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V. A Kormány tagjainak rendeletei

A nemzetgazdasági miniszter 7/2015. (III. 20.) NGM rendelete
a közszolgálati médiaszolgáltatási, valamint a közszolgálati médiaszolgáltató hírügynökségi 
tevékenységében való részvételre irányuló munkakörök meghatározásáról

A médiaszolgáltatásokról és a  tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 206.  § (6)  bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90.  § 6.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  A médiaszolgáltatásokról és a  tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 108/B.  § (1)  bekezdése 
alapján a  közszolgálati médiaszolgáltatási, valamint a  közszolgálati médiaszolgáltató hírügynökségi 
tevékenységében való részvételre irányuló munkakörnek minősül (függetlenül annak elnevezésétől és attól, hogy 
a  foglalkoztatott a munkakörében meghatározott tevékenységet akár önállóan, akár azonos vagy más munkakört 
betöltőkkel együttesen vagy ilyen személyek irányítása szerinti közreműködésben végzi):
a) rendezői munkakör: a  műsorszám formai elemeinek kialakítására, a  tartalom és forma összhangjának 

megteremtésére, a  műsorszám elkészítésének irányítására a  gyártási folyamat egésze alatt – így 
az  előkészítés, a  felvétel, az  adás és az  utómunka során – a  közreműködők, a  szereplők és a  műszaki 
személyzet koordinálására irányuló tevékenység;

b) operatőri munkakör: a  műsorszám képi elemeinek megalkotására, képi felvételek készítésére és 
a  képalkotással kapcsolatos egyéb tevékenységek végzésére irányuló tevékenység, a  képfelvevő eszközök 
elhelyezésére és kezelésére irányuló tevékenység, valamint a tartalom vizuális tervezésében, a képi világ és 
látványtechnika kialakításában, a világítási és díszlet koncepció kidolgozásában való részvétel;

c) gyártásvezetői munkakör: a  műsorszám költségkeretei között a  műsorkészítési folyamat megtervezésére és 
irányítására, a műsorkészítés feltételeinek kialakítására, az erőforrások és kapacitások rendelkezésre állásának 
megszervezésére és biztosítására, a gyártás műszaki és technikai feltételeinek biztosítására, a közreműködő 
partnerek biztosítására, a  műsorszám költségei és költségvetése figyelemmel kísérésére és ellenőrzésére 
irányuló tevékenység a gyártási folyamat egésze alatt, folyamatos és kifejezett együttműködésben a gyártás 
további résztvevőivel, továbbá adminisztrációs teendők elvégzésére irányuló tevékenység;

d) grafikai munkakör, illetve vágói és egyéb vizuális jellegű tevékenységre irányuló munkakör: a médiaszolgáltatás, 
a  műsorszám és a  médiatartalom arculati, grafikai elemeinek tervezésére, elkészítésére, a  főcímek és 
promóciók elkészítésére, a  felvett és archív kép és hanganyagok összeillesztésére, vágására, hasznos 
részeinek dramaturgiailag kijelölt folyamatban történő elhelyezésére, vizuális- és hangeffektek és 
technológiák alkalmazására, kép- és hangkeverésre, illetve feliratozás elvégzésére irányuló tevékenység;

e) szerkesztői munkakör: a  műsorszám és médiatartalom, valamint kiegészítő elemek megrendelésére, 
átvételére, ellenőrzésére és elfogadására, a  rögzített műsor összeállítására és szerkesztésére 
irányuló tevékenység, élő közzététel során az  adásba kerülő tartalom és az  adásmenet koordinálása, 
a médiatartalomban közzétételre kerülő témák kiválasztása;

f ) műsorszámban való megjelenéssel járó munkakör: a  műsorszám levezetésére vagy szöveg beolvasására, 
valamint ehhez kapcsolódóan a  téma kiválasztására, információgyűjtés, vázlat és szinopszis elkészítésére 
irányuló tevékenység, valamint a  médiatartalom elkészítése televíziós, rádiós elektronikus vagy írott 
platformra, ezekhez kapcsolódóan esetlegesen kép- és hangfelvételek vagy grafikák készítése;

g) filmszerkesztői munkakör: a műsorszám és a médiatartalom meghatározására, megrendelésére, kiválasztására 
és a közzétételhez szükséges előkészítés megvalósítására irányuló tevékenység;

h) program- és adásszerkesztési munkakör: a  műsorszámok egymás utáni sorrendjének meghatározására és 
a  műsorok műsorfolyammá szerkesztésére irányuló tevékenység, különös tekintettel a  törvényi előírásokra, 
a nézőáramlásra és a programing keretében meghatározottakra;
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i) stúdió berendezői munkakör: részvétel a  képi világ kialakításában, az  alkotói-tervezői munkafolyamatok és 
a  teljes gyártási tevékenység alatt, a  műsorkészítéshez szükséges berendezési tárgyak és díszlet elemek és 
eszköz biztosítására, vásárlására és kezelésére, a  beosztott kellékes és szállító közreműködők felügyeletére 
irányuló tevékenység, függetlenül a műsorszám vagy médiatartalom gyártásának helyszínétől;

j) műszaki munkakör: részvétel az  elérhető legjobb kép- és hangminőség kialakításában az  alkotói-tervezői 
munkafolyamatok és a teljes gyártási tevékenység alatt, az ehhez szükséges műszaki feltételek biztosítására, 
a  képalkotás keretében a  világítási koncepció kialakítására és annak megvalósításához szükséges feltételek 
és világítástechnikai eszközök biztosítására, a  beosztott műszaki és világosító munkatársak felügyeletére, 
irányítására és ellenőrzésére irányuló tevékenység;

k) hírügynökségi szerkesztői munkakör: a  médiatartalom – így különösen a  tudósítói anyagok és a  hír – 
meghatározására, megrendelésére, kiválasztására és a  közzétételhez szükséges előkészítés megvalósítására 
irányuló tevékenység;

l) hírügynökségi újságírói munkakör: a médiatartalom előkészítésére, téma kiválasztására, információ gyűjtésére 
és elkészítésére, tudósítás elkészítésére vagy megrendelésére irányuló munkakör.

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

  Varga Mihály s. k.,
  nemzetgazdasági miniszter
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IX. Határozatok Tára

Az Országgyűlés 3/2015. (III. 20.) OGY határozata
az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 
13/2014. (V. 6.) OGY határozat módosításáról*

 1.  Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 13/2014.  
(V. 6.) OGY határozat 1. pontja a következők szerint módosul:

Az Országgyűlés 

az Igazságügyi bizottságba
Kész Zoltánt (független)

a bizottság tagjává megválasztja.

 2.  Ez a határozat az elfogadásakor lép hatályba.

Jakab István s. k.,
az Országgyűlés alelnöke

 Gelencsér Attila s. k., Hegedűs Lorántné s. k.,
 az Országgyűlés jegyzője az Országgyűlés jegyzője

Az Országgyűlés 4/2015. (III. 20.) OGY határozata
II. Rákóczi Ferenc emléknapjáról**

 1. Az Országgyűlés március 27-ét II. Rákóczi Ferenc emléknapjává nyilvánítja.
 2. Az Országgyűlés

– megemlékezik II. Rákóczi Ferencről,
– tisztelettel adózik a „Cum Deo pro patria et libertate” zászló alatt II. Rákóczi Ferencre felesküdöttek emléke 

előtt, akik a magyar szabadság kivívásáért küzdöttek,
– támogatja és szorgalmazza a  Rákóczi-szabadságharccal kapcsolatos megemlékezések szervezését, oktatási 

anyagok készítését.
 3. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

Jakab István s. k.,
az Országgyűlés alelnöke

 Gelencsér Attila s. k., Hegedűs Lorántné s. k.,
 az Országgyűlés jegyzője az Országgyűlés jegyzője

  * A határozatot az Országgyűlés a 2015. március 17-i ülésnapján fogadta el.
** A határozatot az Országgyűlés a 2015. március 17-i ülésnapján fogadta el.



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2015. évi 36. szám 2881

Az Országgyűlés 5/2015. (III. 20.) OGY határozata
a Nemzeti Energiastratégiáról szóló 77/2011. (X. 14.) OGY határozat módosításáról*

Az Országgyűlés – a Nemzeti Energiastratégiáról szóló 77/2011. (X. 14.) OGY határozat 4. pont v) alpontjában foglaltakat alapul 
véve – a következő határozatot hozza:
 1.  A Nemzeti Energiastratégiáról szóló 77/2011. (X. 14.) OGY határozat 4. pontja a következő w) és z) alponttal egészül 

ki:
(Az Országgyűlés az 1–3. pontokban foglaltak végrehajtása érdekében felkéri a Kormányt, hogy az Energiastratégia 
alapján:)
„w) kétévente vizsgálja felül, szükség esetén frissítse az Energiastratégia energiafelhasználásra vonatkozó 
előrejelzéseit és gondoskodjon azok közzétételéről;
z) ha a w) alpont szerinti frissített előrejelzések közzétételre kerülnek, akkor az 5. táblázat értékei helyett azokat 
tekintse irányadónak a Kormány az energetikai vonatkozású tervezései során.”

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

Jakab István s. k.,
az Országgyűlés alelnöke

 Gelencsér Attila s. k., Hegedűs Lorántné s. k.,
 az Országgyűlés jegyzője az Országgyűlés jegyzője

* A határozatot az Országgyűlés a 2015. március 17-i ülésnapján fogadta el.

A Kormány 1160/2015. (III. 20.) Korm. határozata
a Nemzeti Energiastratégia energiafelhasználás-előrejelzéseinek frissítéséről

A Kormány – figyelemmel a  Nemzeti Energiastratégiáról szóló 77/2011. (X. 14.) OGY határozat 4.  pont w) és 
z) alpontjaiban foglaltakra – megvizsgálta a Nemzeti Energiastratégia energiafelhasználásra vonatkozó előrejelzéseit 
és a Nemzeti Energiastratégia energiafelhasználási előrejelzései című melléklete szerinti adatokat az 1. mellékletben 
közzéteszi.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet az 1160/2015. (III. 20.) Korm. határozathoz

A Nemzeti Energiastratégia energiafelhasználási előrejelzései

Mértékegység: PJ
2012 2020 2030

tényadat „Ölbe tett kéz” „Közös erőfeszítés” „Ölbe tett kéz” „Közös erőfeszítés”

1. Primerenergia-felhasználás* 992 1101 1009 1217 1028

2. Végső energiafogyasztás 677 766 693 840 692

2. a) Ipari szektor 96 124 114 139 126

2. b) Közlekedés 157 161 147 173 151

2. c) Lakosság 215 247 207 284 187

2. d) Kereskedelem és szolgáltatás 116 126 118 135 121
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2. e) Mezőgazdaság 17 18 17 19 17

2. f ) Nem energetikai célú felhasználás 77 90 90 90 90

3. Villamosenergia-felhasználás** 153 170 164 197 181

*Primerenergia-felhasználás hálózati veszteségre és erőművi önfogyasztásra vonatkozó előrejelzései:

2012 2020 2030

tényadat „Ölbe tett kéz” „Közös erőfeszítés” „Ölbe tett kéz” „Közös erőfeszítés”

Hálózati veszteség 22 24 23 26 24

Erőművi önfogyasztás 9 10 9 11 10

** A  megújuló energiaforrásból előállított energia támogatásáról, valamint a  2001/77/EK és a  2003/30/EK irányelv módosításáról és azt követő hatályon kívül 
helyezéséről szóló 2009. április 23-i 2009/28/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti bruttó végső villamosenergia-felhasználás erőművi önfogyasztással és 
hálózati veszteséggel, valamint az energiaszektor saját fogyasztásával együtt.

Az előrejelzés a  2012. évi értékekből kiindulva készült a  jelenlegi trendek, GDP előrejelzések, illetve 
valószínűsíthetően megvalósuló energiahatékonysági beruházások és az  ezekhez rendelt pénzügyi keretek 
számbavételével.
Két forgatókönyv frissítése készült el: az  „Ölbe tett kéz” (BAU) forgatókönyv és a  „Közös erőfeszítés” (Policy) 
forgatókönyv, amely az  Európai Unióval kapcsolatos kötelezettségeinkből fakadó és az  azon felül reálisnak 
tekinthető energiahatékonysági intézkedések végrehajtásával, illetve energiamegtakarítással számol. Mindezt 
figyelembe véve az  ennél jelentősebb energia-megtakarítást előrejelző forgatókönyv, mint a  korábbi Zöld 
Forgatókönyv, nem mutatna be reálisan megvalósítható energiafelhasználási pályát, ezért annak szerepeltetése 
nem indokolt.
A Nemzeti Energiastratégiában eddig megadott előrejelzésekhez képest mind a  primerenergia-felhasználás, mind 
pedig a végső energiafogyasztás mérsékeltebb növekedésével lehet számolni. Fontos megjegyezni, hogy mindkét 
forgatókönyv a  villamosenergia-import csökkenésével és a  hazai villamosenergia-termelés növekedésével számol, 
amelynek következtében a  hazai átalakítási veszteség és annak velejárójaként a  hazai primerenergia fogyasztás 
rövidtávon növekszik.

 1. Az „Ölbe tett kéz” (BAU) forgatókönyv:
a) az energiahatékonysági intézkedések elmaradásával,
b) a villamosenergia-fogyasztás 1,5%-os ütemű éves növekedésével,
c) a GDP növekedés erősödésével a lakossági energiafogyasztás növekedésével,
d) az ipari szektor, a közlekedési szektor, a kereskedelmi és a szolgáltatási szektor energiafogyasztása esetében 

GDP-vel arányos növekedéssel,
e) fentiek következtében a végső energiafogyasztás növekedésével,
f ) az energiahatékonysági intézkedések elmaradása miatt a  fűtési és hűtési energiaigény 1,2%-os 

növekedésével
számol.

 2. A „Közös erőfeszítés” (Policy) forgatókönyv:
a) az energiahatékonysági intézkedések sikerességével és a kitűzött energia-megtakarítási célok elérésével,
b) a lakosság energiatudatosságot célzó szemléletformálásának eredményességével,
c) az energiahatékonysági intézkedéseknek köszönhetően – egy rövidtávú növekedés után (a GDP növekedés 

és a  jóléti intézkedések hatására visszatér egy válság előtti pályára) – a  lakossági energiafogyasztás 
csökkenésével,

d) a villamosenergia-fogyasztás 1%-os ütemű éves növekedésével,
e) az energiahatékonysági intézkedések végrehajtásának eredményeként a  fűtési és hűtési energiaigény 

csökkenésével,
f ) az ipari szektor, a  közlekedés, a  kereskedelmi és a  szolgáltatási szektor kisebb mértékű (de szintén GDP 

növekedés arányos) növekedésével,
g) a fentiek következtében a  végső energiafogyasztás rövidtávú növekedésével, majd ezt követően 

stagnálásával
számol.
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