MAGYAR KÖZLÖNY

54. szám

M A G YA R O R S Z Á G H I V ATA L O S L A PJ A
2021. március 30., kedd

Tartalomjegyzék
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A Kormány tagjainak rendeletei

A belügyminiszter 9/2021. (III. 30.) BM rendelete
a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokat egyedi szolgáltatási megállapodás
útján igénybe vevő szervezetekről, valamint a központi szolgáltató által üzemeltetett vagy fejlesztett
informatikai rendszerekről szóló 7/2013. (II. 26.) NFM rendelet és a nem a Kormány irányítása vagy
felügyelete alá tartozó költségvetési szervek részére nyújtott központosított infokommunikációs
közszolgáltatások igénybevételének szabályairól szóló 41/2019. (XI. 19.) BM rendelet módosításáról
A központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról szóló 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 12/A. §
a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet
40. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 2. alcím tekintetében az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi
CCXXII. törvény 106. § d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018.
(V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:

1. A központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokat egyedi szolgáltatási
megállapodás útján igénybe vevő szervezetekről, valamint a központi szolgáltató által üzemeltetett
vagy fejlesztett informatikai rendszerekről szóló 7/2013. (II. 26.) NFM rendelet módosítása
1. §		
A központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokat egyedi szolgáltatási megállapodás útján
igénybe vevő szervezetekről, valamint a központi szolgáltató által üzemeltetett vagy fejlesztett informatikai
rendszerekről szóló 7/2013. (II. 26.) NFM rendelet (a továbbiakban: R1.) 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. A nem a Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szervek részére nyújtott
központosított infokommunikációs közszolgáltatások igénybevételének szabályairól szóló
41/2019. (XI. 19.) BM rendelet módosítása
2. §		
A nem a Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szervek részére nyújtott központosított
infokommunikációs közszolgáltatások igénybevételének szabályairól szóló 41/2019. (XI. 19.) BM rendelet
(a továbbiakban: R2.) 1. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

3. Záró rendelkezések
3. §		
Ez a rendelet 2021. április 1-jén lép hatályba.
4. §

(1) E rendelet 1. és 2. alcíme, valamint 1. melléklete a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i
2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.
(2) A rendelet tervezetének a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv
15. cikk (7) bekezdése szerinti előzetes bejelentése megtörtént.
		

Dr. Pintér Sándor s. k.,

		

belügyminiszter
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1. melléklet a 9/2021. (III. 30.) BM rendelethez
Az R1. 1. melléklet 1. pont 1.57. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A központi szolgáltató a következő informatikai rendszerek üzemeltetéséről gondoskodik:)
„1.57. az e-közigazgatásért felelős miniszterrel kötött közszolgáltatási szerződés alapján a Nemzeti Választási Iroda
által működtetett szakrendszerek kiszolgálását végző hardver infrastruktúrájának üzemeltetése;”

2. melléklet a 9/2021. (III. 30.) BM rendelethez
Az R2. 1. melléklete a következő 2. ponttal egészül ki:

„2. A Nemzeti Választási Iroda részére nyújtott közszolgáltatások
A

B

C

D

A közszolgáltatás tárgya

A közszolgáltatási feladat

E
A szolgáltatás nyújtásának

Sor-

Központi szolgáltató

szám

megnevezése

1.

NISZ Nemzeti
Infokommunikációs
Szolgáltató Zrt.

Integrált adatszolgáltatás

hálózati szolgáltatás
(üzemeltetés)

9. § (1) bekezdése
szerint

2.

NISZ Nemzeti
Infokommunikációs
Szolgáltató Zrt.

Hangforgalmi szolgáltatás

hálózati szolgáltatás
(üzemeltetés)

9. § (1) bekezdése
szerint

3.

NISZ Nemzeti
Infokommunikációs
Szolgáltató Zrt.

Központi internetszolgáltatás

hálózati szolgáltatás
(üzemeltetés)

9. § (1) bekezdése
szerint

4.

NISZ Nemzeti
Infokommunikációs
Szolgáltató Zrt.

Alközponti szolgáltatás

hálózati szolgáltatás
(üzemeltetés)

9. § (1) bekezdése
szerint

5.

NISZ Nemzeti
Infokommunikációs
Szolgáltató Zrt.

Mobil kommunikációs
szolgáltatás

hálózati szolgáltatás
(üzemeltetés)

9. § (1) bekezdése
szerint

6.

NISZ Nemzeti
Infokommunikációs
Szolgáltató Zrt.

Szakértői szolgáltatás

hálózati szolgáltatás
(üzemeltetés)

9. § (1) bekezdése
szerint

7.

NISZ Nemzeti
Infokommunikációs
Szolgáltató Zrt.

Anti DDoS szolgáltatás

hálózati szolgáltatás
(üzemeltetés)

9. § (1) bekezdése
szerint

8.

NISZ Nemzeti
Infokommunikációs
Szolgáltató Zrt.

Emelt szintű hálózati kapcsolat
biztosítása

hálózati szolgáltatás
(üzemeltetés)

9. § (1) bekezdése
szerint

9.

NISZ Nemzeti
Infokommunikációs
Szolgáltató Zrt.

Közvetített szolgáltatás

hálózati szolgáltatás
(üzemeltetés)

9. § (1) bekezdése
szerint

10.

NISZ Nemzeti
Infokommunikációs
Szolgáltató Zrt.

CSAK munkaállomások és
az azokhoz kapcsolódó
feladatok

hálózati szolgáltatás
(üzemeltetés)

9. § (1) bekezdése
szerint

Nemzeti Választási Rendszer

alkalmazásüzemeltetési,
alkalmazásüzemeltetéstámogatási és
alkalmazásfejlesztési szolgáltatás

9. § (1) bekezdése
szerint

11.

IdomSoft Informatikai Zrt.

kezdete
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13.

14.
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IdomSoft Informatikai Zrt.

IdomSoft Informatikai Zrt.

IdomSoft Informatikai Zrt.

IdomSoft Informatikai Zrt.

Választási Kapu

alkalmazásüzemeltetési,
alkalmazásüzemeltetéstámogatási és
alkalmazásfejlesztési szolgáltatás

9. § (1) bekezdése
szerint

Választási Ügysegéd

alkalmazásüzemeltetési,
alkalmazásüzemeltetéstámogatási és
alkalmazásfejlesztési szolgáltatás

9. § (1) bekezdése
szerint

Választástörténeti adatbázis

alkalmazásüzemeltetési,
alkalmazásüzemeltetéstámogatási és
alkalmazásfejlesztési szolgáltatás

9. § (1) bekezdése
szerint

Választási statisztikai rendszer

alkalmazásüzemeltetési,
alkalmazásüzemeltetéstámogatási és
alkalmazásfejlesztési szolgáltatás

9. § (1) bekezdése
szerint

9. § (1) bekezdése
szerint

16.

IdomSoft Informatikai Zrt.

Választási tájékoztató rendszer

alkalmazásüzemeltetési,
alkalmazásüzemeltetéstámogatási és
alkalmazásfejlesztési szolgáltatás

17.

KOPINT-DATORG
Informatikai és
Vagyonkezelő Kft.

Választási igazgatási és
informatikai próbák szervezése
és lebonyolítása

alkalmazásüzemeltetési,
alkalmazásüzemeltetéstámogatási és
alkalmazásfejlesztési szolgáltatás

9. § (1) bekezdése
szerint

18.

KOPINT-DATORG
Informatikai és
Vagyonkezelő Kft.

Választási rendszerek
minőségbiztosítása

szolgáltatás nyújtása

9. § (1) bekezdése
szerint

19.

KOPINT-DATORG
Informatikai és
Vagyonkezelő Kft.

Magyarországi lakcímmel nem
rendelkező választópolgárok
papíralapú levélben benyújtott
névjegyzéki kérelmét kezelő
Nemzeti Regisztrációs Rendszer
fejlesztése és üzemeltetése

alkalmazásüzemeltetési,
alkalmazásüzemeltetéstámogatási és
alkalmazásfejlesztési szolgáltatás

9. § (1) bekezdése
szerint

20.

KOPINT-DATORG
Informatikai és
Vagyonkezelő Kft.

Választási iratok szkennelése,
adatmonitoring-tevékenység
és ezekhez kapcsolódó
szolgáltatások

alkalmazásüzemeltetési,
alkalmazásüzemeltetéstámogatási és
alkalmazásfejlesztési szolgáltatás

9. § (1) bekezdése
szerint

21.

KOPINT-DATORG
Informatikai és
Vagyonkezelő Kft.

VIP adatállomány
konzisztenciájának automatikus
ellenőrzése

alkalmazásüzemeltetési,
alkalmazásüzemeltetéstámogatási és
alkalmazásfejlesztési szolgáltatás

9. § (1) bekezdése
szerint

22.

KOPINT-DATORG
Informatikai és
Vagyonkezelő Kft.

Választásnapi havária rendszer

alkalmazásüzemeltetési,
alkalmazásüzemeltetéstámogatási és
alkalmazásfejlesztési szolgáltatás

9. § (1) bekezdése
szerint
”
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VIII. A Kúria határozatai

A Kúria közleménye
a Nemzeti Választási Bizottság határozatának helybenhagyásáról
A népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi
CCXXXVIII. törvény 30. § (4) bekezdése alapján a Kúria az alábbi közleményt teszi közzé:
A Kúria 2020. december 1. napján kelt Knk.II.37.746/2020/2. számú végzésében a Nemzeti Választási Bizottság
– országos népszavazási kérdés hitelesítését megtagadó – 39/2020. számú határozatát helybenhagyta.
A határozat megtekinthető a Kúria hivatalos honlapján, a www.kuria-birosag.hu oldalon.
Budapest, 2021. március 16.
		
		

Dr. Kovács András s. k.,
a tanács elnöke
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IX. Határozatok Tára

A köztársasági elnök 132/2021. (III. 30.) KE határozata
a Kúria elnökhelyettesének kinevezéséről
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 127. § (1) bekezdése és 128. § (1) bekezdése
alapján – a Kúria elnökének javaslatára – dr. Patyi Andrást 2021. április 1-jei hatállyal hat évig terjedő időtartamra
a Kúria elnökhelyettesévé kinevezem.
Budapest, 2021. március 22.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/01243-2/2021.

A köztársasági elnök 133/2021. (III. 30.) KE határozata
altábornagy szolgálati viszonya megszűnésének megállapításáról
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés e) pontja, valamint a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos
állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 32. § (1) bekezdése, 80. § (1) bekezdés a) pontja és
81. §-a alapján – a külgazdasági és külügyminiszter javaslatára – megállapítom, hogy Dobokay Gábor nemzetbiztonsági
altábornagy hivatásos szolgálati viszonya 2021. március 31-ei hatállyal, a szolgálat felső korhatárának elérésével
megszűnik.
Budapest, 2021. február 22.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2021. február 24.
		

Szijjártó Péter s. k.,

		

külgazdasági és külügyminiszter

KEH ügyszám: KEH/00809-2/2021.

A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.
A szerkesztőség címe: 1051 Budapest, Nádor utca 22.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu
honlapon érhető el.

