Konstrukció neve
kódja
2011
2012
2013

2.5.
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2. A prioritás ütemezése – NEM RELEVÁNS
Indikatív forrásallokáció
2011
2012
2013

•

Prioritás rövid tartalma
A vasúti törzshálózaton belüli fejlesztések elsősorban a TEN-T hálózathoz tartozó szakaszokra koncentrálnak, melyeket komplex módon, a kapcsolódó informatikai,
telematikai, biztonsági fejlesztések egészítenek ki. A vasúti fejlesztések célja olyan működő- és versenyképes vasúti közlekedés megteremtése, amely az alapvető
utazási igényeket (sebesség, gyakoriság, pontosság, utazási komfort, biztonság) európai színvonalon képes kiszolgálni. További cél a villamosított vonalak hosszának és
arányának növelése, és ennek eredményeképpen az elérhetőség javulása. 2011-13-ban fókuszban áll a meglévő vasúti állomásépület (felvételi épület) fejlesztése,
szolgáltatás színvonalának növelése. A prioritás egyik legfőbb eleme a vízi közlekedés fejlesztése, mely Magyarországon a dunai vízi út fejlesztését szolgálja. Az eredeti
OP célkitűzés alapján a Dunán mint TEN-T vonalon, biztosítani kell a 2,5 m merülésű hajók közlekedését, azonban a projekt előkészítése jelenleg még folyamatban van.
Jelen programozási időszakban a projekt előkészítés beadása várható.

Az ország és a
régióközpontok nemzetközi
vasúti és vízi úti
elérhetőségének javítása
kiemelt projektek

2,78

Prioritás
2,78
*A konstrukcióban kötelezettségvállalással már lekötött keretek

168,86

0,00

168,86

0,00

III. Tartalék támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (2011-2013): NEM RELEVÁNS
Tartalék támogatási konstrukciók
indikatív kerete
(MrdFt)
Konstrukció
A konstrukció célja
neve
2012

2013

MAGYAR KÖZLÖNY

I. Prioritás bemutatása - 2. prioritás - Az ország és a régióközpontok nemzetközi vasúti és vízi úti elérhetőségének javítása

A konstrukció célja

A cél a biztonságos elérhetőség javítása
a globális es a regionális
versenyképesség növelése, illetve a
társadalmi-gazdasági es a területi
kohézió erősítése. A vasúti
törzshálózaton belüli fejlesztések
elsősorban a TEN-T hálózathoz tartozó
szakaszokra koncentrálnak, melyeket
komplex módon, a kapcsolódó
informatikai, telematikai, biztonsági
fejlesztések egészítenek ki. A vízi út
fejlesztése tekintetében a Duna
hajózhatóság előkészítése a cél.

A konstrukció szakmai tartalmáért
felelős miniszter

A konstrukció szakmai
tartalmáért felelős
miniszter

A konstrukció
szakmai tartalma
tekintetében
feladatkörrel
rendelkező további
miniszter

NFM

A konstrukció szakmai
tartalma tekintetében
feladatkörrel
rendelkező további
miniszter

22371

22372

I. Prioritás bemutatása - 3. prioritás - Térségi elérhetőség javítása
Közlekedés Operatív Program
Akcióterv 2011-2013

1. Prioritás tartalma
Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)
A régiók gazdaságilag és társadalmilag jelentős szerepet játszó nagyvárosainak TEN-T gyorsforgalmi úthálózatra csatlakoztató közúti kapcsolatainak fejlesztése a régiók
egymás közötti és a gyorsforgalmi úthálózat elérhetőségét biztosító kapcsolatainak hatékonyabb kihasználása érdekében. A térségi elérhetőséget meghatározza a régió
főútjainak kapacitása, műszaki állapota, ezért a100 kN tengelyterhelésre kiépített útszakaszokat képessé kell tenni a 115 kN terhelésű jármű-forgalom lebonyolítására.
2011-13-ban további célként jelenik meg a közúti balesetek számának csökkentése.
2. A prioritás ütemezése – NEM RELEVÁNS
Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
2011
2012
2013
Tartalék:

-

Összesen

(Mrd Ft)

3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)
Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
2007-2010
265,76

2011
47,60

2012
141,21

2013
6,06

Összesen
460,62

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

Konstrukció neve

3.2.

Kerékpárút-hálózat fejlesztése

3.5.

Pályázatok, kiemelt projektek meghirdethető
kerete (Mrd Ft)*

A konstrukció célja

A konstrukció szakmai
tartalmáért felelős
miniszter

8,16

Közúthálózat közlekedésbiztonságának javítása, az országos
kerékpárút-hálózat hálózatként történő
működésének elősegítése.

NFM

38,18

A gyorsforgalmi hálózathoz való
kapcsolódás és a régiók térségeit
összekötő főutak fejlesztése, a régiók
főútjainak kapacitásnövelése, műszaki
állapotának és közlekedés-biztonsági
helyzetének magasabb szolgáltatási
szintre emelése.

NFM

2011

Térségi elérhetőség javítása
Kiemelt projektek

Prioritás
46,34
*A konstrukcióban kötelezettségvállalással már lekötött keretek

2012

2013

141,21

6,06

141,21

6,06

Konstrukció
neve

Tartalék támogatási konstrukciók indikatív
kerete
(Mrd Ft)

2012

2013

A konstrukció célja

A konstrukció szakmai
A konstrukció szakmai tartalmáért tartalma tekintetében
felelős miniszter
feladatkörrel rendelkező
további miniszter

MAGYAR KÖZLÖNY

III. Tartalék támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (2011-2013): NEM RELEVÁNS

A konstrukció szakmai
tartalma tekintetében
feladatkörrel rendelkező
további miniszter

•
2012. évi 131. szám

gazdasági központok intermodalitásának és közlekedési infrastruktúrájának fejlesztése

Közlekedés Operatív Program
Akcióterv 2011-2013

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

Tartalék:

-

Összesen

(Mrd Ft)

2012. évi 131. szám

2. A prioritás ütemezése – NEM RELEVÁNS
Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
2011
2012
2013

•

A prioritás célja az országos és regionális közlekedés intermodalitásának fokozása, az intelligens közlekedés-szervezés infrastruktúrájának megteremtése, és ennek révén
a gazdaságos és - ahol lehet - környezetbarát elérhetőség javítása. A prioritásban megvalósuló fejlesztések elősegítik a közlekedési módok közötti váltást, logisztikai
központok jobb bekapcsolása a fő közlekedési (közút, vasút, légi és vízi közlekedés) hálózatba. A fejlesztések jellege: összekötő/csatlakozó vasúti pályák, útcsatlakozások
építése, fejlesztése, kikötői külső infrastruktúra-építés illetve fejlesztés.

MAGYAR KÖZLÖNY

I. Prioritás bemutatása - 4. prioritás - Közlekedési módok összekapcsolása,

3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)
Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
2007-2010
32,22

2011
0,79

2012
12,05

2013
0,00

Összesen
45,06

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

Konstrukció neve

4.1.

Közlekedési módok
összekapcsolása, gazdasági
központok intermodalitásának
és közlekedési infrastruktúrájának fejlesztése

4.5.

Közlekedési módok
összekapcsolása, gazdasági
központok intermodalitásának
és közlekedési
infrastruktúrájának
fejlesztése kiemelt projektek

Pályázatok, kiemelt projektek meghirdethető
kerete (Mrd Ft)*
2011

2012

0,79

0,73

A konstrukció célja

2013

11,32

0,00

Prioritás
0,79
12,05
*A konstrukcióban kötelezettségvállalással már lekötött keretek

0,00

A konstrukció
A konstrukció szakmai
szakmai
tartalma tekintetében
tartalmáért felelős feladatkörrel rendelkező
miniszter
további miniszter

Intermodális és regionális logisztikai
központok, ipari parkok (ipari területek),
kikötők és repülőterek külső
infrastruktúrájának fejlesztését célzó
beruházások támogatása.

NFM

A KözOP keretében a jelen prioritáson belül
megvalósítandó intermodális
közlekedésfejlesztési projektek támogatása
annak érdekében, hogy a KözOP
közlekedésfejlesztési projektjei megfelelő
előkészítettség és a megvalósítási kockázatok
minimalizálása mellett valósulhassanak meg.

NFM

A konstrukció szakmai tartalmáért
felelős miniszter

A konstrukció
szakmai tartalma
tekintetében
feladatkörrel
rendelkező további
miniszter

III. Tartalék támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (2011-2013): NEM RELEVÁNS

Konstrukció
neve

Tartalék támogatási konstrukciók
indikatív kerete
(Mrd Ft)

2012

2013

A konstrukció célja

22373

22374

I. Prioritás bemutatása - 5. prioritás - Városi és elővárosi közösségi közlekedés, környezetbarát fejlesztések

Közlekedés Operatív Program
Akcióterv 2011-2013

1. Prioritás tartalma
Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)
A városok elérhetőségének és átjárhatóságának javítása, a városi közlekedés zsúfoltságának enyhítése, a közlekedésbiztonsági kockázatok csökkentése érdekében
jelentős fejlesztésekre kerül sor Budapesten, a vidéki nagyvárosokban és agglomerációikban. A fejlesztésekkel a közösségi közlekedés igény-bevétele
ösztönözhető, ami az előbbiek mellett a városi környezetterhelést (levegő és zajszennyezés) is csökkenti. Cél az egyéni közlekedéssel szemben valódi alternatívát
nyújtó, gazdasági és környezeti szempontból fenntartható közösségi közlekedés és környezetbarát közlekedési módok megteremtése.
2. A prioritás ütemezése – NEM RELEVÁNS
Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
2011
2012
2013
Tartalék:

-

Összesen

(Mrd Ft)

3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)
Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
2007-2010

2011

2012

2013

Összesen

404,35

17,42

62,71

30,98

515,46

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

Konstrukció
kódja

Konstrukció neve

Pályázatok, kiemelt projektek meghirdethető
kerete (Mrd Ft)*
2011

Városi és elővárosi közösségi
közlekedés, környezetbarát
fejlesztések kiemelt
projektek

A cél a közösségi közlekedés
fejlesztése, hatékonyságának,
szolgáltatási színvonalának
emelése, előnyben részesítése az
egyéni közlekedéssel szemben,
továbbá a környezetbarát
közlekedési módok támogatása.

30,98

NFM

Prioritás
17,04
62,71
*A konstrukcióban kötelezettségvállalással már lekötött keretek

30,98

A konstrukció szakmai
tartalmáért felelős miniszter

A konstrukció szakmai
tartalma tekintetében
feladatkörrel rendelkező
további miniszter

III. Tartalék támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (2011-2013): NEM RELEVÁNS

Konstrukció
neve

Tartalék támogatási konstrukciók
indikatív kerete
(Mrd Ft)
2012

2013

A konstrukció célja

A konstrukció szakmai
tartalma tekintetében
feladatkörrel
rendelkező további
miniszter

MAGYAR KÖZLÖNY

A konstrukció szakmai
tartalmáért felelős
miniszter

2013

62,71

5.5.

17,04

2012

A konstrukció célja

•
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Közlekedés Operatív Program
Akcióterv 2011-2013

1. Prioritás tartalma

Tartalék:

-

2012. évi 131. szám

2. A prioritás ütemezése – NEM RELEVÁNS
Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
2011
2012
2013

•

Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)
Az alapokból lehetőség nyílik az OP-k előkészítési, menedzsment, monitoring, értékelési, tájékoztatási és ellenőrzési tevékenységeinek finanszírozására. A
lehatárolás értelmében a központi intézmények kapacitásának biztosítása a VOP-ból, míg a KSZ-ek kapacitásának biztosítása, a MB-kel kapcsolatban felmerülő ktgek, az OP szintű komm. tevékenységek, éves megvalósítási jelentések, OP végrehajtását érintő tanulmányok és elemzések a KözOP TA prioritás keretéből
finanszírozható.

Összesen

(Mrd Ft)

3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)
Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
2007-2010
23,15

2011
0,03

2012
0,60

2013
0,00

2014-2015
0,00

MAGYAR KÖZLÖNY

I. Prioritás bemutatása - 6. prioritás - Technikai segítségnyújtás

Összesen
23,78

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

Konstrukció
kódja

Konstrukció neve

Pályázatok, kiemelt projektek meghirdethető
kerete
(Mrd Ft)*
2011

2012

A konstrukció célja

2013

A konstrukció szakmai
tartalmáért felelős
miniszter

6.1.1.

OP végrehajtás támogatása

0,03

0,19

0,00

A Közreműködő Szervezetre
delegált feladatok
végrehajtása, különösen a
projektek teljes körű és
eredményes lebonyolítása; az
OP végrehajtásához
kapcsolódó tevékenységek
támogatása.

6.2.1.

MB működtetése

0,00

0,12

0,00

A Monitoring Bizottsági ülések
eredményes lebonyolítása, a
partneri ellenőrzés biztosítása.

NFM

6.2.2.

IH szakértői támogatása

0,00

0,29

0,00

Az Irányító Hatóság
feladatainak magas színvonalú
ellátása.

NFM

0,60

0,00

A konstrukció szakmai
tartalmáért felelős
miniszter

A konstrukció szakmai
tartalma tekintetében
feladatkörrel rendelkező
további miniszter

Prioritás
0,03
*A konstrukcióban kötelezettségvállalással már lekötött keretek

NFM

A konstrukció
szakmai tartalma
tekintetében
feladatkörrel
rendelkező további
miniszter

III. Tartalék támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (2011-2013): NEM RELEVÁNS

Konstrukció
neve

Tartalék támogatási konstrukciók indikatív
kerete
(Mrd Ft)
A konstrukció célja
2012

2013

22375

22376

MAGYAR KÖZLÖNY
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A Kormány 1424/2012. (X. 4.) Korm. határozata
a „Célzottan közlekedésbiztonságot javító fejlesztések – A közlekedésbiztonság növelése terén
kifejtett rendõrségi tevékenység komplex fejlesztése” címû projektek megvalósítása érdekében
a Közlekedés Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervében egyes kiemelt
projektjavaslatok akciótervi nevesítésérõl és támogatásuk jóváhagyásáról
A Kormány a „Célzottan közlekedésbiztonságot javító fejlesztések – A közlekedésbiztonság növelése terén kifejtett rendõrségi
tevékenység komplex fejlesztése” címû projektek megvalósítása érdekében
1. jóváhagyja az
a) 1. mellékletben foglalt táblázat 2. sora szerint a KÖZOP-1.5.0-09-11-2012-0008 azonosító számú [„Célzottan
közlekedésbiztonságot javító fejlesztések – A közlekedésbiztonság növelése terén kifejtett rendõrségi
tevékenység komplex fejlesztése (gyorsforgalmi hálózaton)” címû],
b) 1. mellékletben foglalt táblázat 3. sora szerint a KÖZOP-3.5.0-09-11-2012-0017 azonosító számú [„Célzottan
közlekedésbiztonságot javító fejlesztések – A közlekedésbiztonság növelése terén kifejtett rendõrségi
tevékenység komplex fejlesztése (országos fõúthálózaton)” címû],
egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényû projektjavaslatokat,
2. elfogadja az 1. pont szerinti projektjavaslatok és az 1. mellékletben foglalt táblázat 4. sora szerinti,
a KÖZOP-5.5.0-09-11-2012-0018 azonosító számú [„Célzottan közlekedésbiztonságot javító fejlesztések –
A közlekedésbiztonság növelése terén kifejtett rendõrségi tevékenység komplex fejlesztése (városi és egyéb
úthálózaton)” címû] projektjavaslat kiemelt projektként történõ nevesítését,
3. hozzájárul a 2. pont szerinti projektek támogatási szerzõdéseinek – a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Közlekedés
Operatív Program Irányító Hatósága általi – megkötéséhez.
Felelõs:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidõ:
azonnal
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A

2.

KÖZOP-1.5.0-09-112012-0008

3.

Projekt megnevezése

D

E

F

G

Támogatást igénylõ neve

Projekt támogatási
összege
(Ft)

Támogatás intenzitása

Projekt rövid bemutatása

Támogathatóság feltételei

1 922 676 929

100%

9 919 328 333

100%

A projektek Komplex Közlekedési
Ellenõrzési Pontok
kiépítésével, mobil
ellenõrzõ eszközök
használatával,
a rendõrségi állomány korszerû
eszközökkel való
felszerelésével,
továbbá Közlekedésbiztonsági Automatizált Feldolgozó
és Információs
Rendszer kialakításával a hazai közlekedésbiztonsági
helyzet javítására
irányulnak.

– A Projektgazdának a projekt megvalósítása során egyeztetnie kell az érintett szervezetekkel (különösen Állami Autópálya
Kezelõ Zrt., Magyar Közút Nonprofit Zrt.,
MÁV Zrt., GySEV Zrt., Budapesti Közlekedési
Központ, Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ, Nemzeti Közlekedési Hatóság). A kettõs finanszírozás és a más uniós
forrásból megvalósuló projektek fenntartási idõszakával kapcsolatos kötelezettségek megsértésének elkerülése érdekében,
továbbá a minél hatékonyabb megoldások
kialakítása érdekében (pl. kameraképek
közös használata, beszerzendõ egységek
meglévõ tartószerkezetekre történõ telepítése, információcsere stb.), az érintett szervezeteknek nyilatkozatban kell hozzájárulásukat adniuk a projekt során megvalósítandó rendszerekhez, továbbá együttmûködési megállapodásban rögzíteniük kell,
hogy a keletkezõ adatokból a jogszabályban meghatározott feladataikhoz kapcsolódóan (pl. közútkezelés, forgalmi rend
kialakítása, nyilvántartások) milyen adatokra, milyen feltételekkel tartanak igényt
a megvalósulást követõen;

Célzottan közleke- Belügyminisztérium,
désbiztonságot
ORFK, KEK KH
javító fejlesztések
konzorciuma
– A közlekedésbiztonság növelése
terén kifejtett rendõrségi tevékenység
komplex fejlesztése
(gyorsforgalmi hálózaton)
KÖZOP-3.5.0-09-11- Célzottan közleke- Belügyminisztérium,
2012-0017
désbiztonságot
ORFK, KEK KH
javító fejlesztések
konzorciuma
– A közlekedésbiztonság növelése
terén kifejtett rendõrségi tevékenység
komplex fejlesztése
(országos fõúthálózaton)

2012. évi 131. szám

Konstrukció száma

C

•

1.

B

MAGYAR KÖZLÖNY

1. melléklet az 1424/2012. (X. 4.) Korm. határozathoz

22377

KÖZOP-5.5.0-09-11- Célzottan közleke- Belügyminisztérium,
désbiztonságot javí2012-0018
ORFK, KEK KH
tó fejlesztések
konzorciuma
– A közlekedésbiztonság növelése terén kifejtett rendõrségi tevékenység
komplex fejlesztése
(városi és egyéb úthálózaton)

730 733 499

100%

5.

A három projekt összesen:

12 572 738 761

100%

– a projektmenedzsment-költségek megfelelõ lehatárolására, annak elszámolhatóságához, a KIKSz Zrt.-vel egyeztetett önköltség-számítási szabályzat összeállítása és
a KIKSz Zrt. általi elfogadása szükséges;
– a közbeszerzési diszpozíció véglegesítésébe be kell vonni a Támogatót, vagy annak
képviseletében eljáró Közremûködõ Szervezetet, és javaslatait figyelembe kell venni;
– a támogatói döntés meghozatalának
napjától számított 30 napon belül történjen
meg a támogatási szerzõdés aláírása, illetve
a támogatási szerzõdés hatálybalépését
követõ további 30 napon belül nyújtsa be
a kedvezményezett az elsõ közbeszerzés
dokumentációját az NFÜ Közbeszerzési Felügyeleti Fõosztálya részére;
– a Támogatási Szerzõdés hatálybalépésének feltétele a projektek megvalósítására
irányuló konzorciumi megállapodás aláírása;
– a jelen projekt keretében létrehozandó
rendszer legyen alkalmas arra, hogy a keletkezõ forgalmi adatok (pl. forgalomnagyság,
követési idõk, sebesség stb.) – anonimizált
formában – korlátozás nélkül, térítésmentesen felhasználhatók és elérhetõk legyenek
bárki számára (üzemeltetõk, tervezõk, kutatóintézetek, felsõoktatási intézetek stb.).

22378

4.

MAGYAR KÖZLÖNY

•
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22379
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A Kormány 1425/2012. (X. 4.) Korm. határozata
a KEOP-1.2.0/09-11-2011-0019 azonosító számú („Marcali Város csatornahálózatának
és szennyvíztisztító telepének fejlesztése” címû) projekt támogatásának jóváhagyásáról
A Kormány
1. jóváhagyja az 1. melléklet szerint a KEOP-1.2.0/09-11-2011-0019 azonosító számú, „Marcali Város csatornahálózatának
és szennyvíztisztító telepének fejlesztése” címû, egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényû projektjavaslatot,
2. hozzájárul az 1. pont szerinti projekt támogatási szerzõdésének – a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Környezetvédelmi
Programok Irányító Hatósága általi – megkötéséhez.
Felelõs:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidõ:
azonnal
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet az 1425/2012. (X. 4.) Korm. határozathoz
Konstrukció kódja

Projekt megnevezése

KEOP-1.2.0/09- Marcali Város
11-2011-0019 csatornahálózatának
és szennyvíztisztító telepének
a fejlesztése

Támogatást igénylõ
neve

Projekt támogatási
összege (Ft)

Projekt támogatási
intenzitása

Marcali Város
Önkormányzat
Polgármesteri
Hivatala

1 241 945 043

84,27%

A projekt rövid bemutatása

A projekt célja Marcali város szennyvíztisztító telepének fejlesztése,
új bekötések kiépítése a gazdaságosan csatornázható
településrészeken. A fejlesztés eredményeként a szennyvíztisztító
telep hidraulikai kapacitása 1641 m3/d kapacitásról 1800 m3/d
kapacitásra, a biológiai kapacitás14 171 LE-rõl, 15 700 LE-re
változik. A beruházás eredményeként 200 db új bekötés és 4453 m
gravitációs csatorna épül Marcali területén.
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A Kormány 1426/2012. (X. 4.) Korm. határozata
a TÁMOP 2.4.8-12/1 azonosító számú („A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése,
a munkaügyi ellenõrzés fejlesztése”) kiemelt projekt akciótervi nevesítésérõl és támogatásának
jóváhagyásáról
A Kormány
1. jóváhagyja az 1. melléklet szerint a TÁMOP 2.4.8-12/1 azonosító számú, „A munkahelyi egészség és biztonság
fejlesztése, a munkaügyi ellenõrzés fejlesztése” címû, egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényû
projektjavaslatot,
2. elfogadja az 1. pont szerinti projekt kiemelt projektként történõ nevesítését, és hozzájárul ahhoz, hogy a Nemzeti
Fejlesztési Ügynökség Humán Erõforrás Programok Irányító Hatósága a támogatási szerzõdést megkösse.
Felelõs:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidõ:
azonnal
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet az 1426/2012. (X. 4.) Korm. határozathoz
Konstrukció kódja

Projekt megnevezése

Támogatást igénylõ neve

TÁMOP-2.4.8-12/1

A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a
munkaügyi ellenõrzés fejlesztése

Nemzeti Munkaügyi Hivatal

Projekt támogatási
összege KMR+KONV
része (Mrd Ft)
3 718 996 600

A projekt rövid bemutatása

A kiemelt projekt célja a hatósági ellenõrzés
rendszerének, folyamatainak fejlesztése,
hatékonyságának növelése. További cél
az ellenõrzések minõségének, irányultságának
és mélységének javítása a munkaügy
és a munkavédelem területén és a munkavállalók,
a munkáltatók és a szociális partnerek
tudatosságának növelése.
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A Kormány 1427/2012. (X. 4.) Korm. határozata
a Kõbányai Zenei Stúdió Mûvészeti Szakképzõ Szakiskola és Szakközépiskola mûködésének
támogatásához szükséges, rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történõ
elõirányzat-átcsoportosításról
A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 21. § (6) bekezdése alapján a Kõbányai Zenei Stúdió
Mûvészeti Szakképzõ Szakiskola és Szakközépiskola (OM azonosító: 101746) mûködésének támogatásához
30,0 millió forint 1. melléklet szerinti egyszeri átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a fel nem használt rész
tekintetében visszafizetési kötelezettséggel a Magyarország 2012. évi központi költségvetésérõl szóló 2011. évi
CLXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XX. Emberi Erõforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti
kezelésû elõirányzatok cím, 4. Közoktatási feladatok támogatása alcím, 9. Nem önkormányzati fenntartású közoktatási
intézmények központi elõirányzata jogcímcsoport javára, a Kvtv. 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet,
3. Rendkívüli kormányzati intézkedések cím terhére.
Felelõs:
átcsoportosításért: nemzetgazdasági miniszter
Határidõ:
azonnal
Felelõs:
elszámolásért és a visszafizetési kötelezettség teljesítéséért: emberi erõforrások minisztere
nemzetgazdasági miniszter
Határidõ:
2012. december 20.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet az 1427/2012. (X. 4.) Korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2012.
ÁHT
egyedi
azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Előir.
csoport
száma

Kiemelt
előir.
szám

XX.
20
4
207221

9
1
5
XI.

297102
3
Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
ÁHT.
egyedi
azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Előir.
csoport
száma

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Előir.
csop.
név

A módosítás jogcíme
KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Közoktatási feladatok támogatása
Nem önkormányzati fenntartású közoktatási intézmények központi előirányzata
Működési költségvetés
Egyéb működési célú kiadások
Miniszterelnökség
Rendkívüli kormányzati intézkedések

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Előir.
csop.
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Előir.
csop.
név

Módosítás
(+/-)

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

30,0
-30,0

BEVÉTEL

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

Kiemelt előirányzat
neve

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

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

ÁHT.
egyedi
azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

XX.
4
207221

9

Előir.
csoport
száma

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

TÁMOGATÁS
Kiemelt előirányzat
neve

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Közoktatási feladatok támogatása
Nem önkormányzati fenntartású közoktatási intézmények központi előirányzata

30,0

Összesen

I.n.év

30,0

II. n.év

III.n.év

IV.n.év

30,0

•

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
Az adatlap 5 példányban töltendő ki
Fejezet
időarányos
1 példány
Állami Számvevőszék
teljesítményarányos
1 példány
Magyar Államkincstár
egyéb:
azonnal
1 példány
Nemzetgazdasági Minisztérium
2 példány
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

Millió forintban, egy tizedessel
A módosítás
A módosítást
következő
elrendelő
évre
jogszabály/
áthúzódó
határozat száma
hatása
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A miniszterelnök 122/2012. (X. 4.) ME határozata
a Magyarország Kormánya és az Azerbajdzsáni Köztársaság Kormánya közötti oktatási,
tudományos és kulturális együttmûködésrõl szóló egyezmény szövegének végleges
megállapítására adott felhatalmazásról
A nemzetközi szerzõdésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (2) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva,
az emberi erõforrások minisztere, a külügyminiszter és a közigazgatási és igazságügyi miniszter elõterjesztése alapján
1. felhatalmazom az emberi erõforrások miniszterét vagy az általa kijelölt személyt a Magyarország Kormánya és
az Azerbajdzsáni Köztársaság Kormánya közötti oktatási, tudományos és kulturális együttmûködésrõl szóló
egyezmény bemutatott szövegének – a jóváhagyás fenntartásával történõ – végleges megállapítására;
2. felhívom a külügyminisztert, hogy a szerzõdés szövege végleges megállapításához szükséges meghatalmazási
okiratot adja ki;
3. felhívom az emberi erõforrások miniszterét, hogy a szerzõdés kihirdetésérõl szóló kormányrendelet tervezetét
a szerzõdés szövegének végleges megállapítását követõen haladéktalanul terjessze a Kormány elé.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A miniszterelnök 123/2012. (X. 4.) ME határozata
helyettes államtitkár kinevezésérõl
A közszolgálati tisztviselõkrõl szóló 2011. évi CXCIX. törvény 220. § (2) bekezdése alapján, a nemzeti fejlesztési miniszter javaslatára
Horváth Attila Imrét a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium helyettes államtitkárává
– 2012. szeptember 19-ei hatállyal –
kinevezem.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A miniszterelnök 124/2012. (X. 4.) ME határozata
helyettes államtitkár kinevezésérõl
A közszolgálati tisztviselõkrõl szóló 2011. évi CXCIX. törvény 220. § (2) bekezdése alapján, az emberi erõforrások miniszterének
javaslatára
Kiss Norbertet az Emberi Erõforrások Minisztériuma helyettes államtitkárává
– 2012. október 1-jei hatállyal –
kinevezem.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Magyar Közlönyt a Szerkesztõbizottság közremûködésével a Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium szerkeszti.
A Szerkesztõbizottság elnöke: dr. Biró Marcell,
a szerkesztésért felelõs: dr. Borókainé dr. Vajdovits Éva.
A szerkesztõség címe: Budapest V., Kossuth tér 1–3.
A Határozatok Tára hivatalos lap tartalma a Magyar Közlöny IX. részében jelenik meg.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://kozlony.magyarorszag.hu
honlapon érhetõ el.
A Magyar Közlöny oldalhû másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó.
Felelõs kiadó: Majláth Zsolt László ügyvezetõ igazgató.

