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III. Kormányrendeletek

A Kormány 226/2014. (IX. 4.) Korm. rendelete
a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet, valamint az autópályák, 
autóutak és főutak használatáért fizetendő megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi LXVII. törvény 
végrehajtásáról szóló 209/2013. (VI. 18.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány
az 1. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 9. alpontjában,
a 2. alcím tekintetében az  autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi 
LXVII. törvény 28. § (1) bekezdés e), k) és m) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 
rendeli el:

1. A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet módosítása

1. §  A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet (a  továbbiakban: R1.) 20.  § 
(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) „Gyermekszállítás” (160/a. ábra): a  gyermekeket szállító autóbusz vagy az  iskolabusz elején és hátulján 
elhelyezett – legalább 40x40 cm méretű, fényt kibocsátó, megvilágított vagy fényvisszaverő – tábla az  álló jármű 
környezetében gyermekek közlekedésére figyelmeztet. Tilos a  „Gyermekszállítás” táblával megjelölt autóbuszt 
kikerülni, valamint mellette a  szembe jövő forgalomnak elhaladni, ha az  párhuzamos közlekedésre nem alkalmas 
úttesten áll és a  gyermekek be- és kiszállását a  vezető az  autóbusz mindkét oldali első és hátsó irányjelzőjének 
egyidejű működtetésével jelzi.”

2. §  Az R1. 26. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Ha a  16.  § (1)  bekezdés q)  pontjában meghatározott jelzőtábla (84. ábra) alatt a  97. ábra szerinti kiegészítő 
jelzőtábla alkalmazásával távolságot jelöltek meg, akkor az  így megjelölt útszakaszon – ha a  közúti jelzésekből 
más nem következik – legfeljebb 30 km/óra sebességgel szabad közlekedni. A kiegészítő jelzőtábla jelezheti, hogy 
a sebességkorlátozás csak meghatározott időszakra érvényes.”

3. §  Az R1. 48. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A gépkocsiban vagy a mopedautóban – a (8) bekezdésben foglalt kivétellel – 150 cm-nél alacsonyabb gyermek 
csak a  testméretéhez és testsúlyához igazodó kialakítású gyermekbiztonsági rendszerben rögzítve szállítható. 
A  gyermekbiztonsági rendszert a  jármű e  célra gyárilag kialakított rögzítési pontjaihoz, vagy az  üléshez tartozó 
biztonsági övhöz kell a gyártója által megadott szerelési információknak megfelelően rögzíteni. A jármű szokásos 
haladási irányával ellentétes irányban  a jármű első üléséhez  a gyermekbiztonsági rendszer csak akkor szerelhető 
be, ha az  üléshez légzsákot nem szereltek fel vagy a  légzsák működésbe lépését előzetesen megakadályozták. 
A  3 évnél fiatalabb gyermek csak gyermekbiztonsági rendszerben rögzítve szállítható. A  gyermeket 
a gyermekbiztonsági rendszerhez tartozó hevederekkel (pántokkal) is rögzíteni kell.”

4. §  Az R1. 67. §-a a következő d) ponttal egészül ki:
(Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:)
„d) a  járművekben a  biztonsági övek és gyermekbiztonsági rendszerek kötelező használatáról szóló 91/671/EGK 
tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2014. február 27-i 2014/37/EU bizottsági végrehajtási irányelv.”

5. §  Az R1. 1. számú függeléke az 1. melléklet szerint módosul.
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2. Az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő megtett úttal arányos díjról szóló  
2013. évi LXVII. törvény végrehajtásáról szóló 209/2013. (VI. 18.) Korm. rendelet módosítása

6. §  Az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi  
LXVII. törvény végrehajtásáról szóló 209/2013. (VI. 18.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: R2.) 12.  § (2)  bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az  EETS szolgáltató köteles biztosítani, hogy szolgáltatása a  nyilvántartásba vétele után 24 hónapon belül 
lefedje a teljes EETS szolgáltatásba bevont valamennyi magyarországi és külföldi útszakaszt (EETS terület), továbbá 
az  EETS területet érintő változás esetén, vagy ha a  lefedettség valamilyen okból már nem teljes, azt hat hónapon 
belül helyreállítja.”

7. §  Az R2. 15. § (1) bekezdésében a „két naptári hónap” szövegrész helyébe az „egy naptári hónap”, a „kéthavi becsült” 
szövegrész helyébe az „egyhavi becsült” szöveg lép.

3. Záró rendelkezések

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

9. §  Ez a rendelet
a) a járművekben a  biztonsági övek és gyermekbiztonsági rendszerek kötelező használatáról szóló 91/671/EGK 

tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2014. február 27-i 2014/37/EU bizottsági végrehajtási irányelvnek, valamint
b) a Közösségen belüli elektronikus útdíjszedési rendszerek átjárhatóságáról szóló, 2004. április 29-i 2004/52/EK 

európai parlamenti és tanácsi irányelvnek
való megfelelést szolgálja.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 226/2014. (IX. 4.) Korm. rendelethez

Az R1. 1. számú függelékének módosítása

Az R1. 1. számú függelék III. fejezet j) pontja  a következő  j/f ) alponttal egészül ki:
(Gyermekbiztonsági rendszer testsúly szerinti csoportba sorolása: a benne elhelyezhető gyermek testsúlya szerint:)
„j/f ) csoportba sorolás nélkül: a  gyártó által meghatározott és a  gyermekbiztonsági rendszeren feltüntetett 
mérettartomány és megengedett legnagyobb testsúly.”
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A Kormány 227/2014. (IX. 4.) Korm. rendelete
a „Miniszterelnökség budavári elhelyezéséhez szükséges felújítási és építési feladatok a budai várnegyed 
területén” programhoz kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági 
ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok 
kijelöléséről

A Kormány
a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 
2006. évi LIII. törvény 12.  § (5)  bekezdés a), b), d), e) és f )  pontjában, valamint a  közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás 
általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdésében,
az 5. § tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 16. pontjában,
a 6. § a) pontja tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 182. § (1) bekezdés 4. pontjában,
a 6. § b)–d) pontja tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 
16.2., 17. és 24. pontjában,
a 7.  § tekintetében az  épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62.  § (1)  bekezdés 5. és 
6. pontjában,
a 8.  § tekintetében a  tűz elleni védekezésről, a  műszaki mentésről és a  tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 
47.  §  (1)  bekezdés a)  pontjában, valamint az  épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 
62. § (1) bekezdés 6. pontjában,
a 9. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 6. pontjában, 
valamint a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény 30. § (1) bekezdés d) pontjában,
a 10.  § tekintetében az  épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62.  § (1)  bekezdés 
17. pontjában, valamint a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (1) bekezdés b), h)–m) és r) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 
rendeli el:

1. § (1) E rendelet hatálya a Budapest I. kerület 6460 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, természetben a Budapest I. kerület, 
Színház utca 5–11. szám alatt található, a Budapest I. kerület 6459 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, természetben 
a  Budapest I. kerület, Színház utca 1–3. szám alatt található, a  Budapest I. kerület 6515, 6458 helyrajzi számokon 
nyilvántartott várfal, a  Budapest I. kerület 6461 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, természetben a  Budapest 
I. kerület, Színház utca, a Budapest I. kerület 14363/1 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, természetben a Budapest 
I.  kerület kivett közpark ingatlanokon (a továbbiakban együtt: Ingatlanok) megvalósuló, a  Miniszterelnökség 
budavári elhelyezéséhez szükséges felújítási és építési beruházással (a továbbiakban: Beruházás) összefüggő 
közigazgatási hatósági eljárásokra terjed ki.

 (2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a Beruházással összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági 
eljárásokat, amelyek a Beruházás megvalósításához és használatbavételéhez szükségesek.

2. § (1) A  Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja a  Beruházás megvalósításával 
összefüggő, az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket.

 (2) A  Kormány az  (1)  bekezdés szerinti közigazgatási hatósági eljárásokban eljáró hatóságként az  1.  mellékletben 
meghatározott hatóságokat jelöli ki.

 (3) Azokban az esetekben, amikor az 1. mellékletben meghatározott ügyfajtára vonatkozó jogszabály az adott ügyben 
szakhatóság közreműködését rendeli el, a  Kormány az  (1)  bekezdés szerinti közigazgatási hatósági eljárásokban 
eljáró szakhatóságként a 2. mellékletben meghatározott hatóságokat jelöli ki.

3. §  A Kormány a  2.  § (1)  bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyek koordinációjára – a  fővárosi és megyei 
kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 8/A. §-ában foglaltak szerinti – feladat- és hatáskörrel 
rendelkező kormánymegbízottként a Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető kormánymegbízottat jelöli ki.

4. § (1) Az  ügyfélnek az  eljárás megindítása előtt benyújtott kérelmére a  2.  § (1)  bekezdése szerinti közigazgatási 
hatósági eljárásokban a  szakhatóság – a  hatóság határozatának meghozataláig felhasználható – előzetes 
szakhatósági állásfoglalást ad ki azzal, hogy a kérelemhez benyújtott előzetes szakhatósági állásfoglalást a hatóság 
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 44. § (8) bekezdése 
szerint használja fel.
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 (2) A  2.  § (1)  bekezdése szerinti közigazgatási hatósági eljárásokban a  szakhatósági eljárásra vonatkozó ügyintézési 
határidő – amennyiben jogszabály rövidebbet nem állapít meg – nyolc nap.

 (3) A  2.  § (1)  bekezdése szerinti közigazgatási hatósági eljárásokra vonatkozó ügyintézési határidő – amennyiben 
jogszabály rövidebbet nem állapít meg – tizenöt nap.

5. §  Az Ingatlanokra vonatkozó településrendezési terv módosítása során az egyes tervek, illetve programok környezeti 
vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 4.  § (4)  bekezdése szerinti véleményadás határideje legfeljebb 
nyolc nap.

6. §  A Beruházással összefüggésben
a) építészeti-műszaki tervpályázati eljárást nem kell lefolytatni,
b) nem kell építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt beszerezni,
c) nem kell településképi véleményezési eljárást lefolytatni és
d) településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.

7. §  A Beruházással érintett építmények, önálló rendeltetési egységek rendeltetésszerű használatához szükséges, 
az  országos településrendezési és építési követelményekről szóló kormányrendelet szerint elhelyezendő 
személygépkocsik számát azzal az  eltéréssel kell meghatározni, hogy egy személygépkocsi elhelyezését kell 
biztosítani iroda és egyéb önálló rendeltetési egységek huzamos tartózkodásra szolgáló helyiségeinek minden 
megkezdett 120 m2 nettó alapterülete után.

8. § (1) A  Beruházással érintett épület átalakításánál az  általános érvényű tűzvédelmi követelmények alkalmazása során 
figyelembe kell venni a  Beruházás megvalósítását megelőzően nyilvános rendezvények megtartására kialakított, 
de részben eltérő rendeltetésű épületrészek meglévő állapot szerinti tűzvédelmi kialakítását, főbb tűzvédelmi 
jellemzőit.

 (2) A  Beruházással érintett épületek esetében az  eltérő tűzszakaszok közötti, épületeket összekötő zárt közlekedő 
folyosók, hidak homlokzatainál nem kell az  Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet 
(a továbbiakban: OTSZ) 360. § (2) bekezdése szerinti tűzterjedési gátat kialakítani, ha a zárt közlekedő, híd mindkét 
vége Sm füstgátló ajtókkal kerül lezárásra, valamint a  híd – a  szigeteléseket és a  hordozó rétegeket leszámítva – 
éghető anyagot nem tartalmaz.

 (3) A Beruházással érintett közigazgatási hatósági eljárásokban az OTSZ e rendelet hatálybalépésének napján hatályos 
rendelkezéseit kell alkalmazni.

9. §  A Beruházással érintett műemlék épületben elhelyezett iroda funkció esetén a  felvonók forgalomszámításában 
a kiszolgálandó utasok száma tekintetében a normatív adatokat nem kell figyelembe venni, a kiszolgálandó utasok 
számát a vezető tervező által megállapított valós létszámadatok alapján kell meghatározni.

10. § (1) A Beruházással érintett műemlék épületre bontási engedély és örökségvédelmi engedély iránti kérelem együtt és 
külön is előterjeszthető. Az  építésügyi hatóság a  bontási engedélyt és az  örökségvédelmi engedélyt a  kulturális 
örökség védelméről szóló jogszabályokban meghatározott műemlékvédelmi szempontok figyelembevételével 
adja ki.

 (2) A  Beruházással érintett műemlék épület falfelületeinek vagy szerkezeteinek, továbbá alkotórészeinek 
és tartozékainak a  régészeti örökség és a  műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 
393/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 3. § (4) bekezdés o) pontja szerinti tudományos vagy műszaki 
célú kutatása, feltárása, valamint az  Ingatlanokon lévő fás szárú növényzetnek az  R. 3.  § (4)  bekezdés n)  pontja 
szerinti eltávolítása örökségvédelmi engedély nélkül az arra jogosult által elvégezhető. Az építés-kivitelezés idején 
helyszíni szakértői megfigyelést kell alkalmazni, a  kivitelezés közben előkerülő műemléki értékek dokumentálását 
arra jogosulttal el kell végeztetni.

 (3) A Beruházással összefüggésben az előzetes régészeti dokumentáció elkészítésére és a szükséges megelőző feltárás, 
próbafeltárás, mentő feltárás és régészeti feltárás elvégzésére a Budapesti Történeti Múzeum jogosult.

11. § (1) A  2.  § (1)  bekezdése szerinti közigazgatási hatósági eljárásokban hozott döntés fellebbezésre tekintet nélkül 
végrehajtható.
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 (2) Az  eljáró hatóság a  2.  § (1)  bekezdése szerinti közigazgatási hatósági eljárásokban meghozott döntéseket 
–  az  eljárás során a  személyesen az  ügyfélnek szóló végzések, valamint az  ingatlan-nyilvántartással összefüggő 
döntések kivételével – hirdetményi úton közli. A  döntés közlésének napja a  hirdetmény kifüggesztését követő 
ötödik nap.

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

13. §  E rendeletet a hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

  Dr. Semjén Zsolt s. k.,
  miniszterelnök-helyettes
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1. melléklet a 227/2014. (IX. 4.) Korm. rendelethez

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárások és az eljárások 
lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóságok

A B C D E

1 Beruházás megnevezése Beruházás azonosítója A beruházás megvalósításával kapcsolatos 

engedélyezési eljárások

Első fokon eljáró hatóság Másodfokon eljáró hatóság

2 A Miniszterelnökség budavári 

elhelyezéséhez szükséges felújítási és 

építési beruházás

A Budapest I. kerület, 6460 helyrajzi 

számú, Budapest I. kerület  

6459 helyrajzi számú, Budapest  

I. kerület 6515, 6458 helyrajzi számú, 

Budapest I. kerület 6461 helyrajzi 

számú, és a Budapest I. kerület 

14363/1 helyrajzi számú ingatlanok.

a) építésügyi hatósági engedélyezési 

és tudomásulvételi eljárások,  

b) örökségvédelmi hatósági 

engedélyezési eljárások,  

c) régészeti feltárásokkal kapcsolatos 

eljárások (a további régészeti 

feladatellátás meghatározása 

kivételével),  

d) építésfelügyeleti eljárások,  

e) fakivágási engedélyezési eljárások

Budapest Főváros Kormányhivatala 

V. Kerületi Hivatalának Építésügyi és 

Örökségvédelmi Hivatala

Budapest Főváros Kormányhivatala 

Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala

3 további régészeti feladatellátás 

meghatározása

Budapest Főváros Kormányhivatala 

Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala

nincs

4 útügyi hatósági engedélyezési 

eljárások

Budapest Főváros Kormányhivatala 

Közlekedési Felügyelősége

Nemzeti Közlekedési Hatóság 

Központja

5 felvonó, mozgólépcső, emelők, 

gépi működtetési közlekedési 

berendezések engedélyezése

Budapest Főváros Kormányhivatala 

Közlekedési Felügyelősége

Nemzeti Közlekedési Hatóság 

Központja

6 a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési 

Hivatalról és a területi mérésügyi és 

műszaki biztonsági hatóságokról szóló 

320/2010. (XII. 27.)  

Korm. rendelet 12. § (2) bekezdése 

és 13. § (2) bekezdése szerinti 

engedélyezési eljárások

Budapest Főváros Kormányhivatala 

Mérésügyi és Műszaki Biztonsági 

Hatósága

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési 

Hivatal

7 hírközlési hatósági eljárások Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 

Hivatala

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 

elnöke

8 telekalakítási, földmérési, ingatlan-

nyilvántartási hatósági eljárások

Budapesti 1. Számú Földhivatal Budapest Főváros Kormányhivatalának 

Földhivatala

9 talajvédelmi hatósági eljárások Pest Megyei Kormányhivatal Növény- 

és Talajvédelmi Igazgatósága

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági 

Hivatal



M
A

G
Y

A
R

 K
Ö

Z
L

Ö
N

Y
 • 2014. évi 121. szám

 
13205

10 beépített tűzjelző, tűzoltó 

berendezések létesítési és 

használatbavételi eljárásai, 

tűzvédelmi hatósági ügyekben 

eltérési engedélyezési eljárások, a 

jogszabályokban rögzített tűzvédelmi 

hatósági egyeztetésekkel kapcsolatos 

hatósági eljárások

Belügyminisztérium Országos 

Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

nincs

11 bányahatósági engedélyek Magyar Bányászati és Földtani Hivatal 

Budapesti Bányakapitányság

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal

12 azok a 2–11. sorban nem 

szereplő további hatósági 

engedélyezési eljárások, amelyek 

a Beruházás megvalósításához és 

használatbavételéhez közvetlenül 

szükségesek

az adott ügyfajtára vonatkozó 

jogszabály szerint elsőfokú 

hatóságként kijelölt hatóság

az adott ügyfajtára vonatkozó 

jogszabály szerint másodfokú 

hatóságként kijelölt hatóság
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2. melléklet a 227/2014. (IX. 4.) Korm. rendelethez

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges 
hatósági engedélyezési eljárásokban közreműködő hatáskörrel rendelkező szakhatóságok

A B C

1 Szakhatósági közreműködés tárgyköre Elsőfokú eljárásban kijelölt szakhatóság Másodfokú eljárásban kijelölt szakhatóság

2 Építésügy Budapest Főváros 
Kormányhivatala V. Kerületi 
Hivatalának Építésügyi és 
Örökségvédelmi Hivatala

Budapest Főváros 
Kormányhivatala Építésügyi és 
Örökségvédelmi Hivatala

3 A településrendezési 
követelményeknek és a helyi 
építési szabályzatnak való 
megfelelőség vizsgálata

Budapest Főváros 
Kormányhivatala V. Kerületi 
Hivatalának Építésügyi és 
Örökségvédelmi Hivatala

Budapest Főváros 
Kormányhivatala Építésügyi és 
Örökségvédelmi Hivatala

4 Környezetvédelem, 
természetvédelem

Közép-Duna-völgyi 
Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Felügyelőség

Országos Környezetvédelmi 
és Természetvédelmi 
Főfelügyelőség

5 Vízügy Közép-Duna-völgyi Vízügyi 
Hatóság

Országos Vízügyi Hatóság

6 Katasztrófavédelem Belügyminisztérium 
Országos Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság

nincs

7 Tűzvédelem Belügyminisztérium 
Országos Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság

nincs

8 Régészet és műemlékvédelem Budapest Főváros 
Kormányhivatala V. Kerületi 
Hivatalának Építésügyi és 
Örökségvédelmi Hivatala

Budapest Főváros 
Kormányhivatala Építésügyi és 
Örökségvédelmi Hivatala

9 Közlekedés: közút Budapest Főváros 
Kormányhivatala Közlekedési 
Felügyelősége

Nemzeti Közlekedési Hatóság 
Központja

10 Talajvédelem Pest Megyei Kormányhivatal 
Növény- és Talajvédelmi 
Igazgatósága

Nemzeti Élelmiszerlánc-
biztonsági Hivatal

11 Egészségügy Budapest Főváros 
Kormányhivatala 
Népegészségügyi Szakigazgatási 
Szerve

Országos Tisztifőorvosi Hivatal

12 Hírközlés Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság Hivatala

Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság elnöke

13 Műszaki biztonság Budapest Főváros 
Kormányhivatala Mérésügyi és 
Műszaki Biztonsági Hatósága

Magyar Kereskedelmi 
Engedélyezési Hivatal

14 Élelmiszer-biztonság Pest Megyei Kormányhivatal 
Élelmiszerlánc-biztonsági és 
Állategészségügyi Igazgatósága

Nemzeti Élelmiszerlánc-
biztonsági Hivatal

15 Földtan Magyar Bányászati és 
Földtani Hivatal Budapesti 
Bányakapitányság

Magyar Bányászati és Földtani 
Hivatal
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16 Bányászat Magyar Bányászati és 
Földtani Hivatal Budapesti 
Bányakapitányság

Magyar Bányászati és Földtani 
Hivatal

17 Honvédelem Honvédelmi Minisztérium 
Hatósági Hivatal vezetője

honvédelemért felelős miniszter
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IV. A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletei, 
 valamint az önálló szabályozó szerv vezetőjének 
 rendeletei

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökének 5/2014. (IX. 4.) NMHH rendelete
az elektronikus hírközlő hálózatok azonosítóival kapcsolatos gazdálkodás rendjéről szóló  
2/2011. (IX. 26.) NMHH rendelet módosításáról

Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 182.  § (3)  bekezdés 14.  pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
az  elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 55/A.  § (4)  bekezdésében és az  elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi  
C. törvény 146. § (4) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  Az  elektronikus hírközlő hálózatok azonosítóival kapcsolatos gazdálkodás rendjéről szóló 2/2011. (IX. 26.)  
NMHH rendelet (a továbbiakban: R.) 17. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  hatóság az  e  rendelet hatálybalépését megelőzően a  telefon tudakozó céljára kijelölt 198 rövid szám 
használati engedélyét 2014. szeptember 30-ig, a  197 és 199 rövid számok használati engedélyét 2014. december 
31-ig visszavonja.”

2. §  Az R. 17. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  198 tudakozó számra irányuló hívásokat a  hívást kezdeményező előfizető szolgáltatója – amennyiben 
a  tudakozó szolgáltatás igénybevételét a  szolgáltató 2014. augusztus 1. napján hatályos általános szerződési 
feltételei lehetővé teszik – köteles 2014. október 1-jétől 2015. december 31-ig a  hívó részére díjmentesen 
a következő hangbemondáson végződtetni:
„Tájékoztatjuk, hogy a  198-as hívószám 2014. szeptember 30-án megszűnt, az  egyetemes országos belföldi 
tudakozó szolgáltatás 2014. október 1-jétől a 11800-as hívószámon érhető el.””

3. §  Az R. 17. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A  kötelezett szolgáltató a  hangbemondást saját hálózatából nyújtja vagy az  egyetemes tudakozó szolgáltató 
hálózatából díjmentesen veszi igénybe.”

4. §  Az R. 17. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Az  egyetemes tudakozó szolgáltató a  hívást kezdeményező előfizető szolgáltatójának erre irányuló igénye 
alapján – külön hálózati szerződés megkötése vagy a  szolgáltatóval fennálló hatályos hálózati szerződésének 
módosítása nélkül – köteles a  hívást kezdeményező előfizető szolgáltatója által a  198 tudakozó számról 
az egyetemes tudakozó szolgáltató felé irányított hívásokat a (4) bekezdés szerinti hangbemondáson végződtetni.”

5. §  Az R. 17. §-a a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:
„(6a) Amennyiben a  szolgáltató saját tudakozó szolgáltatást nyújt más 118de formátumú országosan elérhető 
telefon tudakozó számon, akkor a  (4)  bekezdés szerinti hangbemondást kizárólag saját előfizetői által 
kezdeményezett hívások esetén az erről szóló tájékoztatással kiegészítheti.”

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

  Dr. Karas Monika s. k.,
  a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

A nemzeti fejlesztési miniszter 38/2014. (IX. 4.) NFM rendelete
a Magyar Turizmus Zártkörűen Működő Részvénytársaság felett az államot megillető tulajdonosi jogok  
és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelöléséről

Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 71.  § (2)  bekezdés b)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109.  § 3.  pontjában meghatározott feladatkörömben 
eljárva a következőket rendelem el:

1. §  A Magyar Turizmus Zártkörűen Működő Részvénytársaság felett az  államot megillető tulajdonosi jogok és 
kötelezettségek összessége gyakorlójának 2018. december 31-ig a Nemzetgazdasági Minisztériumot jelölöm ki.

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

  Dr. Seszták Miklós s. k.,
  nemzeti fejlesztési miniszter
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IX. Határozatok Tára

A köztársasági elnök 322/2014. (IX. 4.) KE határozata
magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés b)  pontja alapján – a  külgazdasági és külügyminiszter előterjesztésére  – 
hozzájárulok Philip Sang’ka Marmo rendkívüli és meghatalmazott nagykövetnek a Tanzániai Egyesült Köztársaság 
magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövetévé történő kinevezéséhez, berlini székhellyel.

Budapest, 2014. augusztus 10.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2014. augusztus 25.

  Dr. Navracsics Tibor s. k.,
  külgazdasági és külügyminiszter

KEH ügyszám: IV-5/03817-1/2014.

A köztársasági elnök 323/2014. (IX. 4.) KE határozata
magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés b)  pontja alapján – a  külgazdasági és külügyminiszter előterjesztésére  – 
hozzájárulok Niclas Trouvé rendkívüli és meghatalmazott nagykövetnek Svédország magyarországi rendkívüli és 
meghatalmazott nagykövetévé történő kinevezéséhez, budapesti székhellyel.

Budapest, 2014. augusztus 1.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2014. augusztus 13.

  Dr. Navracsics Tibor s. k.,
  külgazdasági és külügyminiszter

KEH ügyszám: IV-5/03819-1/2014.
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A köztársasági elnök 324/2014. (IX. 4.) KE határozata
magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés b)  pontja alapján – a  külgazdasági és külügyminiszter előterjesztésére  – 
hozzájárulok Bruno Javier Faraone Machado rendkívüli és meghatalmazott nagykövetnek az  Uruguayi Keleti 
Köztársaság magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövetévé történő kinevezéséhez, bécsi székhellyel.

Budapest, 2014. július 23.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2014. augusztus 13.

  Dr. Navracsics Tibor s. k.,
  külgazdasági és külügyminiszter

KEH ügyszám: IV-5/03550-1/2014.

A köztársasági elnök 325/2014. (IX. 4.) KE határozata
dandártábornoki kinevezésről

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés e) pontja, valamint a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati 
viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 4.  § (3)  bekezdése és 36.  § (4)  bekezdése alapján – a  belügyminiszter 
javaslatára – Balázs Péter büntetés-végrehajtási ezredest 2014. szeptember 8-ai hatállyal büntetés-végrehajtási 
dandártábornokká kinevezem.

Budapest, 2014. szeptember 1.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2014. szeptember 1.

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter

KEH ügyszám: IV-6/04179-1/2014.
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A Kormány 1494/2014. (IX. 4.) Korm. határozata
az „Itthon vagy – Magyarország szeretlek” kulturális program lebonyolításához szükséges forrás 
biztosításáról

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva elrendeli
 1. az „Itthon vagy – Magyarország szeretlek” kulturális program lebonyolításához kapcsolódóan a  Magyarország 

2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény (a  továbbiakban: Kvtv.) 1.  melléklet IX. Helyi 
önkormányzatok támogatásai fejezetnek a  26. „Itthon vagy – Magyarország szeretlek” programsorozat címmel 
történő kiegészítését;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 belügyminiszter
Határidő: azonnal

 2. az „Itthon vagy – Magyarország szeretlek” programsorozat lebonyolításához 1000,0 millió forint egyszeri 
átcsoportosítását a  Kvtv. 1.  melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 3. A  helyi önkormányzatok 
kiegészítő támogatásai cím terhére, a  Kvtv. 1.  melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 26. „Itthon 
vagy – Magyarország szeretlek” programsorozat cím javára, az 1. melléklet szerint.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 belügyminiszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1494/2014. (IX. 4.) Korm. határozathoz

IX. Helyi önkormányzatok támogatásai

Millió forintban, egy tizedessel
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím K I A D Á S O K (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
IX. Helyi önkormányzatok támogatásai

018450 3 A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
K5 -1 000,0

342706 26
K5 1 000,0

Millió forintban, egy tizedessel
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- B E V É T E L A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása

Millió forintban, egy tizedessel
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- T Á M O G A T Á S A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év
Fejezet időarányos
Állami Számvevőszék teljesítményarányos
Magyar Államkincstár egyéb: azonnali 1 000,0 1 000,0
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

2 példány

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

Az adatlap 5 példányban töltendő ki
1 példány
1 példány
1 példány

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.) költségvetési évben egyszeri jellegű  

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.) költségvetési évben egyszeri jellegű  

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.) költségvetési évben egyszeri jellegű  

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2014.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

„Itthon vagy - Magyarország szeretlek” programsorozat
Egyéb működési célú kiadások

Egyéb működési célú kiadások
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A Kormány 1495/2014. (IX. 4.) Korm. határozata
a Decentralizált területfejlesztési programok és a Területfejlesztéssel és fejlesztéspolitikával összefüggő 
feladatok jogcímcsoport címrendi besorolásának megváltoztatásáról és a területfejlesztéssel összefüggő 
előirányzat-átcsoportosításról

A Kormány
 1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva

a) a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 
1. melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 33. Hazai 
fejlesztési programok alcím, 8. Decentralizált területfejlesztési programok jogcímcsoport besorolását 
a  Kvtv. 1.  melléklet XV. Nemzetgazdasági Minisztérium fejezet, 25. Fejezeti kezelésű előirányzatok 
cím, 4. Területfejlesztési és építésügyi feladatok alcím, 2. Decentralizált területfejlesztési programok 
jogcímcsoportra; valamint

b) a Kvtv. 1.  melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 
33. Hazai fejlesztési programok alcím, 18. Területfejlesztéssel és fejlesztéspolitikával összefüggő feladatok 
jogcímcsoport besorolását a  Kvtv. 1.  melléklet XV. Nemzetgazdasági Minisztérium fejezet, 25. Fejezeti 
kezelésű előirányzatok cím, 4. Területfejlesztési és építésügyi feladatok alcím, 4. Területfejlesztéssel és 
fejlesztéspolitikával összefüggő feladatok jogcímcsoportra változtatja;

c) 2,9 millió forint tartós átcsoportosítását rendeli el a  Kvtv. 1.  melléklet XV. Nemzetgazdasági Minisztérium 
fejezet, 1. Nemzetgazdasági Minisztérium igazgatása cím terhére, a Kvtv. 1. melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium fejezet, 1. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium igazgatása cím javára az 1. melléklet szerint;
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal

 2. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, intézkedjen a Magyar Államkincstár felé, hogy 2014. január 1-jei határnappal 
a  címrendi változás átvezetését, egyidejűleg az  átrendezés időpontjáig végrehajtott évközi előirányzat-
módosításokat, a  teljesítési adatok, a kötelezettségvállalások és a kapcsolódó előirányzat-maradványok, bevételek 
átrendezését hajtsa végre.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

  Dr. Semjén Zsolt s. k.,
  miniszterelnök-helyettes
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1. melléklet az 1495/2014. (IX. 4.) Korm. határozathoz

XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
XV. Nemzetgazdasági Minisztérium

Millió forintban, egy tizedessel
ÁHT Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím K I A D Á S O K (+/-) következő
azonosító csop. szám szám csop. név évre 

szám név áthúzódó
Kiemelt előirányzat neve hatása

XVII.  Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
280645 1 Nemzeti Fejlesztési Minisztérium igazgatása

K1 Személyi juttatások 2,0 -2,0

K2 0,6 -0,6
K3 Dologi kiadások 0,3 -0,3

XV. Nemzetgazdasági Minisztérium
006343 1 Nemzetgazdasági  Minisztérium igazgatása

K1 Személyi juttatások -2,0 2,0

K2 -0,6 0,6
K3 Dologi kiadások -0,3 0,3

Millió forintban, egy tizedessel
ÁHT. Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- B E V É T E L A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő
azonosító csop. szám szám csop. név évre 

szám név áthúzódó
Kiemelt előirányzat neve hatása

Millió forintban, egy tizedessel
ÁHT. Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- T Á M O G A T Á S A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő
azonosító csop. szám szám csop. név évre 

szám név áthúzódó
Kiemelt előirányzat neve hatása

XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
280645 1 Nemzeti Fejlesztési Minisztérium igazgatása 2,9 -2,9

XV. Nemzetgazdasági Minisztérium
006343 1 Nemzetgazdasági Minisztérium igazgatása -2,9 2,9

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

Millió forintban, egy tizedessel
A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év

Fejezet időarányos
Állami Számvevőszék teljesítményarányos
Magyar Államkincstár egyéb: azonnal 2,9 2,9
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA *
a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2014.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

2 példány

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

Az adatlap 5 példányban töltendő ki
1 példány
1 példány
1 példány

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    b) a következő év költségvetésébe beépülő

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    b) a következő év költségvetésébe beépülő

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    b) a következő év költségvetésébe beépülő

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    b) a következő év költségvetésébe beépülő
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A Kormány 1496/2014. (IX. 4.) Korm. határozata
Hercegszántó Község Önkormányzata feladatainak támogatása érdekében a IX. Helyi önkormányzatok 
támogatásai fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról

A Kormány
 1. az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a  továbbiakban: Áht.) 33.  § (1)  bekezdésében biztosított 

jogkörében eljárva elrendeli
a) a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény (a  továbbiakban: 

Kvtv.) 1.  melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet címrendjének a  25. Hercegszántó Község 
Önkormányzata feladatainak támogatása címmel történő kiegészítését;
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 belügyminiszter
Határidő: azonnal

b) Hercegszántó Község feladatainak biztonságos finanszírozása érdekében 60,0 millió forint egyszeri 
átcsoportosítását a  Kvtv. 1.  melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 3. A  helyi 
önkormányzatok kiegészítő támogatásai cím terhére, a  Kvtv. 1.  melléklet IX. Helyi önkormányzatok 
támogatásai fejezet, 25. Hercegszántó Község feladatainak támogatása cím javára az 1. melléklet szerint;
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

 2. egyetért azzal, hogy a  belügyminiszter a  Kvtv. helyi önkormányzatok támogatásait tartalmazó költségvetési 
fejezetéből Hercegszántó Község feladatainak biztonságos finanszírozása érdekében nyújtandó támogatás 
felhasználásának és elszámolásának feltételeiről 2014. szeptember 26-ig támogatási megállapodást köt 
Hercegszántó Község Önkormányzatával;

 3. egyetért azzal, hogy a  belügyminiszter a  támogatást – a  2.  pont szerinti megállapodás megkötését követően, 
legkésőbb 2015. december 31-ig történő elszámolási kötelezettséggel – folyósítsa Hercegszántó Község 
Önkormányzata számára.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1496/2014. (IX. 4.) Korm. határozathoz

Fejezetek megnevezése:
IX. Helyi önkormányzatok támogatásai

Millió forintban, egy tizedessel
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím K I A D Á S O K (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
IX.  Helyi önkormányzatok támogatásai

347973 25 Hercegszántó Község Önkormányzata feladatainak támogatása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 60,0

018450 3 A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -60,0

Millió forintban, egy tizedessel
Államháztar

tási Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- B E V É T E L A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
egyedi szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

azonosító csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása

Millió forintban, egy tizedessel
Államháztar

tási Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- T Á M O G A T Á S A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
egyedi szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

azonosító csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év
Fejezetet irányító szerv időarányos
Állami Számvevőszék teljesítményarányos   
Magyar Államkincstár egyéb: azonnal 60,0 60,0
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni."

2 példány

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

Az adatlap 5 példányban töltendő ki
1 példány
1 példány
1 példány

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

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

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

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2014.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

Államháztar
tási egyedi 
azonosító
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A Kormány 1497/2014. (IX. 4.) Korm. határozata
a székesfehérvári Szent István Bazilika soron kívüli rekonstrukciójának támogatására a rendkívüli 
kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

A Kormány
 1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 21.  § (6)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 

a székesfehérvári Szent István Bazilika átfogó helyreállításához kapcsolódó, 2014. évben szükséges 86 360 ezer forint 
egyszeri átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a fel nem használt rész tekintetében visszatérítési kötelezettséggel 
a  Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 
1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 55. Egyházi célú 
központi költségvetési hozzájárulások alcím, 9. Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása 
jogcímcsoport javára, a Kvtv. 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 17. Rendkívüli kormányzati intézkedések cím 
terhére, az 1. melléklet szerint;
Az átcsoportosítás tekintetében

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

Az elszámolás és a visszatérítési kötelezettség tekintetében
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2015. június 30.

 2. felhívja a nemzetgazdasági minisztert és az emberi erőforrások miniszterét, hogy gondoskodjon az 1. pont szerinti 
átfogó helyreállítás megvalósításához 2015. évben szükséges 293 640 ezer forint Emberi Erőforrások Minisztériuma 
fejezetben történő rendelkezésre állásáról.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter 
emberi erőforrások minisztere

Határidő: a 2015. évi központi költségvetés tervezése során

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1497/2014. (IX. 4.) Korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

Ezer forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím K I A D Á S O K (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

55 Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások
335740 9 Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 86 360
XI. Miniszterelnökség

297102 17 Rendkívüli kormányzati intézkedések 
K5 Egyéb működési célú kiadások -86 360

Ezer forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- B E V É T E L A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása

Ezer forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- T Á M O G A T Á S A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
55 Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások

335740 9 Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása 86 360

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év

Fejezetet irányító szerv időarányos
Állami Számvevőszék teljesítményarányos   
Magyar Államkincstár egyéb: azonnal 86 360 86 360
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

2 példány

1 példány
1 példány

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

A módosítást 
elrendelő jogszabály/ 

határozat száma

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2014.

A módosítást 
elrendelő jogszabály/ 

határozat száma

A módosítást 
elrendelő jogszabály/ 

határozat száma

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

Az adatlap 5 példányban töltendő ki

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

1 példány

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

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű   
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A Kormány 1498/2014. (IX. 4.) Korm. határozata
a Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évi akcióterve 6. prioritásának, valamint 
az Államreform Operatív Program 2011–2013. évi akcióterve 1. prioritásának módosításáról, azok keretében 
kiemelt projektek nevesítéséről és felhívások közzétételéről

A Kormány
 1. egyetért a részére bemutatott projektötletekkel, valamint azok alapján a fogyasztóvédelem kiemelt fontosságával és 

azzal, hogy a fogyasztóvédelemmel összefüggő kérdéseket kiemelten szükséges kezelni,
 2. megállapítja

a) a  Környezet és Energia Operatív Program (a  továbbiakban: KEOP) 2011–2013. évekre szóló akciótervének 
6. prioritását az 1. melléklet szerint,

b) az  Államreform Operatív Program (a  továbbiakban: ÁROP) 2011–2013. évekre szóló akciótervének 
1. prioritását a 2. melléklet szerint,

 3. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az 1. pontban meghatározott szempontok érvényre juttatását szolgáló 
kiemelt projektek tervezési útmutatóinak előkészítéséhez szükséges szakmai tartalmat készítse elő, és küldje meg 
az 5. pont szerinti miniszter részére,

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal

 4. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon a KEOP 2011–2013. évekre szóló akcióterve 6. prioritása 
keretén belül „A fenntartható életmód a  fogyasztóvédelem eszközrendszerén keresztül” című kiemelt projekt 
felhívás közzétételéről 350 millió forint összeggel,

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal

 5. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy gondoskodjon az ÁROP 2011–2013. évekre szóló akcióterve 
1.  prioritása keretén belül „A fogyasztóvédelmi intézményrendszer szervezeti működésének fejlesztése” című 
kiemelt projekt felhívás közzétételéről, többlet-kötelezettségvállalás keretében hazai költségvetés terhére 
finanszírozandó 350 millió forint összeggel,

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: a 3. pont szerinti szakmai tartalom beérkezését követően azonnal

 6. elfogadja
a) a  3.  melléklet szerint a  KEOP-6.4.0 azonosító számú, „A fenntartható életmód a  fogyasztóvédelem 

eszközrendszerén keresztül” című, és
b) a  4.  melléklet szerint az  ÁROP-1.2.24. azonosító számú, „A fogyasztóvédelmi intézményrendszer szervezeti 

működésének fejlesztése” című
projektek kiemelt projektként történő nevesítését,

 7. hozzájárul a 6. pont szerinti projektek támogatási szerződéseinek megkötéséhez,
Felelős: a 6. pont a) alpontja tekintetében a nemzeti fejlesztési miniszter
 a 6. pont b) alpontja tekintetében a Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: a kiemelt projektjavaslatok beérkezését követő harmincadik nap

 8. visszavonja
a) a  Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 3. és 6. prioritásának 

módosításáról szóló 1196/2014. (III. 31.) Korm. határozatot,
b) az Államreform Operatív Program és az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program keretében végrehajtásra 

kerülő projektek jogutódlásáról, az  Államreform Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének 
módosításáról, valamint az  Elektronikus Közigazgatás Operatív Program 2011–2013. évekre szóló 
akciótervének módosításáról szóló 1452/2014. (VIII. 1.) Korm. határozat 2.  mellékletének az  1. prioritásra 
vonatkozó részét.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1498/2014. (IX. 4.) Korm. határozathoz

I. Prioritás bemutatása - 6. prioritás: Fenntartható életmód és fogyasztás Környezet és Energia Operatív Program
Akcióterv 2011-2013

1. Prioritás tartalma

2. A prioritás ütemezése – kiírások kerete

2011 2012 2013 Összesen
13,2879 0,0000 0,3500 13,6379

              Túlvállalás:  0,4218 Mrd Ft
              ESZA tervezett aránya a prioritás keretéből: 0%

3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)

2007-2014 2014 hátralévő 2015 Összesen
22,0392 0,9982 0,0000 23,0374

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

2011 2012 2013

6.1.0/A FÉF kampányok Előre meghatározott forgatókönyv és szakmai tartalom szerint megvalósuló iskolai rendezvények 
támogathatók. nemzeti fejlesztési miniszter földművelésügyi miniszter

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

nemzeti fejlesztési miniszter földművelésügyi miniszter

6.1.0/C FÉF kampányok Országos komplex kampányok megtervezése és lebonyolítása nemzeti fejlesztési miniszter földművelésügyi miniszter

6.2.0/A FÉF mintaprojektek 1. A hivatásforgalmú kerékpáros közlekedés infrastrukturális feltételeinek javítása
2. Házi és közösségi komposztálást népszerűsítő mintaprojekt nemzeti fejlesztési miniszter földművelésügyi miniszter

6.2.0/B FÉF mintaprojektek

1. Középületek komplex környezetbarát (hulladékmegelőző, víztakarékos, energiatakarékos) átalakítása
2. Fenntartható életmóddal kapcsolatos non profit információs központok fejlesztése
3. Környezetbarát, helyi élelmiszerek piacának fejlesztése
4. Biotermékek, ill. környezetbarát termékek és szolgáltatások minősítő vagy hitelesítő rendszerének 
fejlesztése, a rendszerek népszerűsítése

nemzeti fejlesztési miniszter földművelésügyi miniszter

6.3.0 E-környezetvédelem 3,6121 0,0000 0,0000 Infokommunikációs rendszerfejlesztés (szoftverbeszerzés, szoftverfejlesztés, szaktanácsadás, 
eszközbeszerzés, építés)  földművelésügyi miniszter nemzeti fejlesztési miniszter

6.3.0/Z Stratégiai zajtérképek 0,0824 0,0000 0,0000 1. Stratégiai zajtérkép készítése
2. Intézkedési terv készítése  földművelésügyi miniszter  -

6.4.0
A fenntartható életmód a 

fogyasztóvédelem eszközrendszerén 
keresztül 

0,0000 0,0000 0,3500 A környezettudatosság elősegítése a fogyasztóvédelem eszközrendszerén keresztül. A fenntartható 
fogyasztói magatartás ösztönzése. nemzeti fejlesztési miniszter -

6. Prioritás 13,2879 0,0000 0,3500
* Az Európai Pénzügyi Stabilitási Mechanizmus keretében a támogatás uniós hányada 85%-ról 95%-ra növekedhet. Ez a rendelkezésre álló keretet csökkenti, amennyiben nem kerül sor költségvetési kompenzációra
A 6.1.0. konstrukció 0,4218 Mrd Ft túlvállalást tartalmaz.

A konstrukció szakmai tartalma 
tekintetében feladatkörrel rendelkező 

további miniszter

4,2130 0,0000 0,0000

5,3804 0,0000 0,0000

Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)

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

Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 293,1 HUF/EUR árfolyamon)

Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 293,1 HUF/EUR árfolyamon)

Konstrukció kódja Konstrukció neve

Pályázatok, kiemelt projektek 
meghirdethető kerete

(MrdFt)* A konstrukció célja A konstrukció szakmai 
tartalmáért felelős miniszter
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2. melléklet az 1498/2014. (IX. 4.) Korm. határozathoz
2.	  melléklet	  az	  	  	  	  	  	  	  /2014.	  (	  	  	  	  	  	  	  	  	  )	  Korm.	  határozathoz

1.	  oldal

I. Prioritás bemutatása - 1. prioritás: 

1. Prioritás tartalma

2. A prioritás ütemezése – kiírások kerete

2011 2012 2013 Összesen

2,10 14,20 7,65 23,95
              Tartalék:         (Mrd Ft)
              ESZA tervezett aránya a prioritás keretéből: max. 10%

3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)

2011 2012 2013 2014 2015 Összesen
2,10 14,20 7,65 2,58 0,00 26,53

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

2011 2012 2013 2014

1 1 17
Kormányzati informatikai 

szolgáltatási és e-közigazgatási 
sztenderdek kidolgozása 

0,00 0,20 0,00 0,050   

A kormányzati szervek infokommunikáció területén gyakorolt 
irányító és ellenőrző tevékenységének tapasztalatai szerint az 
IT gazdálkodás, tervezés, és üzemeltetés szoros felügyeletével 

gazdaságosabbá és célszerűbbé tehetők a közigazgatás IT 
ráfordításai.

A konstrukció keretében a kormányzati informatikai irányítás 
szabályozási, biztonsági és operatív szempontú fejlesztése 

valósul meg, amelynek eredményeként számonkérhető 
standardizált műszaki elvárások, korszerű adatfeldolgozó 
környezet jön létre. Az egyes részfejlesztések együttesen 
képesek a közigazgatási informatika konszolidációjának 

támogatására.

Miniszterelnökséget vezető miniszter belügyminiszter

1 2 6

Jogszabályok és folyamatok 
egyszerűsítése, egyszerűsítésének 
koordinációja (kiemelt projekt és 

pályázat)

2,10 0,00 0,00 0,000   

Az állampolgárokat érintő legfontosabb és legnagyobb 
ügyfélkört jelentő ügyek folyamata egyszerűbbé válik, ezáltal 
csökken a jogszabályokból eredő adminisztratív terhek (pl. 

időráfordítás) mértéke, ami növeli az állampolgári 
elégedettséget. A projekt keretében a pályázati konstrukcióban 

megvalósuló egyszerűsítések egységes módszertani keretek 
között, folyamatos szakmai mentorálás és koordináció mellett 
folynak, ami biztosítja a projekt eredményességét. A központi 

monitoring rendszer és az egységes módszertan révén 
kimutatható lesz az adminisztratív tehercsökkentés teljes 

értéke.

igazságügyi miniszter

Államreform Operatív Program

Akcióterv 2011-2013

A konstrukció célja
A konstrukció szakmai tartalma 

tekintetében feladatkörrel 
rendelkező további miniszter

A konstrukció szakmai 
tartalmáért felelős miniszter

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

Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)

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

Konstrukció kódja Konstrukció neve

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

Pályázatok, kiemelt projektek meghirdethető kerete
KMR+KONV

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

2.	  oldal

2011 2012 2013 2014

A konstrukció célja
A konstrukció szakmai tartalma 

tekintetében feladatkörrel 
rendelkező további miniszter

A konstrukció szakmai 
tartalmáért felelős miniszterKonstrukció kódja Konstrukció neve

Pályázatok, kiemelt projektek meghirdethető kerete
KMR+KONV

(MrdFt)

1 2 10
Az elektronikus ügyintézésre 

vonatkozó jogszabályi környezet 
felülvizsgálata 

0,00 0,20 0,00 0,000   

Az elvárt konkrét eredmény egységes koncepció elkészítése, 
illetve az abban foglaltakat szolgáló jogszabály módosítások és 
új jogi normák szövegének a kidolgozása. Közvetve pedig cél 

az elektronikus ügyintézés használatának növelése a 
jogszabályi környezet ügyfélközpontú megközelítésével. A 

projekt feladata továbbá a szakmai, társadalmi egyeztetésre 
megfelelő forma kialakítása, a vélemények konszolidálási 
mechanizmusának kialakítása, a döntéshozók megfelelő 

informálása a végleges tervezettel kapcsolatos véleményekről.

igazságügyi miniszter belügyminiszter, Miniszterelnökséget 
vezető miniszter

1 1 19 Hatásvizsgálatok és stratégiák 
elkészítése 0,00 1,20 0,00 0,000   

A pályázat eredményeként minden minisztériumban több 
előterjesztés kapcsán érdemi hatásvizsgálatok születnek. Ezek 

segítségével kialakul az egységes módszertanra épülő 
hatásvizsgálati rendszer, valamint elterjednek a modern 

vizsgálati módszerek. A pályázat az ÁROP 2009-2010. évi 
akciótervében szereplő, a kormányzati jogszabály-előkészítési 
folyamat átalakítását célzó kiemelt projekt eredményeire épül.

Miniszterelnökséget vezető miniszter

1 2 12 Közhiteles címregiszter kialakítása 0,00 0,95 0,00 0,000   

A közigazgatáson belüli egységes címkezelés megvalósításával 
a közigazgatási szervek közötti együttműködés, valamint az 
ügyfelekkel való kapcsolattartás egyszerűsítése, és a címek 

ellenőrizhetősége által az ügyintézés biztonságosabbá tétele. A 
címkezeléshez kapcsolódó jogszabályi környezet 

megújításával, a cím változások címkezelési eseményekkel 
egyidejű címregiszterbe rögzítésével pontosabb és naprakész 

címregiszter kialakítása. A címregiszter által biztosított 
címkezelési szolgáltatásokra támaszkodva a címek rögzítésével 
és nyilvántartásával kapcsolatos adminisztráció csökkentése, 

valamint az eljárásokban helyes címadatok alkalmazása által a 
hatósági eljárásokban gyorsabb és hatékonyabb ügyintézés 

biztosítása. 

belügyminiszter

1 1 16 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztés-
politika kapacitásának biztosítása 0,00 1,20 0,00 0,000   

A projekt eredményeként létrejön egy országos mentori 
hálózat, valamint ennek támogatásával a helyi tisztviselők 

megfelelő felkészültséget és ismereteket szereznek az 
esélyegyenlőségi programok létrehozásához és 

végrehajtásához. Ezáltal a településeken élő, jelenleg 
hátrányos helyzetű állampolgárok számára helyben elérhetők 

lesznek azok a szolgáltatások, melyek által hátrányos 
helyzetük mérséklődik.

emberi erőforrások minisztere
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2.	  melléklet	  az	  	  	  	  	  	  	  /2014.	  (	  	  	  	  	  	  	  	  	  )	  Korm.	  határozathoz

3.	  oldal

2011 2012 2013 2014

A konstrukció célja
A konstrukció szakmai tartalma 

tekintetében feladatkörrel 
rendelkező további miniszter

A konstrukció szakmai 
tartalmáért felelős miniszterKonstrukció kódja Konstrukció neve

Pályázatok, kiemelt projektek meghirdethető kerete
KMR+KONV

(MrdFt)

1 2 7 Kormányhivatalok 
szervezetfejlesztése 0,00 1,10 0,00 0,015   

Jelenlegi szabályozás vizsgálata, szervezeti és személyzeti 
átvilágítás, új szervezeti modell kidolgozása, szervezeti 

stratégia elkészítése, irányítási és támogatási folyamatok 
racionalizálása, képzés, arculati integráció, tájékoztatási 

tevékenységek. A Szolgáltató Kormányhivatal modell 
kidolgozása lehetőséget ad arra, hogy a fővárosi és a megyei 

kormányhivatalok, helyi sajátosságokat figyelembevevő 
módon, ugyanakkor alapértékekben azonos szolgáltatói 

stratégiát fogalmazzanak meg, amelynek közös gyökere a 
Szolgáltató Állam értékorientációja. A modell kidolgozásához 

szükséges egy megyei kormányhivatal működésének 
közszolgáltató specifikus elemzése. Az elemzés ki kell, hogy 

terjedjen a közszolgáltatást kísérő külső- és belső kultúrájának 
minősítésére, a kormányhivatal működésében megjelenő és 

potenciálisan azzá tehető közszolgáltatási feladatok minősített 
listázására. Az elemzések alapot kell, hogy adjanak a 

Szolgáltató Kormányhivatal küldetésének, jövőképének, 
értékrendjének meghatározására, a modell rögzítésére.

Miniszterelnökséget vezető miniszter

1 2 22

A jelenlegi szociális ellátórendszer 
folyamatainak átalakításához 

szükséges módszertanok 
kidolgozása

0,00 0,00 0,27 0,130   

Jelen projektterv célja egy olyan reform megvalósításának 
magalapozása, mely egy új struktúra kialakítását alapozza 

meg és létrehozása esetén képes a jelenleg működő elosztási 
és folyósítási rendszer modernizálására, technikai oldalról 

történő kiegészítésére, elektronizálására és költséghatékony 
módon történő működtetésére. 

A projekt eredményeként megalkotott koncepció olyan 
egységes eljárási rendszer megteremtésének feltételeit és a 

magvalósítás szükséges lépéseit mutatja be, melyek 
végrehajtása esetén az egyes szociális ellátások eljutásának 

módszerei a jogosultakhoz egyöntetűvé válnak. Az egyes 
munkafolyamatok felülvizsgálatával, és megújításával a 

szociális transzeferek kifizetési rendszerének új működési 
modellje lesz kialakítható.

Szakmai tartalom  bővítés keretében a társadalmi vélemények 
összegzését tartalmazó kutatás lebonyolítása és a társadalmi 

hatásvizsgálatok  szélesebb körű lebonyolítása történik.

emberi erőforrások minisztere

1.A.4 Nyilvántartások adattisztítási és 
migrációs feladatainak ellátása 0,00 1,27 0,00 0,000   

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

Miniszterelnökséget vezető miniszter belügyminiszter
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2.	  melléklet	  az	  	  	  	  	  	  	  /2014.	  (	  	  	  	  	  	  	  	  	  )	  Korm.	  határozathoz

4.	  oldal

2011 2012 2013 2014

A konstrukció célja
A konstrukció szakmai tartalma 

tekintetében feladatkörrel 
rendelkező további miniszter

A konstrukció szakmai 
tartalmáért felelős miniszterKonstrukció kódja Konstrukció neve

Pályázatok, kiemelt projektek meghirdethető kerete
KMR+KONV

(MrdFt)

1 2 8 0,30 0,00 0,000   ·  járási államigazgatási rendszer kialakításának megtervezése; Miniszterelnökséget vezető miniszter

1 2 9 0,50 0,00 0,000   ·  ügyfélszolgálati élethelyzetek, eljárások kidolgozása; Miniszterelnökséget vezető miniszter

1 1 18 0,35 0,00 0,000   ·  civil szervezetek működési környezetének javítása; emberi erőforrások minisztere

1 1 15 0,30 0,00 0,000   ·  közszolgáltatások versenyképességi szempontú javítása; Miniszterelnökséget vezető miniszter nemzetgazdasági miniszter

1 2 11 0,00 0,50 0,000   ·  területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs 
rendszer kialakítása (kiemelt projekt); Miniszterelnökséget vezető miniszter nemzeti fejlesztési miniszter, 

nemzetgazdasági miniszter

1 2 17 0,08 0,00 0,000   ·  adatok, információk szolgáltatásával kapcsolatos 
jogszabályok felülvizsgálata; igazságügyi miniszter nemzeti fejlesztési miniszter

1 2 14 0,30 0,00 0,000   ·  a közhiteles nyilvántartásokról, valamint a nemzeti 
adatvagyon kezeléséről szóló jogszabályok felülvizsgálata; nemzeti fejlesztési miniszter igazságügyi miniszter, belügyminiszter

1 2 20 0,39 0,00 0,000   ·  e-közigazgatási irányítás megújítása a központi 
közigazgatásban; belügyminiszter

1 2 16 0,51 0,00 0,000   ·  egyes eljárások automatizálása; nemzetgazdasági miniszter

1 2 13 0,78 0,00 0,000   ·  pénzügyi igazgatás folyamatainak és szabályozásának 
átalakítása; nemzetgazdasági miniszter

1 1 22 0,18 0,00 0,000   · a helyi közszolgáltatások versenyképességet szolgáló 
modernizálása Miniszterelnökséget vezető miniszter belügyminiszter

1 2 11/A

Területfejlesztési tevékenység 
támogatása a konvergencia 

régiókban lévő megyei 
önkormányzatok és a Balaton 

Fejlesztési Tanács számára 
(könnyített elbírálású támogatás)

0,00 0,00 1,72 0,000   

A konvergencia régiókban lévő megyei önkormányzatok 
területfejlesztési tevékenyégének kialakítása, kapacitásaik, 

képességeik megerősítése, mindezzel együtt képessé váljanak 
arra, hogy a 2014-2020-as uniós tervezési időszakra való 
felkészülés keretében a regionális fejlesztési ügynökségek 

bevonásával elkészíthessék:

koncepciójukat,

programjukat, mely tartalmazná a legfontosabb 
projektötleteket is.

A Balaton Fejlesztési Tanács területi tervezési feladatainak 
ellátása.

Miniszterelnökséget vezető miniszter nemzeti fejlesztési miniszter, 
nemzetgazdasági miniszter
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2.	  melléklet	  az	  	  	  	  	  	  	  /2014.	  (	  	  	  	  	  	  	  	  	  )	  Korm.	  határozathoz

5.	  oldal

2011 2012 2013 2014

A konstrukció célja
A konstrukció szakmai tartalma 

tekintetében feladatkörrel 
rendelkező további miniszter

A konstrukció szakmai 
tartalmáért felelős miniszterKonstrukció kódja Konstrukció neve

Pályázatok, kiemelt projektek meghirdethető kerete
KMR+KONV

(MrdFt)

1 2 18/A

Szervezetfejlesztési program 
államigazgatási és 

igazságszolgáltatási szervek 
számára (egyfordulós 

projektkiválasztási eljárás)

0,00 1,40 0,00 0,000   

A Szervezetfejlesztés Program – a Magyary Zoltán 
Közigazgatás-fejlesztési Program végrehajtásaként- a központi 
költségvetési szervek és azok területi egységeinek (a fővárosi 
és megyei kormányhivatalba integrált szakigazgatási szervek 

kivételével) eredményességi és hatékonysági szempontú 
fejlesztését jelöli meg fő célként. A pályázat a megyei 

kormányhivatalok által le nem fedett államigazgatási szervekre 
fókuszál, ily módon lehetővé válik a közigazgatási 
szervezetrendszer egészének modernizálása. A 

szervezetfejlesztési eszköztár elemei komplex lehetőséget 
biztosítanak az érintett közigazgatási szervek költségvetési, 
emberi erőforrás és működési szempontú fejlesztésére, saját 

szükségleteiknek megfelelően. A pályázatos konstrukció 
keretein belül valósul meg a pályázó szervek átvilágítása, 
melynek alapján elkészül a pályázat céljainak eléréséhez 

szükséges cselekvési terv kidolgozása, majd végrehajtása.

Miniszterelnökséget vezető miniszter

1 2 18 Szervezetfejlesztési program 
(kiemelt projekt a koordinációra) 0,00 0,40 0,00 0,000   

A kiemelt projekt keretein belül valósul meg a pályázatos 
projektek megvalósításához szükséges módszertanok 

kidolgozása, a koordinációs és támogatói feladatok ellátása.
Miniszterelnökséget vezető miniszter

1A5

Szervezetfejlesztés a  konvergencia 
régiókban levő önkormányzatok 

számára (egyfordulós 
projektkiválasztási eljárás) 

0,00 0,00 3,46 0,000   
A pályázati konstrukció az új megközelítésű 

Szervezetfejlesztési Program önkormányzati lába a 
konvergencia régiókban.

Miniszterelnökséget vezető miniszter belügyminiszter

1 1 21 Korrupció megelőzése és a 
közigazgatás-fejlesztés áttekintése 0,00 0,68 0,00 0,000   

A kiemelt projekt célja kettős:
őzését célzó program végrehajtása, ami 

két évre megszabja a korrupció megelőzését célzó konkrét 
intézkedéseket. A program alapelve a megelőzés, s az ezt 
szolgáló intézkedések megvalósításához járulna hozzá a 

projekt.
űködés átalakítását is 

megcélozza. A projekt másik eleme átfogó áttekintést kíván 
készíteni a kormányzati működésről azzal a céllal, hogy 

javaslatot tegyen az azt követő években megteendő további 
lépésekre. 

belügyminiszter

1 1 20 Önkormányzati fejlesztések 
figyelemmel kísérése 0,00 0,40 0,00 0,038   

A kiemelt projekt célja, hogy az uniós jogi kötelezettségeknek 
megfelelően valósuljanak meg az önkormányzatok által kezelt 

fejlesztések.
A feladatbővítés célja az önkormányzatok információs 
igényeinek felmérése, tudásátadó, tudásmegosztó és 

kompetenciafejlesztő workshopok szervezése, illetve az 
érintett önkormányzatok az Önkormányzati Koordinációs Iroda 
által kialakítandó informatikai modul és tudástár használatába 

történő bekapcsolása.

belügyminiszter
nemzeti fejlesztési miniszter, 
nemzetgazdasági miniszter, 

Miniszterelnökséget vezető miniszter

1A6 Közigazgatási partnerségi 
kapcsolatok erősítése 0,00 0,40 0,00 0,000   

A Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése elnevezésű 
pályázat célja a közigazgatási szervek és a társadalmi 

szervezetek közötti partnerségi kapcsolati hálók kialakítása, 
illetve szorosabbra fonása, a közigazgatás és a civil szféra 

közötti együttműködések közvetlen támogatása.

emberi erőforrások minisztere
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2.	  melléklet	  az	  	  	  	  	  	  	  /2014.	  (	  	  	  	  	  	  	  	  	  )	  Korm.	  határozathoz

6.	  oldal

2011 2012 2013 2014

A konstrukció célja
A konstrukció szakmai tartalma 

tekintetében feladatkörrel 
rendelkező további miniszter

A konstrukció szakmai 
tartalmáért felelős miniszterKonstrukció kódja Konstrukció neve

Pályázatok, kiemelt projektek meghirdethető kerete
KMR+KONV

(MrdFt)

1.A.7

Szervezetfejlesztés a konvergencia 
régiókban lévő megyei 

kormányhivatalok számára 
(könnyített elbírálású támogatás)

0,00 0,00 0,90 0,000   

A konstrukció célja a kormányhivatalok szervezetfejlesztése, 
különös tekintettel a

hivatalok létrehozásával egyidejűleg lezajlott szervezeti 
integráció megvalósításával és a

hivatalokhoz telepített állami feladatok ellátásával kapcsolatos 
működési helyzetkép

felállítására, a hatékony működést akadályozó problémák 
felmérésére és a problémák

megoldására irányuló akciók kidolgozására. A feladat része a 
hivatalok megalakulása óta a

hivatalok személyi állományába felvett munkatársak 
beillesztésének vizsgálata és a

megfelelő szervezeti működéshez szükséges ismeretek és a 
szervezeti kultúra fejlesztése.

Miniszterelnökséget vezető miniszter

1 1 14 Partnerség erősítése 0,00 0,70 0,00 0,000   

Cél a közigazgatás és a civil és vállalkozói szektor közötti 
kapcsolatok intézményesített formáinak a terjesztése és a 

partnerek kapacitásának a növelése:
1. Társadalmi, szakmai és érdekvédelmi szervezetek minőségi 

kapacitásbővítése és együttműködésük erősítése.
2. Szakterületi intézményesített partnerségi megoldások 

támogatása: közigazgatásban foglalkoztatottak és partnereik 
közös képzése társadalmi egyeztető képességeik javítása 

érdekében, továbbá intézményesített együttműködési formák 
kialakítása.

A konstrukció megvalósítása során növelni szükséges a civilek 
hajlandóságát a jogalkotásban és érdekérvényesítésben való 

részvétel és véleményezés kihasználására.

Miniszterelnökséget vezető miniszter

1 1 26

A jó állam koncepció 
támogatottságának növelése az 

együttműködés speciális 
területeinek erősítésével

0,00 0,00 0,80 0,000   

A korábbi Magyary Programok, valamint a készülő Magyary 
Program elemeinek nemzetközi beágyazása, és illesztése a 
jelenlegi közigazgatás fejlesztési fő irányokhoz. Mindezek 
mellett a jelenlegi közigazgatás fejlesztési elképzelések, 

valamint a jövőre vonatkozó tervek között jelentős szerep jut a 
közigazgatás módszertani megalapozásának és fejlesztésének.

Miniszterelnökséget vezető miniszter

1 2 15
Az állami vagyonnyilvántartás teljes 

körűségének és minőségének 
javítása

0,00 0,41 0,00 0,000   

A konstrukció célja, hogy felülvizsgálja a vagyonnyilvántartási 
és vagyonértékelési eljárásrendet, kialakítsa a kizárólagos 
állami vagyonelemek teljes körű és valós értéken történő 

nyilvántartását, valamint a nem valós, megbízható értéken 
nyilvántartott vagyonelemek teljes körű és valós értéken 

történő nyilvántartását, továbbá a kérdéses vagyonelemek 
egységes alapelvek mentén történő nyilvántartását.

nemzeti fejlesztési miniszter

1 2 23

A nyugdíjrendszer modellezési, 
hosszú távú előrejelzési elemeinek 

fejlesztése, a kiegészítő 
nyugdíjrendszerek lehetőségeinek 

feltárása

0,00 0,00 0,00 0,150   

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

erősítésére vonatkozó lehetőségek.

nemzetgazdasági miniszter
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2.	  melléklet	  az	  	  	  	  	  	  	  /2014.	  (	  	  	  	  	  	  	  	  	  )	  Korm.	  határozathoz

7.	  oldal

2011 2012 2013 2014

A konstrukció célja
A konstrukció szakmai tartalma 

tekintetében feladatkörrel 
rendelkező további miniszter

A konstrukció szakmai 
tartalmáért felelős miniszterKonstrukció kódja Konstrukció neve

Pályázatok, kiemelt projektek meghirdethető kerete
KMR+KONV

(MrdFt)

1 2 24
A fogyasztóvédelmi 

intézményrendszer szervezeti 
működésének fejlesztése

0,00 0,00 0,00 0,350   

2011. január 1-től új struktúrában működik a 
fogyasztóvédelmi feladatokat ellátó hatóság. Az új működési 

struktúrában részben fennmaradtak azok a problémák, 
amelyek a hivatali működés belső fejlesztését igénylik. A 

problémák kezelését célozza egy olyan fejlesztésikoncepció, 
amely: új stratégiát és célrendszert fogalmaz meg a 

fogyasztóvédelem összkormányzati kezelése érdekében; új 
partnerségi struktúrát alakít ki a fogyasztóvédelmi jogkörrel 

rendelkező hivatalok együttműködése és egységes 
ügykezelése érdekében; felkészíti a Nemzeti Fogyasztóvédelmi 
Hatóság és a területi felügyelőségek vezetőit és munkatársait 
az új típusú korszerű fogyasztóvédelmi megközelítés stratégiai 

és operatív szintű alkalmazására; modern HR eszköztárat 
alapoz az új fogyasztóvédelmi stratégia alkalmazását 

kiszolgáló humánerőforrás átfogó szakmai és 
kompetenciafejlesztésére.

nemzeti fejlesztési miniszter Miniszterelnökséget vezető miniszter

1 A 3

Területi együttműködést segítő 
programok kialakítása az 

önkormányzatoknál a konvergencia 
régiókban 

0,00 0,00 0,00 1,850   

Javul az önkormányzatok által ellátott közszolgáltatások 
megszervezésének hatékonysága, javul a közszolgáltatások 

minősége, erősödik a kistérségi társulás kereteiben 
megvalósuló együttműködés, javul a kistérségi társulások 
eredményessége a hátrányos helyzetűeket (különösen a 

romákat) érintő foglalkoztatási programokban, hatékonyabban 
történik az önkormányzati források felhasználása a helyi 

közigazgatási feladatok ésszerűbb és olcsóbb ellátásával. A 
pályázati kiírás tartalmazza a területi együttműködés 

esélyegyenlőség elvű fejlesztését és a közpolitikai eszközök 
fejlesztését szolgáló beavatkozásokat.

emberi erőforrások minisztere

1. Prioritás 2,10 14,20 7,65 2,583
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3. melléklet az 1498/2014. (IX. 4.) Korm. határozathoz 3. melléklet az …/2014. (…) Korm. határozathoz

A B C D E F

1. Konstrukció 
kódja Projekt megnevezése Operatív Program Támogatást igénylő 

neve

Kiemelt projekt 
támogatási összege 

(Mrd Ft)
Projekt rövid bemutatása

2. 6.4.0 A fenntartható életmód a fogyasztóvédelem 
eszközrendszerén keresztül Környezet és Energia Operatív Program 

Nemzeti 
Fogyasztóvédelmi 

Hatóság 
0,350

A projekt célja, hogy a fenntartható (gazdasági, társadalmi, valamint természetes és épített környezetre érzékeny) életmód 
folytatásához szükséges értékrend, igény, ismeretek megteremtődjenek a fogyasztóvédelem eszközrendszerén keresztül elsősorban 
a lakossági fogyasztókban – azaz kialakuljon a piac keresleti oldalának környezettudatossága. A fenntartható életmód és a 
kapcsolódó viselkedésminták elterjesztése információs eszközök (pl. szemléletformálás, tájékoztatás, képzés) segítségével 
valósítható meg. 
Az országos kampány célja a fogyasztási termékek vásárlása, használata kapcsán az alábbi prioritások érvényre juttatása:
‒ az anyagtakarékosság, illetve a hulladékképződés megelőzése szempontjának megfogalmazása és alkalmazása, valamint a 
másodnyersanyagok ismertségének és elfogadottságának növelése, a szelektív hulladékgyűjtés tudatos alkalmazása és további 
terjesztése;
‒ az energiatakarékosság, a klímatudatosság terjedése és a megújuló erőforrások nagyobb arányú felhasználása;
‒ a fenntarthatóság követelményeinek megfelelő termékek iránti kereslet növelése, az ilyen termékek független minősítési 
rendszereinek ismerete, a környezetbarát csomagolások választása, valamint a pozitív ösztönzés és visszacsatolás révén a 
környezetkímélő termékek kínálatának fejlődése a táplálkozás, mobilitás, család és háztartás, valamint szabadidő tematikus 
területein;
‒ a humán együttműködések, közösségek erősítése – ideértve az on-line közösségeket is – a fenntarthatóság érdekében.
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4. melléklet az 1498/2014. (IX. 4.) Korm. határozathoz 4.	  melléklet	  az	  …/2014.	  (…)	  Korm.	  határozathoz

A B C D E F

1. Konstrukció 
kódja Projekt megnevezése Operatív Program Támogatást igénylő 

neve

Kiemelt projekt 
támogatási összege 

(KONV+KMR, Mrd Ft)
Projekt rövid bemutatása

2. 1 2 24 A fogyasztóvédelmi intézményrendszer szervezeti 
működésének fejlesztése Államreform Operatív Program

Nemzeti 
Fogyasztóvédelmi 

Hatóság 
0,350

2011. január 1-től új struktúrában működik a fogyasztóvédelmi feladatokat ellátó hatóság. Az új 
működési struktúrában részben fennmaradtak azok a problémák, amelyek a hivatali működés belső 
fejlesztését igénylik. A problémák kezelését célozza egy olyan fejlesztési koncepció, amely
a) új stratégiát és célrendszert fogalmaz meg a fogyasztóvédelem összkormányzati kezelése 
érdekében,
b) új partnerségi struktúrát alakít ki a fogyasztóvédelmi jogkörrel rendelkező hivatalok 
együttműködése és egységes ügykezelése érdekében,
c) felkészíti a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság és a területi felügyelőségek vezetőit és 
munkatársait az új típusú korszerű fogyasztóvédelmi megközelítés stratégiai és operatív szintű 
alkalmazására,
d) modern HR eszköztárat alapoz az új fogyasztóvédelmi stratégia alkalmazását kiszolgáló 
humánerőforrás átfogó szakmai és kompetenciafejlesztésére.
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A Kormány 1499/2014. (IX. 4.) Korm. határozata
a Társadalmi Megújulás Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 3–6. és 8. prioritásának 
módosításáról

A Kormány
 1. módosítja a  Társadalmi Megújulás Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 3–6. prioritását 

az 1. és 2. melléklet szerint,
 2. visszavonja a  Társadalmi Megújulás Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 5. prioritásának 

módosításáról szóló 1473/2013. (VII. 24.) Korm. határozatot,
 3. egyetért azzal, hogy a  Társadalmi Megújulás Operatív Program 8. prioritása keretében a  korábban jóváhagyott 

többletkötelezettség-vállaláson felül 3,572 milliárd forint mértékig többletkötelezettség-vállalásra kerüljön sor.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1499/2014. (IX. 4.) Korm. határozathoz

Új konstrukciók a Társadalmi Megújulás Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének 3–6. prioritásában

Konstrukció 

kódja

Konstrukció 

neve

Pályázatok, kiemelt projektek meghirdethető kerete 

(Mrd Ft)

A konstrukció célja A konstrukció 

szakmai tartalmáért 

felelős miniszter

A konstrukció 

szakmai tartalma 

tekintetében 

feladatkörrel 

rendelkező további 

miniszter

2011 2012 2013 2014

3.1.19. Tartalmi-módszertani 
fejlesztés, valamint 
pedagógus-
továbbképzés 
a mindennapos 
testnevelés terén

1,4 A mindennapos testneveléshez 
kapcsolódóan az egészséges 
életmódra nevelés elősegítése 
az erőnléti és állóképesség javító 
programok fejlesztésével.  
A konstrukció keretében kerülnek 
kialakításra és kipróbálásra az on-line 
szakmódszertani segítségnyújtás és 
mentorálás rendszerei és kísérleti 
jelleggel a csapatsport utánpótlás 
neveléshez kapcsolódó pedagógus-
továbbképzési tananyagok és 
képzések a mindennapos testnevelést 
végző szaktanárok részére, 
különösen a kiemelt csapatsportágak 
tekintetében (pl. kézilabda, vízilabda, 
kosárlabda).  
A konstrukció kiemelt figyelmet 
fordít a többségében roma fiatalok 
számára sportolási lehetőséget, 
programokat szervező intézményekre, 
szaktanárokra.

emberi 
erőforrások 
minisztere
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Konstrukció 

kódja

Konstrukció 

neve

Pályázatok, kiemelt projektek meghirdethető kerete 

(Mrd Ft)

A konstrukció célja A konstrukció 

szakmai tartalmáért 

felelős miniszter

A konstrukció 

szakmai tartalma 

tekintetében 

feladatkörrel 

rendelkező további 

miniszter

2011 2012 2013 2014

3.3.17. Iskola a természetben 0,329 A konstrukció célja a hátrányos 
helyzetű településeken a tanulók  
– iskolai keretek közti – 
megismertetése a helyi természeti 
adottságban rejlő lehetőségekkel, 
különös tekintettel a mezőgazdasági 
ismeretekre.  
A konstrukció keretében nemzetközi 
referenciával bíró program hazai 
adaptációjára és ahhoz kapcsolódó 
módszertani fejlesztésre kerülhet sor.

emberi 
erőforrások 
minisztere

4.1.2.F Felsőfokú szakirányú 
továbbképzés fejlesztés 
az informatika területén

0,6 A létező informatikai képzésekhez 
igazodva felsőfokú szakképzés, 
felsőfokú szakirányú továbbképzés 
és egyéb képzésformák kidolgozása, 
átdolgozása és on-line képzési 
központ kialakítása.  
Egyetemi oktatók felkészítése 
az on-line rendszerben történő 
képzések megtartására.  
Pilot jelleggel 500 fiatal próba 
képzése.

emberi 
erőforrások 
minisztere

4.2.1.D A társadalmi innováció, 
valamint a társadalom- 
és gazdaságtudományi 
kutatási hálózatok 
együttműködésének 
erősítése

0,85 A társadalom- és gazdaságtudományi 
képzésekben és kutatásokban 
a társadalmi kihívásokra adható 
innovatív megoldási lehetőségek 
kialakításának és speciális, 
a közép-európai dilemmák 
kutatásának megerősítése.

emberi 
erőforrások 
minisztere
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Konstrukció 

kódja

Konstrukció 

neve

Pályázatok, kiemelt projektek meghirdethető kerete 

(Mrd Ft)

A konstrukció célja A konstrukció 

szakmai tartalmáért 

felelős miniszter

A konstrukció 

szakmai tartalma 

tekintetében 

feladatkörrel 

rendelkező további 

miniszter

2011 2012 2013 2014

4.2.6. Egészség-tudományi, 
egészségipari 
innovációs környezet 
fejlesztése, szakmai 
hálózatosodás 
elősegítése

1,0 A konstrukció célja 
az egészségtudományi, egészségipari 
fejlesztések terén az egészségügyi, 
felsőoktatási, akadémiai, non-profit 
gazdasági és civil szervezetek 
egészségügyi, illetve egészségiparhoz 
kötődő kutatás-fejlesztési és 
innovációs tevékenységének 
támogatása, egészségügyi 
K+F+I projektek előkészítése, 
a szakmai hálózatosodás, valamint 
tudásmenedzsment és tudástranszfer 
tevékenységek támogatása.  
Kiemelt cél az egészségügyi 
szolgáltatók K+F+I hálózatokban 
való működésének kiterjesztése, 
multicentrikus klinikai vizsgálatokban 
való részvételének elősegítése, 
ehhez szükséges szervezeti- és 
kapacitásfejlesztések támogatása, új 
K+F+I irányítási és tudásmenedzsment 
formák kialakítása, illetve a meglévő 
szervezeti és intézményi megoldások 
továbbfejlesztése, amelyekben 
a „tudásháromszög” szereplői mind 
jelen vannak (felsőoktatás, akadémiai 
szféra – kutatási szervezetek, 
vállalatok).

emberi 
erőforrások 
minisztere
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Konstrukció 

kódja

Konstrukció 

neve

Pályázatok, kiemelt projektek meghirdethető kerete 

(Mrd Ft)

A konstrukció célja A konstrukció 

szakmai tartalmáért 

felelős miniszter

A konstrukció 

szakmai tartalma 

tekintetében 

feladatkörrel 

rendelkező további 

miniszter

2011 2012 2013 2014

5.1.4. Integrált 
zöldfoglalkoztatási és 
szociális zöldgazdasági 
stratégiák kidolgozása 
a hátrányos helyzetű 
kistérségekben

2,4 A leghátrányosabb helyzetű 
társadalmi csoportok, térségek 
zöldgazdaságba, zöldfoglalkoztatásba 
való hatékony integrációjának 
stratégiai megalapozása, a hátrányos 
helyzetű személyek potenciális 
zöldfoglalkoztatási lehetőségeinek 
azonosítása.  
A konstrukció keretében az aktív 
közösségi részvétel fórumai és 
együttműködési mechanizmusai, 
képzési, átképzési és szakképzési 
programok kerülnek kialakításra, 
megszervezésre és megvalósításra.  
A konstrukció támogatja a hátrányos 
helyzetűek felzárkózását segítő 
emberi erőforrás fejlesztést, 
oktatást, gyakorlati képzést, erősíti 
a zöldgazdasággal összefüggésben 
alkalmazható szakmai ismereteiket.

emberi 
erőforrások 
minisztere

nemzetgazdasági 
miniszter
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Konstrukció 

kódja

Konstrukció 

neve

Pályázatok, kiemelt projektek meghirdethető kerete 

(Mrd Ft)

A konstrukció célja A konstrukció 

szakmai tartalmáért 

felelős miniszter

A konstrukció 

szakmai tartalma 

tekintetében 

feladatkörrel 

rendelkező további 

miniszter

2011 2012 2013 2014

5.3.1.D Hátrányos helyzetű 
személyek 
foglalkoztatásának 
elősegítése a hátrányos 
helyzetű térségekben 
újonnan feléledő 
hagyományos 
ágazatokban

1,4 A konstrukció célja a hátrányos 
helyzetű személyek 
foglalkoztatásának elősegítése 
a szakma megszerzésére irányuló 
képzésekkel és az érintett szakmához 
köthető életmódra való felkészítéssel 
a hátrányos helyzetű kistérségekben.  
A konstrukció keretében kiemelten 
azon ágazatokhoz kapcsolódó 
képzések lebonyolítására nyílik 
lehetőség, melyek a hátrányos 
helyzetű térségekben egykor 
hagyományosak voltak és 
az újraéledésük folyamatban van, 
azonban egy generációs hiány alakult 
ki (pl. bányászat).  
A konstrukció keretében 
lehetőség nyílik az ágazatokhoz 
köthető módszertani fejlesztések 
megvalósítására is, így kiemelten 
a szociális gazdaságba történő 
beágyazás lehetőségeinek feltárásán 
és a működési modell kialakításán 
keresztül.

emberi 
erőforrások 
minisztere

nemzetgazdasági 
miniszter
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Konstrukció 

kódja

Konstrukció 

neve

Pályázatok, kiemelt projektek meghirdethető kerete 

(Mrd Ft)

A konstrukció célja A konstrukció 

szakmai tartalmáért 

felelős miniszter

A konstrukció 

szakmai tartalma 

tekintetében 

feladatkörrel 

rendelkező további 

miniszter

2011 2012 2013 2014

6.1.2.B Egészséges táplálkozás 
elterjesztése 
a közétkeztetésben

0,5 A közétkeztetésre vonatkozó 
táplálkozás-egészségügyi előírásokról 
szóló 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet 
meghatározza többek között 
a köznevelési intézményekben és 
az egészségügyi intézményekben 
zajló élelmezéssel kapcsolatos 
feltételeket, az ételek elkészítésével 
és tápanyagtartalmával kapcsolatos 
szabályokat.  
A konstrukció keretében 
közétkeztetésben érintett szolgáltatók 
új követelményekre való felkészítésére 
nyílik lehetőség annak érdekében, 
hogy maradéktalanul teljesíteni 
tudják a táplálkozás-egészségügyi 
előírásokban megfogalmazott 
követelményeket, s ezzel 
hozzájáruljanak az egészséges 
táplálkozás elterjesztéséhez.  
A konstrukció célja továbbá 
a szemléletformálás és az egészséges 
táplálkozás követelményeivel 
kapcsolatos információk, 
a konyhatechnológia ismeretek 
eljuttatása minden olyan 
intézményhez, melyek a lakosság 
étkeztetésében közvetlen szerepet 
vállalnak (pl. éttermi szolgáltatást 
nyújtó helyek, beleértve menzák).

emberi 
erőforrások 
minisztere
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Konstrukció 

kódja

Konstrukció 

neve

Pályázatok, kiemelt projektek meghirdethető kerete 

(Mrd Ft)

A konstrukció célja A konstrukció 

szakmai tartalmáért 

felelős miniszter

A konstrukció 

szakmai tartalma 

tekintetében 

feladatkörrel 

rendelkező további 

miniszter

2011 2012 2013 2014

6.1.6. Az egészségre nevelő 
és szemléletformáló 
életmódprogramok 
közvetítése 
a fogyasztóvédelmi 
intézkedések megfelelő 
racionalizálásával

0,5 Egészségre nevelő és 
szemléletformáló életmódprogramok 
közvetítése a fogyasztóvédelmi 
intézkedések racionalizálásával, 
a legjelentősebb egészség-kockázati 
tényezők befolyásolása célzott 
megelőzési programokkal egyéni, 
közösségi és társadalmi szinten.  
Az egészséges életmódhoz 
szükséges ismeretek és készségek 
megszerzésének terjesztése és 
készségfejlesztő eszközök fejlesztése.

emberi 
erőforrások 
minisztere

nemzeti 
fejlesztési 
miniszter
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2. melléklet az 1499/2014. (IX. 4.) Korm. határozathoz

Módosuló konstrukciók a Társadalmi Megújulás Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének 3–6. prioritásában

Konstrukció 

kódja

Konstrukció 

neve

Pályázatok, kiemelt projektek meghirdethető kerete 

(Mrd Ft)

A konstrukció célja A konstrukció 

szakmai tartalmáért 

felelős miniszter

Megjegyzés

2011 2012 2013 2014

4.1.1.F A felsőoktatási 
szakképzés területi 
társadalmi és gazdasági 
szerepének fejlesztése

2,36 A felsőoktatási szakképzés 
eredményességének növelése 
a gyakorlatorientáltság növelésével, 
a gazdasági szereplőkkel, valamint 
a szakképzési és felsőoktatási 
szereplőkkel való együttműködés 
megerősítésén keresztül. A vertikális 
együttműködések kialakítása és 
fejlesztése.

emberi 
erőforrások 
minisztere

A konstrukció 
eredeti 3 Mrd 
forintos kerete 
csökkentésre 
került  
640 M Ft-tal, 
így az új, 2013. 
évre vonatkozó 
pénzügyi keret 
2,36 Mrd Ft.

5.2.8. Kisközösségi 
ifjúságnevelés 
támogatása

1,08 0,557 Ifjúságnevelés, ifjúságfejlesztés, 
élményközpontú közösségi nevelés 
biztosítása, kisközösségi, kortárs 
vezetőkre épülő ifjúsági munka 
módszertani fejlesztése, szakmai 
standardok kidolgozása, szakmai 
együttműködések kialakítása, ezzel 
a célcsoport társadalmi részvételének 
erősítése, életpálya tervezése, negatív 
társadalmi hatásokkal, folyamatokkal 
szembeni védekező képességük 
fejlesztése.

emberi 
erőforrások 
minisztere

A leszerződött 
TÁMOP-5.2.8-
12/1-2013-0001 
azonosító 
számú projekt 
keretében 
75%-os pénzügyi 
teljesítés 2014. 
december 31-ig.
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Konstrukció 

kódja

Konstrukció 

neve

Pályázatok, kiemelt projektek meghirdethető kerete 

(Mrd Ft)

A konstrukció célja A konstrukció 

szakmai tartalmáért 

felelős miniszter

Megjegyzés

2011 2012 2013 2014

5.6.1.B Bűnmegelőzés 
szempontjából 
kiemelten fontos, 
bűnelkövető, vagy 
bűnelkövetés 
szempontjából 
veszélyeztetett 
gyermek- és 
fiatalkorúak segítése

2 0,363 A bűnelkövetés szempontjából 
kiemelten veszélyeztetett 
gyermekek és fiatalkorúak segítése, 
a veszélyeztetett korosztály áldozattá 
és bűnelkövetővé válásának 
megelőzése, a normaszegéssel 
járó társadalmi hátrányok 
csökkentése, valamint integrációs 
esélyeik növelése, a gyermek- 
és fiatalkorúakkal foglalkozó 
szakemberek ismereteinek növelése, 
készségfejlesztése.

belügyminiszter

5.6.3. Az elítéltek 
többszakaszos, 
társadalmi és 
munkaerő-piaci 
reintegrációja és az 
intenzív utógondozás 
modellje

2,685 0,15 Olyan országos hatókörű 
reintegrációs program kialakítása és 
megvalósítása, amely a fogvatartottak 
szükségleteire építve, differenciáltan 
kínál egyéni megoldásokat a 
társadalmi és munkaerő-piaci 
visszailleszkedésre.

belügyminiszter A konstrukció 
szakmai tartalma 
tekintetében 
feladatkörrel 
rendelkező 
miniszter a 
nemzetgazdasági 
miniszter.
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Konstrukció 

kódja

Konstrukció 

neve

Pályázatok, kiemelt projektek meghirdethető kerete 

(Mrd Ft)

A konstrukció célja A konstrukció 

szakmai tartalmáért 

felelős miniszter

Megjegyzés

2011 2012 2013 2014

6.1.4. Koragyermekkori  
(0–7 év) program

2,5 1,5 A konstrukció célja azoknak 
a problémáknak az enyhítése, 
megszüntetése, amelyek a jelenlegi 
intézményrendszer hiányosságaiból, 
működési jellegzetességeiből 
fakadnak, továbbá olyan újszerű, 
kísérleti jellegű fejlesztéseket 
tartalmaz, melyek javítják a jelenlegi 
szolgáltatások minőségét. A projekt 
középpontjában – mint közvetlen 
célcsoport – az egészségügyi 
alapellátás (védőnői szolgálat, a házi 
gyermekorvos, a gyermekeket is 
ellátó háziorvos), illetve a gyermekek 
szülei állnak.  
A konstrukció a 0–7 éves korosztály 
optimális fejlődésének komplex 
támogatását célozza meg. Magába 
foglalja a gyermekek fejlődését 
befolyásoló rizikó és védő faktorok 
felmérését, a gyermekek fejlődésének 
nyomon követését, az eltérő fejlődést 
mutató gyermekek kiszűrését, ezen 
kívül a szülők számára támogatást 
nyújt a gyermekük fejlődésének 
kibontakoztatásához és a felmerülő 
nevelési problémák megoldásához.

emberi 
erőforrások 
minisztere
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Konstrukció 

kódja

Konstrukció 

neve

Pályázatok, kiemelt projektek meghirdethető kerete 

(Mrd Ft)

A konstrukció célja A konstrukció 

szakmai tartalmáért 

felelős miniszter

Megjegyzés

2011 2012 2013 2014

6.2.4.B Struktúraváltáshoz 
kapcsolódó képzést 
és foglalkoztatást 
támogató fejlesztés

2,35 0,454 Fekvőbeteg ellátó intézmények, 
valamint kistérségi és emelt szintű 
járóbeteg intézmények (szakellátó 
központok) kialakítása és működése 
során felmerülő humánerőforrás-
szükségleteinek biztosítása 
képzés, átképzés és foglalkoztatás 
támogatása révén, elsősorban 
a Társadalmi Infrastruktúra Operatív 
Program, valamint a regionális 
operatív programok keretében 
támogatásban részesülő intézmények 
vonatkozásában.

emberi 
erőforrások 
minisztere
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A miniszterelnök 105/2014. (IX. 4.) ME határozata
Magyarország Kormánya és Ukrajna Miniszteri Kabinetje között a közúti és vasúti határforgalomnak 
a határátkelőhelyeken történő ellenőrzésről szóló Megállapodást módosító Megállapodás létrehozására 
adott felhatalmazásról

A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva, 
a belügyminiszter és a külgazdasági és külügyminiszter előterjesztése alapján egyetértek a Magyarország Kormánya és Ukrajna 
Miniszteri Kabinetje között a közúti és vasúti határforgalomnak a határátkelőhelyeken történő ellenőrzéséről szóló Megállapodás 
módosítására vonatkozó nemzetközi megállapodás (a továbbiakban: módosító megállapodás) létrehozásával,
 1. felhatalmazom a  belügyminisztert, hogy – az  érintett miniszterekkel egyetértésben – a  tárgyalásokon részt vevő 

személyeket kijelölje;
 2. felhatalmazom a  belügyminisztert vagy az  általa kijelölt személyt, hogy a  tárgyalások eredményeként előálló 

szövegtervezetet kézjegyével lássa el;
 3. felhívom a  külgazdasági és külügyminisztert, hogy a  módosító megállapodás létrehozásához szükséges 

meghatalmazási okiratot adja ki;
 4. felhívom a  belügyminisztert és a  külgazdasági és külügyminisztert, hogy a  módosító megállapodás létrehozását 

követően a  módosító megállapodás szövegének végleges megállapítására való felhatalmazásról szóló határozat 
tervezetét a nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (2) bekezdése alapján 
haladéktalanul terjesszék a Kormány elé.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A miniszterelnök 106/2014. (IX. 4.) ME határozata
Magyarország Kormánya és a Vietnami Szocialista Köztársaság Kormánya között a bűnügyi jogsegélyről 
szóló egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról

A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva, 
az igazságügyi miniszternek a külgazdasági és külügyminiszterrel egyetértésben tett előterjesztése alapján
 1. egyetértek Magyarország Kormánya és a Vietnami Szocialista Köztársaság Kormánya között a bűnügyi jogsegélyről 

szóló egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) létrehozásával;
 2. felhatalmazom az igazságügyi minisztert, hogy a tárgyalásokon részt vevő személyeket kijelölje;
 3. felhatalmazom az igazságügyi minisztert vagy az általa kijelölt személyt, hogy a tárgyalások eredményeként előálló 

szövegtervezetet kézjegyével lássa el;
 4. felhívom a  külgazdasági és külügyminisztert, hogy az  Egyezmény létrehozásához szükséges meghatalmazási 

okiratot adja ki;
 5. felhívom az  igazságügyi minisztert, hogy – a  külgazdasági és külügyminiszterrel egyetértésben – az  Egyezmény 

létrehozását követően az  Egyezmény szövegének végleges megállapítására való felhatalmazásról szóló határozat 
tervezetét haladéktalanul terjesszék a Kormány elé.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.
A szerkesztőség címe: Budapest V., Kossuth tér 4.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu 
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