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Kormányrendeletek

A Kormány 139/2021. (III. 23.) Korm. rendelete
a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet és az európai uniós forrásból
finanszírozott egyes projektek költségnövekménye támogathatóságáról szóló
17/2017. (II. 1.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15a. pontjában,
a 6. § tekintetében a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és
egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a) pontjában,
a 7. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 16. pont
16.2. alpontjában és 17. pontjában, valamint a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (1) bekezdés
c) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:

1. A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet módosítása
1. §		
A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának
rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet] 87. § (1) bekezdés
c) pont cc) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép, és a 87. § (1) bekezdés c) pontja a következő cd) alponttal
egészül ki:
[A 86. § (1) bekezdés szerinti bejelentéseket – a kedvezményezett korábbi bejelentéseire is tekintettel – a következő
alapelvek figyelembevételével kell elbírálni:
a módosítás nem irányulhat a támogatási döntésben meghatározott támogatási összegen felüli többlet-támogatás
biztosítására, kivéve, ha közszféra szervezet esetén]
„cc) a TOP keretéből finanszírozott projekt esetén az eredeti támogatási összeg 30%-át, de legfeljebb
100 millió forintot el nem érő többlettámogatás vonatkozásában – feltéve, hogy a TOP érintett prioritása eredeti
keretösszegének 110%-án belül szabad forrás áll rendelkezésre – az irányító hatóság,
cd) – a ca)–cc) alpontba nem tartozó esetben – a Kormány”
(eltérően dönt,)
2. §		
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet a következő 201/D. §-sal egészül ki:
„201/D. § A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet és az európai uniós forrásból finanszírozott
egyes projektek költségnövekménye támogathatóságáról szóló 17/2017. (II. 1.) Korm. rendelet módosításáról
szóló 139/2021. (III. 23.) Korm. rendelettel [a továbbiakban: 139/2021. (III. 23.) Korm. rendelet] megállapított
87. § (1) bekezdés c) pont cc) alpontját a 139/2021. (III. 23.) Korm. rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő
eljárásokra is alkalmazni kell.”
3. §		
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet
a)
87. § (1c) bekezdésében a „ca) és cb)” szövegrész helyébe a „ca)–cc)” szöveg,
b)
87. § (1g) bekezdésében a „ca) és cb)” szövegrész helyébe a „ca)–cc)” szöveg,
c)
87. § (1i) bekezdésében a „ca)” szövegrész helyébe a „ca) és cc)” szöveg
lép.
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2. Az európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye támogathatóságáról
szóló 17/2017. (II. 1.) Korm. rendelet módosítása
4. §		
Az európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye támogathatóságáról szóló
17/2017. (II. 1.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 17/2017. (II. 1.) Korm. rendelet] 3. §-a a következő (3) bekezdéssel
egészül ki:
„(3) A (2) bekezdéstől eltérően a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 87. § (1) bekezdés c) pont cc) alpontja esetén
az irányító hatóságnak kell alátámasztania a költségnövekmény piaci árnak megfelelését.”
5. §		
A 17/2017. (II. 1.) Korm. rendelet a következő 9. §-sal egészül ki:
„9. § A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet és az európai uniós forrásból finanszírozott
egyes projektek költségnövekménye támogathatóságáról szóló 17/2017. (II. 1.) Korm. rendelet módosításáról
szóló 139/2021. (III. 23.) Korm. rendelettel [a továbbiakban: 139/2021. (III. 23.) Korm. rendelet] megállapított
3. § (3) bekezdését a 139/2021. (III. 23.) Korm. rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokra is
alkalmazni kell.”

3. Az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási
hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról,
valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló
kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet
6. §		
Az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági
szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló
141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) a következő 56. §-sal egészül ki:
„56. § E rendeletnek a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó
támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet és az európai uniós forrásból
finanszírozott egyes projektek költségnövekménye támogathatóságáról szóló 17/2017. (II. 1.) Korm. rendelet
módosításáról szóló 139/2021. (III. 23.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr48.) módosított 3. § (3) és
(4) bekezdését a Módr48. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.”
7. §		
Az R. 3. §
a)
(3) bekezdésében a „42., 48. és 49. sora” szövegrész helyébe a „42. és 48. sora” szöveg,
b)
(4) bekezdésében a „táblázat 58. sora” szövegrész helyébe a „táblázat 49. és 58. sora” szöveg
lép.

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

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1133/2021. (III. 23.) Korm. határozata
az ország működéséhez szükséges stratégiai célú állami és nem állami gazdasági társaságok és szervezetek
veszélyhelyzetben történő támogatásáról szóló 1096/2021. (III. 5.) Korm. határozat módosításáról
Az ország működéséhez szükséges stratégiai célú állami és nem állami gazdasági társaságok és szervezetek
veszélyhelyzetben történő támogatásáról szóló 1096/2021. (III. 5.) Korm. határozat 6. pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
(A Kormány)
„6. a jelen kormányhatározatban foglaltakat a védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról szóló 104/2021. (III. 5.)
Korm. rendelet 14. § a) pontjában meghatározott időpontig rendeli alkalmazni.”
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1134/2021. (III. 23.) Korm. határozata
egyes Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Programhoz tartozó projektek támogatása
növelésének jóváhagyásáról és a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program éves
fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról
1. A Kormány a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt
feladatkörében eljárva jóváhagyja
a)
a KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2015-00005 azonosító számú, „Közigazgatás informatikai infrastruktúrájának
konszolidálása a költségek csökkentése érdekében” című projekt támogatásának növelését, a 2. melléklet
2. pontja szerint,
b)
a KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00025 azonosító számú, „Közigazgatási szakrendszerek egységes eléréséhez
és interoperabilitásához központi alkalmazás szintű szolgáltatások biztosítása” című projekt támogatásának
növelését, a 8.2. alpont szerint,
c)
a KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00037 azonosító számú, „3D alapú adat infrastruktúra kialakítása” című projekt
támogatásának növelését, a 8.3. alpont szerint,
d)
a KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00038 azonosító számú, „E-építés keretrendszer – innovációval a magyar
emberek szolgálatában” című projekt támogatásának növelését, a 8.4. alpont szerint,
e)
a KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00023 azonosító számú, „Vízhasználat Információs, Ellenőrzési és Integrált
hatósági feladatokat ellátó Keretrendszer (VIZEK) kialakítása” című projekt támogatásának növelését,
a 2. melléklet 3. pontja szerint,
f)
a KÖFOP-3.2.1-16-2016-00001 azonosító számú, „Az Audit Hatóság által végzett ellenőrzések színvonalának
fenntartása” című projekt támogatásának növelését, a 8.9. alpont szerint.
2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
3. A Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1004/2016.
(I. 18.) Korm. határozat [a továbbiakban: 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat] 1. pont g) alpontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
(A Kormány)
„g) felhívja a miniszterelnök kabinetfőnökét, hogy gondoskodjon – a KÖFOP végrehajtásáért felelős irányító hatóság
(a továbbiakban: irányító hatóság) e program keretében finanszírozni tervezett projekt támogatásáról szóló döntése
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4.

5.

6.

7.

1987

meghozatala előtt – az e-közigazgatási, a közigazgatás-szervezési szempontú, valamint az e-közigazgatási és
informatikai fejlesztések egységesítésével kapcsolatos vélemények irányító hatóság vezetője általi kikéréséről.
Felelős:
a miniszterelnök kabinetfőnöke
Határidő:
folyamatos”
Az 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat 1/A. pontja a következő e) alponttal egészül ki:
[A Kormány az európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye támogathatóságáról szóló
17/2017. (II. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 6/A. §-a alapján úgy határoz, hogy]
„e) az egyes Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Programhoz tartozó projektek támogatása
növelésének jóváhagyásáról és a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program éves fejlesztési
keretének megállapításáról szóló 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról szóló 1134/2021. (III. 23.)
Korm. határozattal módosított, 2. mellékletben foglalt táblázat 13., 14., 23., 24., 30. és 50. sora szerinti kiemelt
projekt”
(szakpolitikai felelős által javasolt műszaki-szakmai tartalmának bővítéséhez kapcsolódó, azzal arányos keretemelése és
annak végrehajtása során a Kormányrendelet 3–6. §-ában foglalt eljárási szabályok ne kerüljenek alkalmazásra.)
Az 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat
a)
1. melléklete az 1. melléklet,
b)
2. melléklete a 2. melléklet
szerint módosul.
Az 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat
6.1. 1. pont
6.1.1.
h) alpontjában a „Miniszterelnökséget vezető minisztert” szövegrész helyébe a „miniszterelnök
kabinetfőnökét” szöveg, valamint a „Miniszterelnökséget vezető miniszter” szövegrész helyébe
a „miniszterelnök kabinetfőnöke” szöveg,
6.1.2.
o) alpontjában a „Miniszterelnökséget vezető miniszter” szövegrész helyébe a „miniszterelnök
kabinetfőnöke” szöveg,
6.1.3.
p) alpontjában a „Miniszterelnökséget vezető minisztert” szövegrész helyébe a „miniszterelnök
kabinetfőnökét” szöveg, valamint a „Miniszterelnökséget vezető miniszter” szövegrész helyébe
a „miniszterelnök kabinetfőnöke” szöveg,
6.1.4.
r) alpontjában a „Miniszterelnökséget vezető minisztert” szövegrész helyébe a „miniszterelnök
kabinetfőnökét” szöveg, valamint a „Miniszterelnökséget vezető miniszter” szövegrész helyébe
a „miniszterelnök kabinetfőnöke” szöveg,
6.1.5.
t) alpontjában a „Miniszterelnökséget vezető miniszter” szövegrész helyébe a „miniszterelnök
kabinetfőnöke” szöveg,
6.2. 1/B. pont b) alpontjában a „Miniszterelnökséget vezető minisztert” szövegrész helyébe a „miniszterelnök
kabinetfőnökét” szöveg, valamint a „Miniszterelnökséget vezető miniszter” szövegrész helyébe
a „miniszterelnök kabinetfőnöke” szöveg
lép.
Az 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat 1. melléklet
7.1. 1. pontjában foglalt táblázat
7.1.1.
C:4 mezőjében a „13,991 (ebből VEKOP: 2,672)” szövegrész helyébe a „9,378 (ebből VEKOP: 1,791)”
szöveg,
7.1.2.
C:12 mezőjében a „19,702 (ebből VEKOP: 3,763)” szövegrész helyébe a „16,092 (ebből VEKOP: 3,074)”
szöveg,
7.1.3.
C:13 mezőjében a „17,823 (ebből VEKOP: 3,404)” szövegrész helyébe a „26,731 (ebből VEKOP: 5,106)”
szöveg,
7.1.4.
C:14 mezőjében a „10,745 (ebből VEKOP: 2,052)” szövegrész helyébe a „12,051 (ebből VEKOP: 2,302)”
szöveg,
7.1.5.
C:23 mezőjében a „9,344 (ebből VEKOP: 1,785)” szövegrész helyébe a „10,609 (ebből VEKOP: 2,027)”
szöveg,
7.1.6.
C:24 mezőjében a „7,421 (ebből VEKOP: 1,418)” szövegrész helyébe a „9,757 (ebből VEKOP: 1,864)”
szöveg,
7.1.7.
C:30 mezőjében az „5,800 (ebből VEKOP: 1,108)” szövegrész helyébe a „7,721 (ebből VEKOP: 1,475)”
szöveg,
7.1.8.
C:38 mezőjében a „0,944 (ebből VEKOP: 0,195)” szövegrész helyébe a „0,344 (ebből VEKOP: 0,080)”
szöveg,

1988
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7.2.

3. pontjában foglalt táblázat
7.2.1.
C:2 mezőjében a „9,30” szövegrész helyébe a „8,074” szöveg,
7.2.2.
C:3 mezőjében a „8,835” szövegrész helyébe a „10,335” szöveg,
7.2.3.
C:4 mezőjében a „2,776” szövegrész helyébe a „2,623” szöveg,
7.2.4.
C:8 mezőjében a „2,563” szövegrész helyébe a „2,489” szöveg,
7.2.5.
C:10 mezőjében a „10,798” szövegrész helyébe a „10,789” szöveg,
7.2.6.
C:13 mezőjében a „2,652” szövegrész helyébe a „2,605” szöveg,
7.2.7.
C:15 mezőjében a „11,321” szövegrész helyébe a „11,272” szöveg

lép.
8. Az 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat 2. mellékletben foglalt táblázat
8.1. D:4 mezőjében a „13,991 (ebből VEKOP: 2,672)” szövegrész helyébe a „9,378 (ebből VEKOP: 1,791)” szöveg,
8.2. D:14 mezőjében a „10,745 (ebből VEKOP: 2,052)” szövegrész helyébe a „12,051 (ebből VEKOP: 2,302)” szöveg,
8.3. D:23 mezőjében a „9,344 (ebből VEKOP: 1,785)” szövegrész helyébe a „10,609 (ebből VEKOP: 2,027)” szöveg,
8.4. D:24 mezőjében a „7,421 (ebből VEKOP: 1,418)” szövegrész helyébe a „9,757 (ebből VEKOP: 1,864)” szöveg,
8.5. C:32g mezőjében az „Állami Egészségügyi Ellátó Központ” szövegrész helyébe az „Országos Kórházi
Főigazgatóság” szöveg,
8.6. F:32j mező 2.1. pontjában a „március” szövegrész helyébe az „április” szöveg,
8.7. C:49 mezőjében az „Innovációs és Technológiai Minisztérium” szövegrész helyébe a „Miniszterelnökség”
szöveg,
8.8. D:49 mezőjében a „9,30” szövegrész helyébe a „8,074” szöveg,
8.9. D:50 mezőjében a „8,835” szövegrész helyébe a „10,335” szöveg,
8.10. D:51 mezőjében a „2,776” szövegrész helyébe a „2,623” szöveg,
8.11. C:54 mezőjében a „Miniszterelnökség” szövegrész helyébe a „Miniszterelnöki Kabinetiroda” szöveg,
8.12. C:55 mezőjében az „Innovációs és Technológiai Minisztérium” szövegrész helyébe a „Miniszterelnökség”
szöveg,
8.13. D:55 mezőjében a „2,563” szövegrész helyébe a „2,489” szöveg,
8.14. D:57 mezőjében a „10,798” szövegrész helyébe a „10,789” szöveg,
8.15. C:60 mezőjében az „Innovációs és Technológiai Minisztérium” szövegrész helyébe a „Miniszterelnökség”
szöveg,
8.16. D:60 mezőjében a „2,46” szövegrész helyébe a „2,418” szöveg,
8.17. C:61 mezőjében az „Innovációs és Technológiai Minisztérium” szövegrész helyébe a „Miniszterelnökség”
szöveg,
8.18. D:61 mezőjében a „0,192” szövegrész helyébe a „0,187” szöveg,
8.19. C:62 mezőjében az „Innovációs és Technológiai Minisztérium” szövegrész helyébe a „Miniszterelnökség”
szöveg,
8.20. D:63 mezőjében a „10,830” szövegrész helyébe a „10,781” szöveg
lép.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet az 1134/2021. (III. 23.) Korm. határozathoz
Az 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat 13. sora helyébe a következő sor lép:
[A

B

1.

Felhívás azonosító jele

Felhívás neve

13.

KÖFOP-2.3.1VEKOP-16

Helyi
közszolgáltatás
információs
rendszer (IKIR)

C

D

E

Felhívás keretösszege

Felhívás meghirdetésének

Felhívás meghirdetésének

(Mrd Ft)

módja

tervezett ideje]

5,666 (ebből
VEKOP: 1,082)

kiemelt

Meghirdetve:
2016. február

1. Az 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat 12. sora helyébe a következő sor lép:
[A
1.

Felhívás azonosító jele

B
Projekt megnevezése

C
Támogatást igénylő neve

D

E

Projekt indikatív támogatási kerete

Projekt benyújtásának

(Mrd Ft)

várható ideje

F
Szakmai elvárások]

1. A projekt célja az ingatlan-nyilvántartást és az állami térképi nyilvántartást
vezető informatikai környezet összehangolása a főváros és vidék esetén, ezen
integráció biztosítása nélkül a projekt megvalósítása nem lehetséges (szoftverés alapadatok, a földügyi szakigazgatás által jelenleg is használt TAKAROS
ingatlan-nyilvántartási információs rendszer, Budapesti Ingatlan-nyilvántartási
Információs Rendszer, Digitális Alaptérképen alapuló Térképkezelő Rendszer,
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2. melléklet az 1134/2021. (III. 23.) Korm. határozathoz

Topobase szoftver egységesítése). Az egységes rendszer és egységes alapadatok
biztosítják továbbá a kormányzati nyilvántartásokkal való összekapcsolódást
(interoperabilitást), így megvalósul a kapcsolódó nyilvántartások földügyi
adatokkal történő kiszolgálása is.
A projekt keretében az alábbi területeken valósulnak meg fejlesztések:
1.1. elektronikus ügyintézés kiterjesztése az ingatlan-nyilvántartási eljárásokban,
1.2. földügyi informatikai rendszerek szolgáltatóképességének növelése,
1.3. földügyi adatbázisok konszolidációja,
1.4. földügyi eljárások új munkafolyamat-támogató e-megoldásainak kialakítása,

Lechner Tudásközpont
12.

VEKOP-15

1.5. elektronikus ingatlan-nyilvántartás működtetéséhez szükséges szabályozási

Nonprofit Korlátolt

KÖFOP-1.0.0E-ingatlan-nyilvántartás

Felelősségű Társaság vagy
az általa vezetett konzorcium

16,092 (ebből VEKOP: 3,074)

2016

és intézményi háttér kialakítása,
1.6. az E-ingatlan-nyilvántartás bevezetéséhez a kapcsolódó rendszerek
interfészfejlesztései, IT-biztonsághoz kapcsolódó fejlesztések,
1.7. az E-ingatlan-nyilvántartás speciális moduljainak fejlesztése: Meghatalmazás
modul jelenlévők közötti aláírás esetén, tabletes E-Ingatlan aláíró modul,
Szolgalmi jog teljes tartalmának megjelenítéséhez szükséges okiratkezelési
funkció, Szerződés regisztráció (zöldpapírkiváltás) kiterjesztése az Ingatlannyilvántartási eljárásokat támogató informatikai rendszer (INYER) modulra,
1.8. mobil alkalmazások: mobiltelefonon elérhető E-Ingatlan applikáció,
MEHET – Helyszíni ellenőrzés mobil alkalmazással történő támogatása,
1.9. kormányhivatali HR-rendszerrel való kapcsolat ügyintézők elérhetőségi
adatainak és jogosultságának kezelésére,
1.10. adatbetöltés beadvány benyújtásához külső rendszerekből, E-személyiről
való adatbeolvasás beadvány benyújtásához, E-PER bírósági rendszerrel való
kapcsolat, keresetlevél rögzítés E-Ing rendszerben.
2. A projektmenedzsmentre elszámolható költségek 1. pont m) alpontja szerinti
csökkentésének mértéke 96 562 650 forint.

1989

[A
1.

13.

Felhívás azonosító jele

KÖFOP-1.0.0VEKOP-15

B
Projekt megnevezése

Közigazgatás
informatikai
infrastruktúrájának
konszolidálása
a költségek csökkentése
érdekében

C
Támogatást igénylő neve

NISZ Nemzeti
Infokommunikációs
Szolgáltató Zártkörűen
Működő Részvénytársaság
vagy az általa vezetett
konzorcium

D

E

Projekt indikatív támogatási kerete

Projekt benyújtásának

(Mrd Ft)

várható ideje

26,731 (ebből VEKOP: 5,106)

Megtörtént
2015-ben

1990

2. Az 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat 13. sora helyébe a következő sor lép:
F
Szakmai elvárások]
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1. A projekt célja az informatikai infrastruktúrák összerendezése és
konszolidációja annak érdekében, hogy alacsonyabb költségek mellett lehessen
működtetni, mint az egyedi infrastruktúrák üzemeltetésével.
2. A projekt biztosítja a kialakításra kerülő felhőalapú informatikai rendszer
keretein belül a működési környezetet, illetve rendszerkomponenseket
a következő projektek számára, azok megvalósíthatósági tanulmányában
részletezettek szerint:
2.1. hatósági eljárások és hatósági jogalkalmazási gyakorlat felülvizsgálata és
egyszerűsítése,
2.2. területi államigazgatás egységes működését támogató rendszerfejlesztések,
2.3. ügyfélkapcsolati rendszerek fejlesztése,
2.4. a kormányhivatal irányításának hatékonyabbá tételét biztosító háttér
kialakítása,
2.5. a hatáskör-átcsoportosításból adódó szakrendszeri integrációs feladatok,
2.6. az EKEIDR egységes irat- és folyamatkezelő rendszer területi közigazgatásra
történő kiterjesztése,
2.7. a Belügyminisztérium által kezelt nemzeti adatvagyon-nyilvántartások
továbbfejlesztése, magas szintű szolgáltatóképesség megteremtése
a KÖFOP-1.1.1., KÖFOP-1.1.2. és KÖFOP-1.2.3. intézkedések támogatása
érdekében, az érintett adatvagyon-nyilvántartások Kormányzati Adatközpontba
történő integrálásával,
2.8. közigazgatási szakrendszerek egységes eléréséhez és interoperabilitásához
központi alkalmazás szintű szolgáltatások biztosítása,
2.9. elektronikus megoldás az eltérő földrajzi helyszíneken történő ügyintézés
munkaszervezésének és kommunikációjának fejlesztésére,
2.10. szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatások (SZEÜSZ)
továbbfejlesztése, bővítése, bevezetése,
2.11. E-ingatlan-nyilvántartás,
2.12. egyéb, a Kormányzati Adatközpontba beköltöző rendszerek speciális
igényeinek kiszolgálásához, szerverkörnyezetek adatközponti migrációjához
szükséges feladatok megvalósítása.
3. A projekt biztosítja a kialakításra kerülő felhőalapú informatikai rendszer
keretein belül a belügyi ágazati intézmények központi iktató és ügykezelő
rendszerei számára a működési környezetet, illetve rendszerkomponenseket.
4. A projekt működési környezetet, illetve rendszerkomponenseket biztosít
a 2. pontban felsorolt projektek által fejlesztett rendszerekhez kapcsolódó,
valamint a korábban kifejlesztett SZEÜSZ szolgáltatások számára is.
5. A Kormányzati Felhő futtatókörnyezetének modern alkalmazásfejlesztési
eredménytermékek (konténerizált alkalmazások) futtatására történő standardizált
felkészítése, ami egyúttal elősegíti az Állami Alkalmazásfejlesztési Környezetben
történt fejlesztések számára, hogy a KAK Felhő teszt és éles futtatókörnyezetet
biztosítson, valamint hogy ezeknek a síkoknak a felépítése automatizált legyen.

[A
1.

30.

Felhívás azonosító jele

KÖFOP-1.0.0VEKOP-15

B
Projekt megnevezése

Vízhasználat Információs,
Ellenőrzési és Integrált
hatósági feladatokat
ellátó Keretrendszer
(VIZEK) kialakítása

C
Támogatást igénylő neve

Belügyminisztérium vagy
az általa vezetett konzorcium

D

E

Projekt indikatív támogatási kerete

Projekt benyújtásának

(Mrd Ft)

várható ideje

7,721 (ebből VEKOP: 1,475)

Megtörtént
2015-ben

F
Szakmai elvárások]

1991

1. A Vízhasználat Információs, Ellenőrzési és Integrált hatósági feladatokat ellátó
Keretrendszer (a továbbiakban: VIZEK) kialakításának célja, hogy
a tényleges mezőgazdasági vízhasználattal, annak technikai jellemzőivel,
térbeliségével és időbeli lefolyásával kapcsolatban pontos információt
szolgáltasson a vízügyi igazgatási szervek, a vízügyi hatóságok, a döntéshozók
és a statisztikai szervek felé, továbbá csökkentse a mezőgazdasági vízhasználók
és hatóságok adminisztratív terheit a vízhasználathoz kapcsolódó vízjogi
engedélyezési eljárás gyorsításával és egyszerűsítésével. A projekt lehetővé teszi
a potenciális mezőgazdasági vízigényekre vonatkozó előzetes talajtani és vízügyi
információk elérhetőségét a termelők (gazdálkodók) számára.
2. A fejlesztés keretében megvalósul
2.1. az üzemszerű mezőgazdasági vízhasználat adatainak nyilvántartása és
a hatékony ellenőrzési rendszer kialakítása a „Rendszeres öntözőüzemi
adatáramlás és keresztellenőrzés biztosítása” című alprogram keretében,
2.2. a vízjogi engedélyezéssel kapcsolatos adminisztratív feladatok elektronikus
megvalósításának támogatása a „Vízjogi engedélyezés folyamatának
elektronizálása” című alprogram keretében, mely az engedélyek nyilvántartásán
és szakmai megalapozásán túl az engedélykérelmek beadásának, valamint
az engedélyek kiadásának online lehetőségét is biztosítja,
2.3. egy olyan elektronikus nyilvántartás, amely a vízi létesítményekkel, vízi
munkákkal és vízhasználatokkal összefüggő jogokat, kötelezettségeket és egyéb
információkat tartalmazza, ezáltal az elektronikus vízikönyvekkel
a kiadott engedélyek elérhetővé válnak valamennyi vízügyi hatóság számára,
2.4. a bírságnyilvántartási és folyamatszervezési rendszer kiépítése, amely képes
a hatósági ellenőrzések és szemlék során kiszabott bírságokkal kapcsolatos
feladatok teljes – a bírság kiszabásától a bírság befizetéséig tartó – folyamatának
nyomon követésére és végrehajtására, valamint megvalósul
a szakemberek munkájának mobil eszközökkel történő támogatása, amelynek
segítségével a bírság kiszabása akár azonnal elindíthatóvá válik,
2.5. a vízkészletjárulék-bevallásokat rögzítő szoftver bevezetése
az Ügyfélkapuhoz történő csatlakozással, amely az elektronikus eljárás,
a jogszabályi változások és a meghatározott járulékokkal kapcsolatos feladatok
(a kiszabástól a befizetésig terjedő) teljes folyamatát nyomon követi,
2.6. az Integrált Hatósági Rendszer (IHR) modul fejlesztési folyamatainak
bővítése a tűzvédelmi, piacfelügyeleti, veszélyes üzemi, veszélyes szállítmányi,
létfontosságú rendszerek és létesítményvédelmi, nukleárisbaleset-elhárítási és
polgárvédelmi hatósági szakterületek vonatkozásában,
2.7. az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: OKF) mint
szakhatóság által használt szakhatósági munkafolyamatokat támogató modul
kialakítása, úgy, hogy az egyes szakterületek, a szakhatósági eljárások keretében
a felkérő hatóság által elvárt kritériumoknak (pl. elvárt adatkörök,
adatformátum stb.) maximálisan megfeleljen,
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3. Az 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat 30. sora helyébe a következő sor lép:
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2.18. A VIZEK keretrendszer kiegészítése a kérelmek benyújtásának
egyszerűsítését támogató és a vízügyi ügyintézés hatékonyságot növelő
funkciókkal.
2.19. Az OVF Vízkészlet-gazdálkodási rendszerének előkészítése dinamikus
gazdálkodásra.
2.20. Vízkészlet-gazdálkodási modul vízminőségi adatokkal történő kiegészítése.

1992

2.8. a VIZEK rendszer összerendelése a Vízügyi Igazgatóságok és az Országos
Vízügyi Főigazgatóság (a továbbiakban: OVF) ügyiratkövető rendszereivel,
2.9. adószám/adóazonosító jel automatikus lekérdezése a Nemzeti Adó- és
Vámhivataltól (a továbbiakban: NAV), Cégnyilvántartásból, illetve Központi
Azonosítási Ügynökön keresztül.
Az adószám/adóazonosító jel automatikus lekérdezése a NAV-tól vagy
a Cégnyilvántartásból a Központi Azonosítási Ügynökön keresztül
a katasztrófavédelem valamennyi szakterületéhez kapcsolódó eljáráshoz
(ellenőrzés, szemle, hatósági, szakhatósági eljárás).
2.10. TEÁOR szám használata a rendszerben: a jogszabályi változások miatt
a tevékenységi körök és az objektumazonosítási űrlapok kapcsolatának
összerendelhetőségének biztosítása a kialakított adminisztrációs felületeken,
továbbá vízügyi hatóság számára történő átadása, ügyhöz és ügyfélhez
rendelhetősége.
2.11. Objektumazonosítási űrlapok tartalmának bővítése:
Az objektuműrlapok módosítása a hatósági ügyviteli rendszerben
(a továbbiakban: HAMAR) és E-vízikönyv rendszerben, illetve az objektumokkal
kapcsolatos összes integrációs folyamatban. Folyamatoptimalizálással
az ügyintézők tehermentesítése, illetve a rendszer teljesítményének és
felhasználók felé történő válasz idejének javítása.
2.12. Felhasználói felületek bővítése:
2.12.1. alapadatok körének módosíthatósága (engedélyesek, ingatlanadatok
törlése, módosíthatósága; az ügyintézés mely szakaszában tehető meg),
2.12.2. kérelmek ügyfél oldali átadásának megoldása másik ügyfél részére,
2.12.3. vízügyi igazgatósági nyilatkozatok beszerzése hatóság által kiírt
hiánypótlásban/ismételt eljárásban,
2.12.4. a rendszer által kezelt e-mail-sablonok listájának módosítása és
kiegészítése,
2.12.5. a rendszerrel kapcsolatos frissítések, hírek központból érkező jelzésére
(pl. verzióváltás jelzése belépéskor).
2.13. Dinamikus dokumentum sablon kezelés megvalósítása a HAMAR
adatnyilvántartó rendszer keretein belül.
2.14. Körözési nyilvántartó rendszerhez történő kapcsolódás BM OKF oldalon.
2.15. Mezőgazdasági öntözési célú és engedély nélküli kutak bejelentésének
beépítése a VIZEK rendszerbe, az NFK hatósági feladatainak támogatása.
2.16. VIZEK összekapcsolása közigazgatási nyilvántartásokkal: A Vízügyi Objektum
Nyilvántartás adatainak publikálása KKSZB-n elérhető szolgáltatásként más
közigazgatási rendszerek számára.
2.17. Vízföldtani napló kérelmek integrálása a VIZEK keretrendszerbe, valamint
a Vízkészlet-gazdálkodási rendszerhez.

[A
1.

38.

Felhívás azonosító jele

KÖFOP-2.1.7VEKOP-18

B
Projekt megnevezése

Az állampolgári
ügyintézés
lehetőségeinek
szélesítése

C
Támogatást igénylő neve

Lechner Tudásközpont
Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság vagy
az általa vezetett konzorcium

D

E

Projekt indikatív támogatási kerete

Projekt benyújtásának

(Mrd Ft)

várható ideje

4,500 (ebből VEKOP: 0,860)

2019

F
Szakmai elvárások]

1. A projekt célja:
1.1. A kormányhivatalok működésének egységesítése, a hatékonyság növelése:
A pillér célja a kormányhivatalok eltérő működési és munkaszervezési
gyakorlatának egységesítése, ezáltal a kiszámíthatóbb működés, valamint
az ügyintézési hatékonyság növelése, folyamatszervezési sztenderdek felállítása
a területi szervek belső folyamatainak megújításához.
1.2. A területi közigazgatás tervezett fejlesztéseinek megalapozása:
A pillér célja a kormányhivatalok és kormányablakok szervezeti és informatikai
fejlesztéseinek koncepcionális megalapozása. A megvalósuló koncepciók
központi, minden kormányhivatalra és kormányablakra kiterjedő fejlesztési
irányokat azonosítanak, folyamatában tudják segíteni, megalapozni és
támogatni a következő, 2021–2027 közötti tervezési ciklus területi közigazgatás
fejlesztését.
1.3. Az ügyintézés lehetőségeinek szélesítése:
A pillér hozzájárul a szolgáltató (ügyfélbarát) állam megteremtéséhez,
a korszerű technológiák alkalmazásának és elérhetőségének vizsgálatával.
Cél, hogy a kormányablak egységes ügyfélszolgálata mellett most egy fordított
logika mentén közelítse meg az ügyfélkiszolgálást, a megfogalmazódó
megoldások ne az állampolgártól várják el az ügyintézési helyszín
megközelítését, hanem célzottan, akár a lakóhelyen, munkahelyen, illetve
a napi tevékenységének helyszínén támogassák az ügyintézést, így képesek
legyenek illeszkedni az állampolgárok élethelyzetéhez.
1.4. A Jó Állam Projekt Mutató méréséhez szükséges (KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15
projekt keretében megkezdett) támogató- és elemzőfeladatok (módszertan
kialakítása, a mérések módszertani támogatása, minőségbiztosítása) folytatása
a KÖFOP projektek esetén, valamint a projektszint feletti eredmények, hatások
vizsgálatához szükséges elemzések és a záró tanulmány elkészítése.
2. A projekt megvalósításának feltételei:
2.1. 2021. március 31-ig a megvalósíthatósági tanulmányt be kell nyújtani,
2.2. 2021. szeptember 30-ig a megvalósítás megkezdéséhez szükséges
közbeszerzési eljárások dokumentumait ellenőrzésre be kell nyújtani.
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4. Az 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat 38. sora helyébe a következő sor lép:

1993

[A
1.

44/a.

Felhívás azonosító jele

KÖFOP-2.3.1VEKOP-16

B
Projekt megnevezése

IKIR rendszer
kiterjesztése és
továbbfejlesztése

C
Támogatást igénylő neve

Belügyminisztérium vagy
az általa vezetett konzorcium

D

E

Projekt indikatív támogatási kerete

Projekt benyújtásának

(Mrd Ft)

várható ideje

2,000 (ebből VEKOP: 0,382)

2021

1994

5. Az 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 44a. sorral egészül ki:
F
Szakmai elvárások]

1. A projekt célja az IKIR rendszerhez csatlakoztatott ágazati adatbázisok
számának bővítése annak érdekében, hogy a helyi közszolgáltatások
szervezésével összhangban rendelkezésre álló, de jelenleg különálló adatbázisok
minél nagyobb részének egy helyre történő beintegrálásával szélesebb körű
elemzési lehetőség valósulhasson meg, biztosítva egyúttal a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben foglaltak szerint
a feladatalapú finanszírozáshoz szükséges helyi/területi szintű adatokat.
1.1. A projekt keretében továbbfejlesztésre és bővítésre kerül az IKIR rendszer
adattára, négy ágazati adatbázis becsatlakoztatásával.
1.2. Az ágazati adatbázisok becsatolásával kapcsolatos szolgáltatásbővítéssel
integráltan megvalósuló funkcionális fejlesztések valósulnak meg a következők
szerint:
– online interfész kialakítása,
– önkormányzati törzsadattár kialakítása,
– elemzési funkciók fejlesztése,
– információgyűjtés támogatása,
– vezetői információs rendszer fejlesztése,
– felhasználói támogatás,
– infrastruktúra bővítése, fejlesztése.
2. A projekt megvalósítása megkezdhetőségének egyedi feltételei:
2.1. 2021. május 31-ig a megvalósíthatósági tanulmányt be kell nyújtani,
2.2. 2021. október 30-ig a megvalósítás megkezdéséhez szükséges közbeszerzési
eljárások dokumentumait ellenőrzésre be kell nyújtani.
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A Kormány 1135/2021. (III. 23.) Korm. határozata
Magyarország Kormánya és Türkmenisztán Kormánya között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös
védelméről szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
A Kormány
1. egyetért a Magyarország Kormánya és Türkmenisztán Kormánya között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös
védelméről szóló Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) bemutatott szövegével;
2. felhatalmazza a külgazdasági és külügyminisztert vagy az általa kijelölt személyt a Megállapodás bemutatott
szövegének – a megerősítés fenntartásával történő – végleges megállapítására;
3. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy a Megállapodás szövegének végleges megállapításához szükséges
meghatalmazási okiratot adja ki;
4. elfogadja a Megállapodás kihirdetéséről szóló törvénytervezetet, és elrendeli a Megállapodás szövegének végleges
megállapítását követően annak az Országgyűléshez történő benyújtását. A törvényjavaslat előadójának a Kormány
a külgazdasági és külügyminisztert jelöli ki.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1996
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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.

