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IX. Határozatok Tára

Az Országgyűlés 7/2017. (III. 13.) OGY határozata
a köztársasági elnök megválasztásáról*
1. Az Országgyűlés az Alaptörvény 10. cikk (1) bekezdése alapján
dr. Áder Jánost
köztársasági elnökké 2017. május 10-i hatállyal megválasztja.
2. Ez a határozat az elfogadásakor lép hatályba.
Kövér László s. k.,
az Országgyűlés elnöke

Móring József Attila s. k.,

Szávay István s. k.,

az Országgyűlés jegyzője

az Országgyűlés jegyzője

* A határozatot az Országgyűlés a 2017. március 13-i ülésnapján fogadta el.

A Kormány 1116/2017. (III. 13.) Korm. határozata
a 2016. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról
A Kormány az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 152. §
(5) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva engedélyezi a II. Köztársasági Elnökség fejezetnél keletkezett
7 700 000 forint összegű kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány felhasználását.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1117/2017. (III. 13.) Korm. határozata
a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról
szóló 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról
1. A Közigazgatás- és 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 e) alpontja
a következő ed) alponttal egészül ki:
(A Kormány
egyetért azzal, hogy a KÖFOP 1. és 2. prioritása keretében megvalósítani tervezett kiemelt projekteket akkor lehet
megvalósítani, ha)
„ed) a 2. mellékletben foglalt táblázat F oszlopában szakmai elvárásként meghatározott egyedi feltételeket
a megadott határidőben teljesítette,”
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2. Az 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat 1. pont j) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Kormány)
„j) elfogadja, hogy
ja) az 1. melléklet 3. pontjában foglalt táblázat 4–8. sora szerinti felhívások keretösszege, valamint az ezen felhívások
keretében megvalósuló kiemelt projektek indikatív támogatási kerete nem tartalmazza a felmerülő személyi
juttatások és azok járulékai hazai forrását, a követelések behajtása érdekében felmerült költségek fedezetét, továbbá
jb) az 1. melléklet 3. pontjában foglalt táblázat 10., 11. és 14. sora szerinti felhívások keretösszege, valamint az ezen
felhívások keretében megvalósuló kiemelt projektek indikatív támogatási kerete nem tartalmazza a megvalósítás
során felmerülő hazai forrását,”
3. Az 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat 1. pont m) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Kormány)
„m) egyetért azzal, hogy az irányító hatóság éves fejlesztési keret módosítására tett javaslata alapján
a 2. mellékletben foglalt táblázat F oszlopában szakmai elvárásként meghatározott egyedi feltételekben
meghatározott módon a projektmenedzsment költség 30%-kal történő csökkentésével érintett projektek
támogatási kerete az éves fejlesztési keretben és a támogatási szerződésekben átvezetésre kerüljön,”
4. Az 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat 1. pont o) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép, és az 1. pont
a következő p)–s) alponttal egészül ki:
(A Kormány)
„o) egyetért azzal, hogy az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló
2011. évi CLVI. törvény alapján meghatározott szociális hozzájárulási adó 2017. január 1-től hatályos mértékének
alapulvételével az irányító hatóság vizsgálja felül az érintett, a KÖFOP forrásaiból finanszírozott projektekben
felhasználni kívánt személyi jellegű költségek mértékét, és az így keletkező különbözettel az érintett projektek
támogatási kerete az éves fejlesztési keretben csökkentésre kerüljön,
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
folyamatos
p) felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy az irányító hatóság útján
pa) vizsgálja meg a KÖFOP végrehajtása során bekövetkező, a kedvezményezettet érintő szervezeti változások
esetleges eredményeként az érintett kedvezményezett általános forgalmi adó levonására vonatkozó jogával
összefüggő változások hatásait, és ezzel összefüggésben a projektek támogatási keretét,
pb) tegyen javaslatot a Kormány részére az általános forgalmi adót levonni jogosulttá váló kedvezményezettek
projektjei az éves fejlesztési keretben rögzített támogatási keretének a levonható általános forgalmi adó mértékével
történő csökkentésére,
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
folyamatos
q) egyetért a KÖFOP módosításának indokoltságával és felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy
az irányító hatóság útján kezdje meg az ezzel összefüggő tárgyalást az Európai Bizottsággal, továbbá nyújtsa be
a Kormány részére a KÖFOP módosításának az Európai Bizottsággal egyeztetett tervezetét,
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
2017. március 15.
r) felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy az irányító hatóság útján gondoskodjon a KÖFOP-ban
átcsoportosítani tervezett költségkeretek mértékének megfelelő kötelezettségek vállalásáról,
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
folyamatos
s) felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy az irányító hatóság útján vizsgálja meg a „Nemzeti Téradat
Infrastruktúra kialakítása (NTI)” című projekt esetében már megvalósult tevékenységeket és szakmai tartalmat,
valamint felmerült költségeket, és – ha indokolt – terjesszen elő előkészítésre irányuló projekt nevesítése iránti,
e határozat módosítására irányuló javaslatot,
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
azonnal”
5. Az 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat
a)
1. melléklete az 1. melléklet,
b)
2. melléklete a 2. melléklet
szerint módosul.
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6. Az 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat
a)
1. pont e) alpontja nyitó szövegrészében a „megvalósítani” szövegrész helyébe a „megvalósítani és KÖFOP
forrásból támogatni” szöveg,
b)
1. pont e) alpont ea) alpontjában a „2017. január 15-ig megkezdték, kivéve, ha a 2. melléklet F oszlopában
meghatározott egyedi feltételek másként rendelkeznek” szövegrész helyébe a „megkezdték” szöveg,
c)
1. pont g) alpontjában az „az irányító hatóság e” szövegrész helyébe az „a KÖFOP végrehajtásáért felelős
irányító hatóság (a továbbiakban: irányító hatóság) e” szöveg,
d)
1. pont k) alpontjában a „január” szövegrész helyébe a „március” szöveg
lép.
7. Az 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat 1. melléklet
a)
1. pontjában foglalt táblázat
aa)
C:2 mezőjében a „3,00” szövegrész helyébe a „2,90” szöveg,
ab)
C:10 mezőjében a „6,50” szövegrész helyébe a „10,10” szöveg,
ac)
C:13 mezőjében a „14,45” szövegrész helyébe a „16,35” szöveg,
ad)
C:15 mezőjében a „15,00” szövegrész helyébe a „18,00” szöveg,
ae)
B:16 mezőjében a „Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala” szövegrész
helyébe a „Belügyminisztérium” szöveg,
af )
C:21 mezőjében a „9,00” szövegrész helyébe az „5,50” szöveg,
ag)
B:22 mezőjében a „kiterjesztésre” szövegrész helyébe a „kiterjesztése” szöveg,
ah)
C: 26 mezőjében a „9,525” szövegrész helyébe az „5,00” szöveg,
ai)
C: 35 mezőjében az „5,00” szövegrész helyébe a „7,00” szöveg,
aj)
C: 36 mezőjében a „8,00” szövegrész helyébe a „10,00” szöveg,
b)
2. pontjában foglalt táblázat
ba)
C:3 mezőjében a „11,50” szövegrész helyébe a „11,80” szöveg,
bb)
C:12 mezőjében a „4,875” szövegrész helyébe az „5,225” szöveg
lép.
8. Az 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat 2. mellékletben foglalt táblázat
a)
D:2 mezőjében a „3,00” szövegrész helyébe a „2,90” szöveg,
b)
F:4 mezőjében az „A projekt megvalósítása megkezdhetőségének egyedi feltételei: 2017. január 15-ig
a megkezdhetőségi feltételek teljesítésének igazolása” szövegrész helyébe az „A projektmenedzsmentre
elszámolható költségek 1. pont m) alpontja szerinti csökkentésének mértéke 98 172 250 forint” szöveg,
c)
C:8 mezőjében a „Közlekedési Hatóság” szövegrész helyébe a „Fejlesztési Minisztérium” szöveg,
d)
D:10 mezőjében a „6,50” szövegrész helyébe a „10,10” szöveg,
e)
D:13 mezőjében a „14,45” szövegrész helyébe a „16,35” szöveg,
f)
D:15 mezőjében a „15,00” szövegrész helyébe a „18,00” szöveg,
g)
B:16 mezőjében a „Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala” szövegrész helyébe
a „Belügyminisztérium” szöveg,
h)
C:16 mezőjében a „Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala” szövegrész helyébe
az „IdomSoft Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság” szöveg,
i)
C:17 mezőjében a „Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala” szövegrész helyébe
a „NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság” szöveg,
j)
D:21 mezőjében a „9,00” szövegrész helyébe az „5,50” szöveg,
k)
B:22 mezőjében a „kiterjesztésre” szövegrész helyébe a „kiterjesztése” szöveg,
l)
D:26 mezőjében a „9,525” szövegrész helyébe az „5,00” szöveg,
m)
D:32c mezőjében az „5,00” szövegrész helyébe a „7,00” szöveg,
n)
D:32d mezőjében a „8,00” szövegrész helyébe a „10,00” szöveg,
o)
D:34 mezőjében a „11,50” szövegrész helyébe a „11,80” szöveg,
p)
D:43 mezőjében a „4,875” szövegrész helyébe az „5,225” szöveg,
q)
B:48a mezőjében a „közhiteles” szövegrész helyébe a „közcélú” szöveg,
r)
C:62 mezőjében a „Miniszterelnökség” szövegrész helyébe a „Miniszterelnökség vagy az általa vezetett
konzorcium” szöveg
lép.
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9. Hatályát veszti az 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat
a)
1. pont f ) alpontja,
b)
1. pont l) alpontja.
10. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet az 1117/2017. (III. 13.) Korm. határozathoz
1. Az 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat a következő 36a–36d. sorral egészül ki:
(A)
(1.)

(B)

(C)

(D)

(E)
(Felhívás meghirdetésének tervezett

(Felhívás azonosító jele)

(Felhívás neve)

[Felhívás keretösszege (Mrd Ft)]

(Felhívás meghirdetésének módja)

KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15

A szőlő és bor ágazat
elektronikus ügyintézési és
ellenőrzési rendszerének
kialakítása és az elektronikus
pincekönyv vezetési
lehetőség biztosítása

1,202

kiemelt

Meghirdetve:
2015. szeptember

KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15

Földmegfigyelési
Információs Rendszer
(FIR) földmegfigyelési
adatinfrastruktúra és
szolgáltatások kialakítása

7,00

kiemelt

Meghirdetve:
2015. szeptember

KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15

Az egészségügyi ellátási
rendszer pénzügyi irányítási
és közigazgatási funkcióinak
megújítása

3,4

kiemelt

Meghirdetve:
2015. szeptember

KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15

A Nemzeti Akkreditáló
Hatóság hatósági eljárásainak
tudásalapú átalakítása
és az ehhez kapcsolódó
szervezeti és informatikai
fejlesztés a közigazgatási
szolgáltatások átfutási ideje
csökkentésének és minősége
javításának érdekében

1,23

kiemelt

Meghirdetve:
2015. szeptember

ideje)

„

36a.

36b.

36c.

”
2. Hatályát veszti az 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat 1. melléklet
2.1. 1. pontjában foglalt táblázat 25. és 34. sora, valamint
2.2. 2. pontjában foglalt táblázat 7. sora.
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36d.

1. Az 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat F:2 mezője helyébe a következő mező lép:

(1.)

(2.)

(A)

(B)

(F)

(Felhívás azonosító jele)

(Projekt megnevezése)

(Szakmai elvárások)

(A szolgáltató kormányhivatali és
közigazgatási modell bevezetése)

A projekt célja:
1. a szolgáltató kormányhivatali modell továbbfejlesztése, bevezetése, különös
figyelemmel a járási hivatalok, települési ügysegédi rendszer megerősítésére,
valamint a kormányablakok működésére,
2. a központi hivatalok, háttérintézmények átalakítása keretében
a közigazgatási hatáskörök racionalizálása,
3. a kormányhivatali labortevékenység fejlesztése és
4. az állami feladatkataszter továbbfejlesztése.

(KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15)
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2. melléklet az 1117/2017. (III. 13.) Korm. határozathoz

2. Az 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat F:6 mezője helyébe a következő mező lép:

(1.)

(6.)

(A)

(B)

(Felhívás azonosító jele)

(Projekt megnevezése)

(KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15)

(Közigazgatási eljárásokhoz
kapcsolódó levéltári szolgáltatás
fejlesztése)

(F)
(Szakmai elvárások)

1. Az elektronikus levéltár egy átfogó közigazgatás-fejlesztési projekt, amely
elengedhetetlen a közigazgatásban keletkező elektronikus iratok kezelése
érdekében.
2. A projekt nem az iratok digitalizálását jelenti, hanem a központi és
területi közigazgatásban elektronikusan keletkező iratok archiválását, amely
jogszabályi kötelezettségként általában érinti a teljes közigazgatást. Ennek
keretében megvalósul
2.1. az elektronikus úton keletkezett iratok átvétele, kezelése,
2.2. a papírmentes e-közigazgatás kialakításának támogatása,
2.3. az ügyfélbarát – „egyablakos” – ügyintézés elősegítése és
2.4. az így keletkezett megőrzendő, maradandó értékű dokumentumok
hosszú távú levéltári kezelésének biztosítása.
3. A projektmenedzsmentre elszámolható költségek 1. pont m) alpontja
szerinti csökkentésének mértéke 17 548 590 forint.

939

(1.)

(9.)

(10.)

(A)

(B)

(Felhívás azonosító jele)

(Projekt megnevezése)

(KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15)

(KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15)
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3. Az 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat F:9–F:10 mezője helyébe a következő mezők lépnek:
(F)
(Szakmai elvárások)

(Ügyfélkapcsolati rendszerek
fejlesztése)

A projekt célja:
1. a kormányhivatali szakrendszeri fejlesztéshez kapcsolódó integrációs
szolgáltatások kialakítása,
2. ügyfélkapcsolati menedzselési rendszer kialakítása,
3. tudástár fejlesztése és feltöltése,
4. egységes ügyintéző-elérési, belső jogosultság kezelési rendszer
kialakítása és egységes funkcionális működést biztosító rendszerfejlesztések
megvalósítása, valamint
5. a működtetés menedzselése rendszerének (HelpDesk) kiépítése.
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[Kormányzati hitelesítés szolgáltatás
(Gov CA) kiterjesztése]

1. A projekt célja, hogy az államigazgatáson belül is elterjedjenek a helyhez
nem kötött, elektronikus ügyintézést támogató digitális technológiák.
A kormányzati hitelesítés szolgáltatás igénybevétele iránt a szolgáltatás
indulását követően jelentős számban fogalmazódtak meg igények,
legyen szó akár hitelesítési célú elektronikus aláírásról (különösen
központi érkeztető rendszerhez csatlakozott szervezetek), azonosítási
célról (különösen önkormányzati alkalmazás-szolgáltatást használó
felhasználók) vagy titkosítási célról. A kormányzati hitelesítés szolgáltatás
kiterjesztésre kerül a közigazgatási hatósági eljáráson kívüli ügyekre is.
A projekt keretében megoldás kerül kidolgozásra a belső piacon történő
elektronikus tranzakciókhoz kapcsolódó elektronikus azonosításról és
bizalmi szolgáltatásokról, valamint az 1999/93/EK irányelv hatályon kívül
helyezéséről szóló, 2014. július 23-i 910/2014/EU európai parlamenti
és tanácsi rendelet részletszabályaiból következő kötelezettségek
teljesítésére is.
2. A projektmenedzsmentre elszámolható költségek 1. pont m) alpontja
szerinti csökkentésének mértéke 21 000 000 forint.

(1.)

(12.)

(A)

(B)

(Felhívás azonosító jele)

(Projekt megnevezése)

(Szakmai elvárások)

(E-ingatlan-nyilvántartás)

1. A projekt célja az ingatlan-nyilvántartás és az állami térképi nyilvántartást
vezető informatikai környezet összehangolása a főváros és vidék esetén,
ezen integráció biztosítása nélkül a projekt megvalósítása nem lehetséges
(szoftver és alapadatok, a földügyi szakigazgatás által jelenleg is használt
TAKAROS ingatlan-nyilvántartási információs rendszer, Budapesti Ingatlannyilvántartási Információs Rendszer, Digitális Alaptérképen alapuló
Térképkezelő Rendszer, Topobase szoftver egységesítése). Az egységes
rendszer és egységes alapadatok biztosítják továbbá a kormányzati
nyilvántartásokkal való összekapcsolódást (interoperabilitás), így megvalósul
a kapcsolódó nyilvántartások földügyi adatokkal történő kiszolgálása is.
2. A projektmenedzsmentre elszámolható költségek 1. pont m) alpontja
szerinti csökkentésének mértéke 96 562 650 forint.

(KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15)

(F)
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4. Az 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat F:12 mezője helyébe a következő mező lép:
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(1.)

(14.)

(A)

(B)

(F)

(Felhívás azonosító jele)

(Projekt megnevezése)

(Szakmai elvárások)

(KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15)

(Közigazgatási szakrendszerek
egységes eléréséhez és
interoperabilitásához központi
alkalmazás szintű szolgáltatások
biztosítása)

1. A projekt célja a magyarorszag.hu internetes oldal alapjain új
állampolgári és vállalkozási ügyintézési felület létrehozása, állampolgári
elégedettség növelése, interoperabilitás informatikai (alkalmazásszintű)
eszközrendszerének megteremtése a központi kormányzati szolgáltatásbusz
bevezetésével, szolgáltatási szint növelése, alkalmazás migrációk az új
működési környezetbe, működés stabilizálása az egységes platformnak
köszönhetően.
2. A projektben érintett főbb szakrendszerek:
2.1. e-űrlapkezelőt használó szakrendszerek,
2.2. biztonságos dokumentumtovábbító csatorna (C2G, B2G),
2.3. online e-közigazgatási szolgáltatást nyújtó szakrendszerek (interfész),
2.4. szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatások (web alapú
kivezetés).
3. Érintett főbb központi szolgáltatások:
3.1. egységes elektronikus e-ügyintézési felület fejlesztése
a magyarorszag.hu megújításával, a személyes ügyintézési felület
létrehozásával,
3.2. központi kormányzati szolgáltatásbusz a szakrendszerek
összekapcsolására,
3.3. központi licencgazdálkodás.
4. A projektmenedzsmentre elszámolható költségek 1. pont m) alpontja
szerinti csökkentésének mértéke 63 360 000 forint.

(KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15)

[Az önkormányzati ASP rendszer
továbbfejlesztése és országos
kiterjesztése (ASP 2.0)]

1. A projekt eredményeként áttekinthetőbbé válik a költségvetés
önkormányzati alrendszere, az önkormányzati működés gyorsul,
és az eljárások nagymértékben sztenderdizálódnak.
2. A projektmenedzsmentre elszámolható költségek 1. pont m) alpontja
szerinti csökkentésének mértéke 103 727 579 forint.
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(15.)

942

5. Az 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat F:14–F:16 mezője helyébe a következő mezők lépnek:

(KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15)
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(16.)

1. A fejlesztés célja a nemzeti adatvagyon-nyilvántartások elérésének és
szolgáltatóképességének továbbfejlesztése a területi közigazgatás eljárási és
szervezeti átalakítását érintő intézkedések által megalapozott szakigazgatási
eljárások fejlesztésének és kiszolgálásának támogatása érdekében.
2. A projekt a következő részcélokat és részfeladatokat tartalmazza:
2.1. a nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások
fokozottabb védelméről szóló 2010. évi CLVII. törvény hatálya alá
tartozó nyilvántartásokat kezelő rendszerek (e mező alkalmazásában
a továbbiakban: rendszerek) szoftveres megújítása a „Közigazgatás
informatikai infrastruktúrájának konszolidálása a költségek csökkentése
érdekében” című projekthez kapcsolódóan,
2.2. a rendszerek szolgáltató képességének növelése, amely nélkül a területi
(A Közigazgatási és Elektronikus
közigazgatás átalakítása, a kapcsolódó elektronikus ügyintézési fejlesztések
Közszolgáltatások Központi Hivatala
kiszolgálása és az interoperábilis működés nem teremthető meg,
által kezelt nemzeti adatvagyon
2.3. új szolgáltatások kialakítása a „Közigazgatási szakrendszerek
nyilvántartások továbbfejlesztése,
egységes eléréséhez és interoperabilitásához központi alkalmazás szintű
magas szintű szolgáltató képesség
szolgáltatások biztosítása” című projekthez kapcsolódóan
megteremtése a KÖFOP 1.1.1.,
a) az állami – központi és területi közigazgatási – szervek részére,
1.1.2. és 1.2.3. intézkedések
b) az állampolgárok részére (új, elektronikus ügytípusok kialakítása weben,
támogatása érdekében, az érintett
kapcsolódva a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen
adatvagyon nyilvántartások
Működő Részvénytársaság által létrehozni kívánt ügyfélportálhoz
Kormányzati Adatközpontba történő
új interfészek fejlesztésével és a kapcsolat kialakításával, továbbá
integrálásával)
mobilplatformon és telefonon intézhető új ügytípusok létrehozása),
c) a közszolgáltatással foglalkozó szervezetek – különösen
közműcégek – részére,
2.4. a rendszerek integrálása a szabályozott elektronikus ügyintézési
szolgáltatások által nyújtott szolgáltatásokhoz, a párhuzamos projektben
létrejövő szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokat is beleértve,
2.5. a rendszerek információbiztonsági előírásoknak és elvárásoknak
megfelelő kialakítása,
2.6. a rendszerek megújításával párhuzamosan azok integrálása
a Kormányzati Adatközpontba.
3. A projektmenedzsmentre elszámolható költségek 1. pont m) alpontja
szerinti csökkentésének mértéke 40 810 709 forint.

943

(A)
(1.)

(21.)

(B)

944

6. Az 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat F:21 mezője helyébe a következő mező lép:
(F)

(Felhívás azonosító jele)

(Projekt megnevezése)

(Szakmai elvárások)

(KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15)

(Területi államigazgatás
egységes működését támogató
rendszerfejlesztések)

A projekt célja egyrészt egységes kormányhivatali hálózati architektúra
kialakítása, másrészt az aláírásminta-alapú hitelesítés kialakítása
a kormányablakokban.
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(1.)

(23.)

(A)

(B)

(Felhívás azonosító jele)

(Projekt megnevezése)

(Szakmai elvárások)

(3D alapú adat infrastruktúra
kialakítása)

1. Szükséges egy átfogó megoldás, amely korszerű e-ügyintézési
megoldásokkal teszi lehetővé a lakosság és a vállatok számára a
közadatok – beleértve az ilyen jellegű háromdimenziós (a továbbiakban:
3D) téradatokat is – elérését és felhasználását, melynek segítségével az
ügyintézés költsége és időráfordítása jelentősen csökkenthető.
A 3D alapú adat infrastruktúra kialakítása során a helyrajzi számokhoz,
címekhez és földrajzi koordinátákhoz is köthető 3D adatgyűjtés,
adatfeldolgozás, kapcsolódó szolgáltatások fejlesztése és a szabályozási
környezet továbbfejlesztése kerül fókuszba, mely elsősorban épületek
és közüzemi szolgáltatások adataira és a területrendezési relevanciájú
információkra terjed ki. Korszerű adatgyűjtési módszerekkel (távérzékelés,
lézerszkennelés) a közszféra számára hiánypótló, valódi 3D adatkörök
gyűjtésére, feldolgozására és adatbázisba integrálására kerül sor.
Kialakításra kerülnek azon műszaki körülmények, melyek más szervezetek
által gyűjtött 2,5D-s vagy 3D-s adatok feltöltését teszik lehetővé, és
szabványos adatbázis-kapcsolattal szolgáltatásokon keresztül történő
csatlakozást is biztosítanak. Utóbbi kapcsán kiemelt szerepet kap a Nemzeti
Téradat Infrastruktúrához (a továbbiakban: NTI) történő szabványos
kapcsolódás, onnan adatok informatikai szolgáltatásként történő átvétele,
illetve a 3D alapú adat infrastruktúra NTI-be történő csatornázása. Számos
esetben a meglévő adatvagyon másodlagos hasznosításával az Európai
Közösségen belüli térinformációs infrastruktúra (INSPIRE) kialakításáról
szóló, 2007. március 14-i 2007/2/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelvhez, a közszféra információinak további felhasználásáról szóló,
2003. november 17-i 2003/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvhez,
valamint a közadatok újrahasznosításáról szóló 2012. évi LXIII. törvényhez
történő kapcsolódás is kimutatható.

(KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15)

(F)
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7. Az 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat F:23–F:24 mezője helyébe a következő mezők lépnek:
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(24.)

(KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15)

(E-építés keretrendszer –
innovációval a magyar emberek
szolgálatában)
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1. A projekt a jelenlegi jogszabályi környezet egyszerűsítésére, az
egyablakos, teljes építésügyi folyamatot lefedő keretrendszer kialakítására,
valamint ennek 3D technológiai támogatására irányul. Az építési
folyamatok elektronizálása tovább növeli az állampolgárok közigazgatásba
vetett bizalmát. Az egységes e-építésügyi keretrendszer biztosítja a
kormányzatban jelenleg is működő rendszerek közötti interoperabilitást.
A projekt célja a 3D alapú megjelenítési technológia felhasználása, amely
segít a településrendezési tervek elkészítésében, a tervpályázati rendszerbe
érkezett pályázatok validálásában, a közmű-egyeztetési folyamat
egyszerűsítésében, valamint a megvalósulási tervek áttekintésében.
A projekt keretében az építési beruházási projektek tervezéséhez általános,
az uniós projektmetodikát támogató módszertan és a vállalkozások által
igénybe vehető eszközök jönnek létre, segítve a beruházás mérföldkövei
nyomon követését a finanszírozók számára. A kivitelezés folyamata a
nyilvánosság számára is átláthatóvá válik. A kiviteli és megvalósulási tervek
egy helyen elérhetővé válnak. Az elektronizáció segítségével valós idejű
virtuális „helyszíni” ellenőrzés valósítható meg. A projekt megvalósításának
fontos része továbbá a széles körű ismeretterjesztés, az új szabályok és
eljárások megismertetése, az új eljárási szabályok és működési logikák
átültetése szervezetfejlesztési eszközökkel. A projekt céljai között
szerepel egy képzési centrum felállítása és szemléletformáló oktatási
tematikák kidolgozása. Stratégiai cél az állampolgárok környezettudatos
szemléletének erősítése.
2. A projektmenedzsmentre elszámolható költségek 1. pont m) alpontja
szerinti csökkentésének mértéke 58 181 250 forint.

946

A műszaki interoperabilitás előírásán és megvalósításán túl sor kerül
a fentebbi lépéseket átfogó szabályozási környezet továbbfejlesztésére,
szemantikai és jogi interoperabilitás kidolgozására és érvényesítésére.
A közigazgatási szolgáltatások további elektronizálása és szabályozási
környezetének kialakítása mellett hangsúlyos szerepet kap a
szervezetfejlesztés és a hosszú távon fenntartható intézményi és
finanszírozási modell megalkotása. A fentiekkel összefüggésben új, bárki
számára elérhető szolgáltatások és nyílt adathozzáférések kialakítása is
megtörténik.
2. A projektmenedzsmentre elszámolható költségek 1. pont m) alpontja
szerinti csökkentésének mértéke 58 125 000 forint.

(1.)

(26.)

(27.)

(28.)

(A)

(B)

(Felhívás azonosító jele)

(Projekt megnevezése)

(KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15)

(KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15)

(KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15)

(F)
(Szakmai elvárások)

(Oktatási Anyakönyvi Rendszer
kifejlesztése)

1. A projekt keretében kifejlesztésre kerülő Oktatási Anyakönyvi
Rendszer fogja digitális alapokon tárolni Magyarország lakosságának
összes bizonyítványát. A programból jól követhető lesz a lakosság
ismeretanyagának, végzettségének alakulása, könnyen ellenőrizhetővé,
lekérdezhetővé válnak a végzettséggel kapcsolatos adatok. Az
indikátorokban meghatározottak szerint, a vonatkozó jogszabályban előírt
időponttól kezdve kiállított oktatási okiratok (bizonyítványok) aránya
a projekt zárásáig felmenő rendszerben el fogja érni a 98%-ot.
2. A projektmenedzsmentre elszámolható költségek 1. pont m) alpontja
szerinti csökkentésének mértéke 68 276 618 forint.

(Az egységes integrált
állami vagyonnyilvántartás
közhitelességének és adatkonzisztenciájának ellenőrzéséhez
szükséges további fejlesztések)

1. A projekt céljai:
1.1. a tulajdonosi joggyakorlói adatszolgáltatás fogadásának kiterjesztése,
megbízhatóbbá, integráltabbá tétele, az ezekhez kapcsolódó feladatok
előkészítése és megvalósítása,
1.2. a tulajdonosi joggyakorlóktól érkezett adatszolgáltatás megbízhatóbb,
ellenőrzöttebb feldolgozása, kontrollok beépítése,
1.3. országleltár adatmegjelenítés továbbfejlesztése: a tulajdonosi
joggyakorlóktól kapott adatok aggregált, többdimenziós, historikus
megjelenítésének támogatása portálfelületen.
2. A projektmenedzsmentre elszámolható költségek 1. pont m) alpontja
szerinti csökkentésének mértéke 19 012 500 forint.

(A 21. század családtámogatása és
nyugdíja)

1. A projekt célja korszerű, egységes, komplex nyugdíjbiztosítási
szakigazgatási rendszer létrehozása, a meglévő rendszer továbbfejlesztése,
illetve kiváltása. A projekt elemei: teljes körű korszerű papírmentes
iratkezelés, ügymenet-támogatás, az irattárak digitalizálása, ágazati
szintű adatmodell tervezése és kialakítása, az integrált nyugdíjbiztosítási
szakigazgatási rendszer létrehozása, folyósítás korszerűsítése,
a családtámogatási rendszer fejlesztése az ügysegédi rendszer érdekében,
továbbá a családtámogatási rendszer szolgáltatásainak megújítása.
2. A projektmenedzsmentre elszámolható költségek 1. pont m) alpontja
szerinti csökkentésének mértéke 38 926 200 forint.
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8. Az 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat F:26–F:28 mezője helyébe a következő mezők lépnek:
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(1.)

(32a.)

948

9. Az 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat F:32a mezője helyébe a következő mező lép:
(A)

(B)

(F)

(Felhívás azonosító jele)

(Projekt megnevezése)

(Szakmai elvárások)

(KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15)
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1. A projekt keretében megvalósul a külgazdasági és külügyi igazgatás,
illetve intézményrendszere kiemelt alapfolyamatainak felülvizsgálata,
a megszerzett eredmények alapján a folyamatok újraszervezése,
egyszerűsítése, szabályozás- és szervezetfejlesztése, értékelése és
minősítésének javasítása, kiemelt figyelemmel a vállalati és speciális
ügyfélkör számára biztosított közszolgáltatások és ügyintézés
hatékonyabbá és eredményesebbé tételére.
2. Kiemelt célkitűzés a külgazdasági feladatát érintő szakmai feladatellátás,
ideértve különösen a befektetésösztönző és működő-tőke vonzó,
valamint a külkereskedelmi kapcsolattartást biztosító közszolgáltatásokkal
kapcsolatos ügyfolyamatokat támogató elektronikus szolgáltatások
fejlesztését, amelyek révén magasabb színvonalú szolgáltatást tud
biztosítani a külgazdasági és külügyi intézményrendszer a vállalkozások és
(A külgazdasági és külügyi működést
a külgazdaság szempontjából kiemelt ügyfelek számára.
támogató kiemelt alapfolyamatok
3. A projekt keretében kialakításra kerül a Külgazdasági és
fejlesztése és szolgáltatási
Külügyminisztériumra és az irányítása alá tartozó intézményrendszerre
kapacitásuk bővítése)
kiterjesztett vezetői információs rendszer (VIR), amely megalapozottabbá
teszi a külgazdasági és külügyi igazgatással kapcsolatos döntési
folyamatokat, továbbá hozzájárul a külgazdasági feladatok ellátását
biztosító közigazgatási keretrendszer fejlesztéséhez. Ehhez
kapcsolódóan kialakítása kerül a rendszer működéséhez és a biztonságos
adattovábbításhoz szükséges informatikai keretrendszer.
4. A fejlesztés során felülvizsgálatra kerülnek az állami szintű (diplomáciai)
protokolláris kapcsolattartás ügyfolyamatai, és kibővítésre kerülnek
az átszervezett folyamatok elektronikus támogatásának lehetőségei.
5. A projekt keretében fejlesztésre kerülnek a vállalkozásokat és speciális
ügyfélcsoportokat érintő tájékoztatási és információs eszközök.
6. A projektmenedzsmentre elszámolható költségek 1. pont m) alpontja
szerinti csökkentésének mértéke 10 123 830 forint.

(1.)

(32d.)

(A)

(B)

(Felhívás azonosító jele)

(Projekt megnevezése)

(Szakmai elvárások)

(A hatáskör átcsoportosításból
adódó szakrendszeri integrációs
feladatok)

A projekt célja:
1. a regionális szerverközpontok konszolidációja,
2. a szerverközpontok konszolidációjához szükséges licencek beszerzése, és
3. a kormányhivatali szakrendszert érintő fejlesztések megvalósítása.

(KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15)

(F)
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10. Az 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat F:32d mezője helyébe a következő mező lép:

949

(A)

(B)

(C)

(D)
[Projekt

(1.)

(Felhívás azonosító jele)

(Projekt megnevezése)

(Támogatást igénylő neve)

indikatív
támogatási
kerete (Mrd Ft)]

950

11. Az 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 32e–32h. sorral egészül ki:
(E)

(F)

(Projekt
benyújtásának

(Szakmai elvárások)

várható ideje)

„

32e.

KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15

A szőlő és bor
ágazat elektronikus
ügyintézési
és ellenőrzési
rendszerének
kialakítása az
elektronikus
pincekönyv
bevezetésével

Földművelésügyi
Minisztérium vagy az általa
vezetett konzorcium

1,19

2017
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1. A projekt célja a szőlő- és borágazat
elektronikus ügyintézési és ellenőrzési
rendszerének kialakítása az elektronikus
pincekönyv bevezetésével. Ennek keretében:
1.1. igazgatásszervezési feladatokat látnak el és
jogszabályok módosításait készítik elő,
1.2. szervezetfejlesztési feladatokat végeznek el,
1.3. fejlesztik az ePincekönyv elnevezésű
rendszert,
1.4. az MVH IIER2 rendszerrel keresztellenőrzési
rendszert alakítanak ki, és a rendszereket
összekapcsolják,
1.5. térképi rendszert alakítanak ki, valamint
1.6. mobilalkalmazásokat fejlesztenek.
2. A projekt megvalósítása
megkezdhetőségének egyedi feltételei:
2.1. 2017. április 15-ig a megvalósíthatósági
tanulmányt be kell nyújtani,
2.2. 2017. május 15-ig a megvalósítás
megkezdéséhez szükséges közbeszerzési
eljárások dokumentumait ellenőrzésre be kell
nyújtani.

KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15

Kormányzati Informatikai
Fejlesztési Ügynökség,
illetve az általa vezetett
konzorcium

7,00

2017
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32f.

Földmegfigyelési
Információs Rendszer
(FIR) földmegfigyelési
adatinfrastruktúra
és szolgáltatások
kialakítása

1. A projekt célja a Földmegfigyelési
Információs Rendszer megvalósításával a
közigazgatás, szakigazgatási rendszerek, privát
szféra és teljes társadalom földmegfigyelési
adatokkal történő ellátásában egy átfogó
központi kormányzati képesség kialakítása.
Ennek keretében:
1.1. létrehozzák az Európai Unió és az Európai
Űrügynökség Copernicus és más szabad
hozzáférést biztosító földmegfigyelési
programjai adatainak elérését biztosító
Földmegfigyelési Adatközpontot,
1.2. elvégzik a földmegfigyelési adatvagyon
georedundás archiválását, és a Kormányzati
Adatközponthoz történő csatlakozást,
1.3. létrehozzák a Földmegfigyelési Operatív
Központot,
1.4. kialakítják Földmegfigyelési Portált,
1.5. fejlesztik az e-védelmi földmegfigyelési
szolgáltatásokat (hon-, rend- és
katasztrófavédelem),
1.6. fejlesztik a Big Data környezetet,
1.7. fejlesztik az e-Föld rendszert, űrfelvételeket
szereznek be.
2. A projekt megvalósítása
megkezdhetőségének egyedi feltételei:
2.1. 2017. április 15-ig a megvalósíthatósági
tanulmányt be kell nyújtani,
2.2. 2017. május 15-ig a megvalósítás
megkezdéséhez szükséges közbeszerzési
eljárások dokumentumait ellenőrzésre be kell
nyújtani.

951

KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15

Állami Egészségügyi Ellátó
Központ vagy az általa
vezetett konzorcium

3,4

2017

952

32g.

Az egészségügyi
ellátási rendszer
pénzügyi irányítási
és közigazgatási
funkcióinak
megújítása
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1. A projekt célja egyrészt olyan központi és
egységes rendszer felállítása, amely képes
az egészségügyi terület minden színterének
(alap-, járó- és fekvőellátó) pénzügyi
rendszereit egyetlen közös rendszerbe
integrálni, másrészt az egészségügyi
folyamatok adataira épülő közigazgatási
folyamatok fejlesztése, adatkapcsolatok
kialakítása. Ennek keretében:
1.1 létrehoznak egy központi egészségügyi
pénzügyi rendszert,
1.2. kialakítják az e-halotti bizonyítvánnyal
kapcsolatos folyamatot,
1.3. kezelik a közigazgatási folyamatokhoz
kapcsolódó egészségügyi folyamatokat,
1.4. fejlesztik a betegbiztonsági indikátorokat
és osztályozási rendszert,
1.5. végül fejlesztik a betegbiztonsági,
infekciókontroll információs rendszereket is.
2. A projekt megvalósítása
megkezdhetőségének egyedi feltételei:
2.1. 2017. április 15-ig a megvalósíthatósági
tanulmányt be kell nyújtani,
2.2. 2017. május 15-ig a megvalósítás
megkezdéséhez szükséges közbeszerzési
eljárások dokumentumait ellenőrzésre be kell
nyújtani.

KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15

Nemzeti Akkreditáló
Hatóság (a továbbiakban:
NAH) vagy az általa
vezetett konzorcium

1,23

2017
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32h.

A Nemzeti Akkreditáló
Hatóság hatósági
eljárásainak
tudásalapú
átalakítása és az
ehhez kapcsolódó
szervezeti és
informatikai fejlesztés
a közigazgatási
szolgáltatások átfutási
ideje csökkentésének
és minősége
javításának érdekében

1. A projekt célja a NAH hatósági eljárásainak
tudásalapú átalakítása és az ehhez
kapcsolódó szervezeti és informatikai
fejlesztések megvalósítása a közigazgatási
szolgáltatásokhoz kapcsolódóan. Ennek
keretében:
1.1. kialakítják a NAH tudástárat és
akkreditációs archívumot,
1.2. átalakítják a NAH eljárásait és folyamatait,
valamint információs technológiai téren
támogatják azokat, amely keretében
1.2.1. támogatják a felügyeleti vizsgálatok
tervezésének részfolyamatát,
1.2.2. fejlesztik a minősítők és szakértők
kirendelésének részfolyamatát,
1.2.3. elvégzik a helyszíni értékelés
tervezésével, az értékelő csoportok és
ügyféloldali támogatás kialakításával
összefüggő teendőket,
1.3. kialakítják az uniós központi szerv és
társszervek, valamint országos szintű hivatalok
felé a szabványos interfészeket,
1.4. megszervezik a szakértői oktatási rendszert,
1.5. bevezetnek információs technológiai
biztonsági megoldásokat,
1.6. eszközöket szereznek be,
1.7. fejlesztik a NAH Tudástár minőségi
jogalkotási támogató funkcióit.
2. A projekt megvalósítása
megkezdhetőségének egyedi feltételei:
2.1. 2017. április 15-ig a megvalósíthatósági
tanulmányt be kell nyújtani,
2.2. 2017. május 15-ig a megvalósítás
megkezdéséhez szükséges közbeszerzési
eljárások dokumentumait ellenőrzésre be kell
nyújtani.

953

(1.)

(34.)

954

12. Az 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat F:34 mezője helyébe a következő mező lép:
(A)

(B)

(Felhívás azonosító jele)

(Projekt megnevezése)

(Szakmai elvárások)

(A jó kormányzást megalapozó
közszolgálat-fejlesztés)

A projekt céljai:
1. a jó kormányzást célzó tényalapú közszolgáltatás-fejlesztés hatásvizsgálati és kutatási
megalapozása, a jó állam mutatók méréséhez szükséges módszertan kialakítása, a mérések
módszertani és informatikai támogatása, valamint minőségbiztosítása a KÖFOP projektek esetén,
2. a közszolgálat-fejlesztés nemzetközi kompetenciaigényeinek támogatása,
3. közszolgálati kiválósági központ fejlesztése,
4. a közszolgálati szellemi vagyon fejlesztése, a tudáshoz jutás elősegítése,
5. a fejlesztéspolitikai kapacitások erősítése,
6. a helyi önkormányzati közszolgálati stratégiai-fejlesztési képességek erősítése,
7. a Digitális Jólét Program keretein belül végrehajtandó, közszolgálat-fejlesztéssel kapcsolatos
egyetemi kutatási együttműködések kialakítása.

(KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15)

(F)

13. Az 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat F:43 mezője helyébe a következő mező lép:

(1.)

(43.)

(A)

(B)

(F)

(Felhívás azonosító jele)

(Projekt megnevezése)

(Szakmai elvárások)

(KÖFOP-2.2.5-VEKOP-15)

(Átláthatóság a közpénzek
felhasználásánál,
államháztartási adattárház)

1. A projekt célja az államháztartási információs rendszer fejlesztése, államháztartási adatok és
információk áramlásának racionalizálása, adattárház kialakítása.
2. A projektmenedzsmentre elszámolható költségek 1. pont m) alpontja szerinti csökkentésének
mértéke 23 067 264 forint.
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(1.)

(48a.)

(A)

(B)

(Felhívás azonosító jele)

(Projekt megnevezése)

(Szakmai elvárások)

(Integrált közhiteles víziközmű
adatbázis)

1. A projekt célja, hogy a víziközmű szolgáltatási tevékenységhez kapcsolódóan a víziközmű
szolgáltatók, az ellátásért felelősök, valamint a víziközmű-szolgáltatás felügyeletét ellátó
szervezet érdekkörében keletkezett adatok, információk felhasználásával egy integrált
működtetési rendszer jöjjön létre. Ez a rendszer lehetővé teszi, hogy a jövőben az ország összes
településére és víziközműrendszerére kiterjedően naprakész információk álljanak központilag
rendelkezésre a víziközmű-szolgáltatásra kiterjedő engedélyezési, felügyeleti és ellenőrzési
hatósági feladatokhoz, ellátás- és a fenntartások és fejlesztések finanszírozás-tervezési, valamint
rendszerszintű szervezési feladataihoz. A projekt lehetővé teszi továbbá, hogy a Magyar
Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal – szakmailag megalapozottan – hiteles adatokat
tudjon szolgáltatni a lakosság felé történő rezsidíjcsökkentés kommunikációjához, valamint a vízés csatornadíj hatósági árának megállapításához.
2. A projektmenedzsmentre elszámolható költségek 1. pont m) alpontja szerinti csökkentésének
mértéke 9 900 000 forint.
3. Egyedi feltétel: 2017. szeptember 30-ig jogszabályban rögzíthetővé kell tenni, hogy a projekt
keretében kialakításra kerülő integrált közcélú víziközmű adatbázis rendszerét a Magyar
Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal a víziközmű-szolgáltatás területén a hatósági és
árszabályozási feladatok ellátásához felhasználja és figyelembe veszi.

(KÖFOP-2.3.6-VEKOP-16)

(F)
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14. Az 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat F:48a mezője helyébe a következő mező lép:

955

956
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15. Hatályát veszti az 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat
15.1. F:3 mezőjének 5. pontja,
15.2. F:5 mezőjének 2. pontja,
15.3. F:7 mezőjének 2. pontja,
15.4. F:8 mezőjének 2. pontja,
15.5. F:11 mezőjének 2. pontja,
15.6. F:13 mezőjének 3. pontja,
15.7. F:17 mezőjének 4. pontja,
15.8. F:18 mezőjének 2. pontja,
15.9. F:19 mezőjének 3. pontja,
15.10. F:22 mezőjének 3. pontja,
15.11. 25. sora,
15.12. F:31 mezőjének 3. pontja,
15.13. F:32 mezőjének 8. pontja,
15.14. 32b. sora,
15.15. F:32c mezőjének 2. pontja,
15.16. F:33 mezőjének 2. pontja,
15.17. F:35 mezőjének 2. pontja,
15.18. F:36 mezőjének 5. pontja,
15.19. F:37 mezőjének 2. pontja,
15.20. 38. sora,
15.21. F:39 mezőjének 2. pontja,
15.22. F:40 mezőjének 2. pontja,
15.23. F:41 mezőjének 2. pontja,
15.24. F:44 mezőjének 3. pontja,
15.25. F:46 mezőjének 2. pontja,
15.26. F:47 mezőjének 2. pontja.

A Kormány 1118/2017. (III. 13.) Korm. határozata
„Életmentő Emlékérem” adományozásáról
A Kormány az „Életmentő Emlékérem” adományozásáról szóló 243/2009. (X. 29.) Korm. rendelet alapján, életmentés
közben tanúsított hősies magatartása elismeréseként – a belügyminiszter mint helyi önkormányzatokért felelős
miniszter javaslatára –
Szűcs Attiláné bácsalmási lakosnak,
Papdi Zsuzsanna Katalin bácsborsódi lakosnak,
Frank István Pál bácsborsódi lakosnak
„Életmentő Emlékérmet” adományoz.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

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
honlapon érhető el.
A Magyar Közlöny oldalhű másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó.
Felelős kiadó: Köves Béla ügyvezető.

