MAGYAR KÖZLÖNY

67. szám

M A G YA R O R S Z Á G H I V ATA L O S L A PJ A
2019. április 18., csütörtök

Tartalomjegyzék

81/2019. (IV. 18.) Korm. rendelet

A központosított infokommunikációs közszolgáltatásokkal kapcsolatos
egyes kormányrendeletek módosításáról

2276

Egyes kormányrendeleteknek a társadalmi felzárkózási területet érintő
módosításáról

2290

Egyes kormányrendeleteknek a Digitális Kormányzati Ügynökség
feladataival kapcsolatos módosításáról

2292

A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló
94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet módosításáról

2305

A földgáz biztonsági készlet mértékéről szóló
13/2015. (III. 31.) NFM rendelet módosításáról

2307

157/2019. (IV. 18.) KE határozat

Dandártábornoki kinevezésről

2308

1206/2019. (IV. 18.) Korm. határozat

A Magyarország egyes területei közötti gazdasági egyenlőtlenség
csökkentése érdekében szükséges fejlesztési program kidolgozásáról

2308

A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból,
a Központi Maradványelszámolási Alapból és fejezetek között történő
előirányzat-átcsoportosításról, a központi költségvetés címrendjének
módosításáról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról

2310

1208/2019. (IV. 18.) Korm. határozat

A régizene népszerűsítésének támogatásáról

2317

1209/2019. (IV. 18.) Korm. határozat

A Népi Építészeti Program folytatásáról szóló
1021/2019. (II. 6.) Korm. határozat módosításáról

2317

1210/2019. (IV. 18.) Korm. határozat

A Magyar–Turán Közhasznú Alapítvány támogatásáról

2318

1211/2019. (IV. 18.) Korm. határozat

Egyes állami fenntartású felsőoktatási intézmények hosszú távú
gazdaságos és hatékony működésének biztosítása céljából történő
támogatásáról

2318

A Digitális Kormányzati Ügynökség Portál létrehozásával kapcsolatos
egyes kérdésekről

2319

A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló kormányrendelet
módosításával összefüggő feladatokról

2319

A Kormány irányítása alá tartozó fejezetek költségvetési szerveinek
eszközbeszerzéseiről szóló 1982/2013. (XII. 29.) Korm. határozat
módosításáról

2323

Települési önkormányzatok támogatásáról és egyes települési
önkormányzatok támogatását érintő kormányhatározatok módosításáról

2323

82/2019. (IV. 18.) Korm. rendelet

83/2019. (IV. 18.) Korm. rendelet

84/2019. (IV. 18.) Korm. rendelet

8/2019. (IV. 18.) ITM rendelet

1207/2019. (IV. 18.) Korm. határozat

1212/2019. (IV. 18.) Korm. határozat

1213/2019. (IV. 18.) Korm. határozat

1214/2019. (IV. 18.) Korm. határozat

1215/2019. (IV. 18.) Korm. határozat

2276

III.

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2019. évi 67. szám

Kormányrendeletek

A Kormány 81/2019. (IV. 18.) Korm. rendelete
a központosított infokommunikációs közszolgáltatásokkal kapcsolatos egyes kormányrendeletek
módosításáról
A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
a 2. alcím tekintetében az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 182. § (1) bekezdés d) pontjában kapott
felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról szóló
309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása
1. §		
A központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról szóló 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet
[a továbbiakban: 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet] 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § A központi szolgáltató feladatát a 2. mellékletben meghatározott költségvetési szervek esetében a miniszterrel
kötött közszolgáltatási szerződés (a továbbiakban: közszolgáltatási szerződés) alapján látja el, amelyben a felek
rögzítik az elvárt szolgáltatások körét, azok alapvető szakmai-műszaki tartalmát, valamint a szolgáltatások
teljesítésének, illetve nyújtásának időtartamát. A közszolgáltatási szerződésben foglalt szolgáltatások teljesítésének,
illetve nyújtásának fedezetét a miniszter biztosítja.”
2. §		
A 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. § (1) A miniszter által a 4. § szerint biztosított finanszírozás kizárólag a közszolgáltatási szerződés keretében,
a 2. mellékletben meghatározott költségvetési szervek részére nyújtott szolgáltatásokat fedezi.
(2) A 2. mellékletben meghatározott költségvetési szerv a közszolgáltatási szerződés által le nem fedett egyedi
igényeinek ellátására – az (5) bekezdésben meghatározott, a miniszterrel lefolytatott előzetes egyeztetést
követően – egyedi szolgáltatási szint alapú megállapodást (a továbbiakban: egyedi szolgáltatási megállapodás) köt
a központi szolgáltatóval.
(3) A (2) bekezdés szerinti egyedi szolgáltatási megállapodás költségvetési fedezetét – a szolgáltatási igény
közszolgáltatási szerződésben történő biztosításáig – a 2. mellékletben meghatározott költségvetési szerv biztosítja.
(4) A központi szolgáltató az egyedi igény szerinti szolgáltatást az egyedi szolgáltatási megállapodás megkötését
követően nyújtja a szolgáltatások igénybevételére kötelezett szerv számára.
(5) A 2. mellékletben meghatározott költségvetési szerv az egyedi szolgáltatási megállapodás központi
szolgáltatóval történő megkötésének kezdeményezése előtt egyeztet a miniszterrel a (2) bekezdés szerinti
szolgáltatási igénynek – legkésőbb a felmerülést követő költségvetési év első napjától – közszolgáltatási szerződés
keretében történő biztosításáról, és gondoskodik a szolgáltatás ellentételezéséhez szükséges költségvetési
fedezetnek a miniszter által vezetett minisztérium fejezetébe történő átcsoportosításáról.
(6) Ha az (5) bekezdés szerinti egyeztetés alapján a szolgáltatási igény nem közszolgáltatási szerződés keretében
kerül biztosításra, az igény szerinti szolgáltatás teljesítésére a (2) és a (3) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni.”
3. §		
A 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 9/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„9/A. § (1) A központi szolgáltató az e rendelet szerinti közszolgáltatási szerződésben és egyedi szolgáltatási
megállapodásban, valamint a 2/A. § alapján kötött üzemeltetési vagy fejlesztési tárgyú megállapodásban
(a továbbiakban együtt: közszolgáltatási megállapodás) meghatározott közszolgáltatások teljesítése esetén, annak
ellentételezéseként, a központosított közszolgáltatások nyújtásával összefüggésben felmerült, objektív módon
igazolható, az e rendeletben vagy más jogszabályban meghatározott szabályok szerint elszámolható, nettó módon
számított közvetlen és közvetett költségeinek (a továbbiakban: nettó költség), az állam javára jogszabály alapján
fizetendő pénzbeli kötelezettségek (a továbbiakban: adók) összegének, valamint az e rendeletben meghatározott
mértékű észszerű nyereség megtérítésére tarthat igényt.
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(2) A központi szolgáltató észszerű nyereséget a (4) bekezdésben foglalt mértékben számolhat el
a) üzemeltetési tárgyú közszolgáltatási megállapodások esetén a közszolgáltatási megállapodás keretében nyújtott
központosított közszolgáltatás nyújtásával összefüggésben felmerülő nettó költségek összegére vetítve,
b) fejlesztési tárgyú közszolgáltatási megállapodások esetén a központi szolgáltató által saját teljesítés keretében
nyújtott szolgáltatásokkal összefüggésben felmerült nettó költségek összegére vetítve,
c) üzemeltetési és fejlesztési feladatokat egyaránt tartalmazó, a 2/A. § alapján kötött üzemeltetési vagy fejlesztési
tárgyú egyedi szolgáltatási megállapodásokban az a) és b) pont szerint megállapított nettó költségek összegére
vetítve.
(3) A központi szolgáltató – a (2) bekezdésben felsorolt közszolgáltatási, valamint egyedi szolgáltatási
megállapodásokra is kiterjedően – nem számolhat el észszerű nyereséget
a) harmadik féltől igénybe vett és a közszolgáltatási, valamint egyedi szolgáltatási megállapodás teljesítése során
a központi szolgáltató által hozzáadott – saját teljesítés nélkül továbbszolgáltatott – szolgáltatások értékére,
b) a közszolgáltatási kötelezettség teljesítése során vagy annak érdekében beszerzett eszközök nettó beszerzési
költség összegére vetítve, továbbá
c) azokban a fejlesztési tárgyú közszolgáltatási szerződésekben vagy üzemeltetési és fejlesztési tárgyú egyedi
szolgáltatási megállapodásokban – a (2) bekezdés b) és c) pontjai szerinti összegekre vetítve sem –, amelyek
esetében a központi szolgáltató a közszolgáltatási megállapodásban meghatározott teljesítési véghatáridő vagy
a megrendelő által kötbérmentesen biztosított póthatáridő leteltéig a fejlesztési feladatát nem teljesítette, vagy
a megrendelő szerv felé benyújtott határidő-módosítási kérelmét a megrendelő ezzel a feltétellel támogatta.
(4) A központi szolgáltató által felszámolható észszerű nyereség összege nem haladhatja meg az Európai Unió
által közzétett, a közszolgáltatási megállapodás megkötésének időpontjában érvényes releváns swapkamatláb
100 bázispontos felárral növelt mértéke (a továbbiakban: észszerű nyereségráta) és a (2) bekezdés szerint
megállapított nettó költség szorzataként számított összeget.
(5) A központi szolgáltató a közszolgáltatási megállapodás alapján nyújtott központosított közszolgáltatások
ellentételezése összegének megállapítására irányuló előkalkulációja során a tervezett nettó költségek alapján
megállapított észszerű nyereség összegéről és annak fizetésére vonatkozó igényéről köteles a megrendelő szervet
előzetesen tájékoztatni. A központi szolgáltató nem köteles a közszolgáltatási szerződésben észszerű nyereséget
érvényesíteni.
(6) A központi szolgáltató az (1) bekezdésben meghatározott ellentételezésre az (5) bekezdés szerinti
előkalkulációval azonos szerkezetben, a közszolgáltatási megállapodásban szabályozott követelmények szerint
lefolytatott teljesítésigazolási eljárásban benyújtott utókalkuláció alapján tarthat igényt. Az utókalkuláció
részeként a központi szolgáltató köteles a központosított közszolgáltatás nyújtásával kapcsolatban felmerült,
a számviteli nyilvántartásában szereplő nettó tényköltségeket, a jogszabály alapján fizetendő adókat és az elszámolt
tényköltségekre vetítve – az észszerű nyereségráta alkalmazásával – kiszámított és gazdasági számításokkal
alátámasztott észszerű nyereség összegét a szolgáltatást igénybe vevő szerv felé teljesítésigazolás és ellentételezés
céljából bemutatni.
(7) Az e §-ban foglaltak teljesüléséről a közszolgáltatási szerződések vonatkozásában a miniszter, az egyedi
szolgáltatási megállapodások vonatkozásában a 2. mellékletben meghatározott költségvetési szerv, a 2/A. § alapján
kötött üzemeltetési vagy fejlesztési tárgyú egyedi szolgáltatási megállapodás vonatkozásában az informatikai
rendszer működtetéséért felelős szervezet gondoskodik.”
4. §		
A 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) E rendeletnek a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és
tanácsi irányelv szerinti előzetes bejelentése megtörtént.”
5. §		
A 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet
a)
2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul,
b)
3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
6. §

(1) A 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. §
a)
(1) bekezdésében, (2) bekezdés b) pontjában, (4) bekezdésében a „központi szolgáltatási megállapodásban”
szövegrész helyébe a „közszolgáltatási szerződésben” szöveg,
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b)

(2) bekezdés a) pontjában, (3) és (4) bekezdésében a „központi szolgáltatási megállapodás” szövegrész
helyébe a „közszolgáltatási szerződés” szöveg

lép.
(2) A 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14/A. §-ában
a)
a „központi szolgáltatási megállapodás” szövegrész helyébe a „közszolgáltatási szerződés” szöveg,
b)
a „központi szolgáltatási megállapodásban” szövegrész helyébe a „közszolgáltatási szerződésben” szöveg
lép.
7. §		
Hatályát veszti a 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 9. §-a.

2. A kormányzati célú hálózatokról szóló 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása
8. §		
A kormányzati célú hálózatokról szóló 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 346/2010. (XII. 28.)
Korm. rendelet] 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) E rendelet hatálya kiterjed:
a) a kormányzati célú hírközlési szolgáltatóra;
b) az elkülönült hírközlési tevékenység végzésére jogosultra;
c) az igénybevételre kötelezett felhasználóra;
d) a csatlakozni kívánó természetes vagy jogi személyre, valamint más szervezetre (a továbbiakban: csatlakozó
felhasználó);
e) a már csatlakozott felhasználóra; valamint
f ) az a) és b) pontban foglaltak által igénybe vett más elektronikus hírközlési szolgáltatóra (a továbbiakban: nem
kormányzati célú elektronikus hírközlési szolgáltató).”
9. §		
A 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet 2. § 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„2. felhasználó: a kormányzati célú hírközlési szolgáltatást igénybe vevő, az 1. § (1) bekezdés c)–f ) pontja szerinti
természetes vagy jogi személy, valamint más szervezet;”
10. §

(1) A 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A (4) és (5) bekezdésben foglalt kivétellel, valamint ha törvény vagy kormányrendelet eltérően nem rendelkezik,
a) a központi államigazgatási szervek és területi szerveik,
b) a fővárosi és megyei kormányhivatalok,
c) az állami fenntartásban, illetve tulajdonban álló egészségügyi intézmények, országos gyógyintézetek, valamint
d) az (1) bekezdés g) pontja szerinti felhasználók
(a továbbiakban együtt: igénybevételre kötelezett felhasználó) az elektronikus hírközlési szolgáltatásra vonatkozó
igényeiket a kormányzati célú hírközlési szolgáltató által nyújtott kormányzati célú hírközlési szolgáltatások útján
kötelesek kielégíteni, elektronikus hírközlési szolgáltatást nem nyújthatnak és elektronikus hírközlő hálózatot vagy
berendezést csak a jelen rendeletben meghatározott feltételek szerint üzemeltethetnek.”
(2) A 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A kormányzati célú hírközlési szolgáltató a felhasználók számára folyamatosan elérhetővé teszi az alábbi
információkat:)
„a) az 5. § (1) bekezdése szerinti közszolgáltatási szerződés alapján a kormányzati hírközlési szolgáltató által
kötelezően nyújtott kormányzati célú hírközlési szolgáltatások, továbbá hogy ezeket mely felhasználók számára
nyújtja, és a szolgáltatásokhoz való hozzáférést mely földrajzi címeken biztosítja kötelezően,”

11. §		
A 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet 4/A. § (1)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A kormányzati célú hálózathoz csatlakozó felhasználó az elektronikus csatlakozási igényét, valamint
az igénybevételre kötelezett felhasználó és a már csatlakozott felhasználó a részére nyújtott szolgáltatással
kapcsolatos változási igényét a kormányzati célú hírközlési szolgáltatóhoz terjeszti elő a szolgáltatás
megnevezésével, legfontosabb jellemzőivel, a változásigény miatt felmerülő többletköltségek viselésére vonatkozó
nyilatkozattal, a szolgáltatás átvételi pont pontos meghatározásával és a szolgáltatás nyújtásának kívánt kezdő
időpontjával együtt. A megjelölt kezdő időpont – a kormányzati célú hírközlési szolgáltató és a felhasználó
ettől eltérő megállapodása hiányában – nem lehet az igény előterjesztésének napját követő 60 napon belüli
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időpont. A kormányzati célú hírközlési szolgáltató az igény kézhezvételétől számított 45 napon belül tájékoztatja
a felhasználót a változási igény (2) bekezdés szerinti elbírálásáról.
(2) A kormányzati célú hírközlési szolgáltató a beérkezett változási igényekről az igény kézhezvételétől számított
15 napon belül, az (1) bekezdésben megjelölt igény megvalósíthatóságával kapcsolatos szakmai véleményének
megküldésével javaslatot készít az e-közigazgatásért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) részére, aki
a kormányzati célú hírközlési szolgáltató javaslatának kézhezvételétől számított 15 napon belül dönt a változási
igény elbírálásáról.
(3) A csatlakozó felhasználó által igénybe vett szolgáltatásról, a szolgáltatás körülményeiről, a szolgáltatás
nyújtásának fedezetéül szolgáló forrás biztosításának módjáról a miniszter a csatlakozó felhasználóval
megállapodást köt.
(4) Ha az igény teljesítését a közszolgáltatási szerződés nem fedezi, az igény ellenértékét
a) az igénybevételre kötelezett felhasználó vagy az igénybevételre kötelezett felhasználó irányításáért vagy
felügyeletéért felelős szerv, illetve az ilyen felhasználóra vonatkozó költségvetési fejezetet irányító szerv;
b) a csatlakozó felhasználó vagy a csatlakozó felhasználó irányításáért vagy felügyeletéért felelős szerv, illetve
az ilyen felhasználóra vonatkozó költségvetési fejezetet irányító szerv;
c) a csatlakozott felhasználó vagy a csatlakozott felhasználó irányításáért vagy felügyeletéért felelős szerv, illetve
az ilyen felhasználóra vonatkozó költségvetési fejezetet irányító szerv
biztosítja, a miniszter által vezetett minisztérium javára.”
12. §		
A 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet 2. alcíme a következő 8/A. §-sal egészül ki:
„8/A. § (1) A kormányzati célú hírközlési szolgáltató az e rendelet szerinti közszolgáltatási szerződésekben és
egyedi szolgáltatási megállapodásokban (a továbbiakban együtt: közszolgáltatási megállapodás) meghatározott
közszolgáltatások teljesítése esetén, annak ellentételezéseként, a központosított közszolgáltatások nyújtásával
összefüggésben felmerült, objektív módon igazolható, az e rendeletben vagy más jogszabályokban meghatározott
szabályok szerint elszámolható, nettó módon számított közvetlen és közvetett költségeinek (a továbbiakban együtt:
nettó költség), az állam javára jogszabály alapján fizetendő kötelezettségek (a továbbiakban: adók) összegének,
valamint az e rendeletben meghatározott mértékű észszerű nyereség megtérítésére tarthat igényt.
(2) A kormányzati célú hírközlési szolgáltató az (1) bekezdésben meghatározott észszerű nyereséget
a (4) bekezdésben foglalt mértékben számolhat el
a) üzemeltetési tárgyú közszolgáltatási megállapodásokban nyújtott központosított közszolgáltatás felmerülésével
kapcsolatos nettó költségek összegére vetítve,
b) fejlesztési tárgyú közszolgáltatási megállapodásokban a kormányzati célú hírközlési szolgáltató által saját
teljesítés keretében nyújtott szolgáltatásokkal összefüggésben felmerült nettó költségek összegére vetítve,
c) üzemeltetési és fejlesztési feladatokat egyaránt tartalmazó egyedi szolgáltatási megállapodásokban az a) és
b) pont szerint megállapított nettó költségek összegére vetítve.
(3) A kormányzati célú hírközlési szolgáltató – a (2) bekezdésben felsorolt közszolgáltatási, valamint egyedi
szolgáltatási megállapodásokra is kiterjedően – nem számolhat el észszerű nyereséget
a) harmadik féltől igénybe vett és a közszolgáltatási megállapodás teljesítése során a kormányzati célú hírközlési
szolgáltató által hozzáadott – saját teljesítés nélkül továbbszolgáltatott – szolgáltatások értékére,
b) a közszolgáltatási kötelezettség teljesítése során vagy annak érdekében beszerzett eszközök nettó beszerzési
költség összegére vetítve, továbbá
c) azokban a fejlesztési tárgyú közszolgáltatási szerződésekben vagy üzemeltetési és fejlesztési tárgyú egyedi
szolgáltatási megállapodásokban – a (2) bekezdés b) és c) pontjai szerinti összegekre vetítve sem –, amelyek
esetében a központi szolgáltató a közszolgáltatási megállapodásban meghatározott teljesítési véghatáridő vagy
a megrendelő által kötbérmentesen biztosított póthatáridő leteltéig a fejlesztési feladatát nem teljesítette, vagy
a megrendelő szerv felé benyújtott határidő-módosítási kérelmét a megrendelő ezzel a feltétellel támogatta.
(4) A kormányzati célú hírközlési szolgáltató által felszámolható észszerű nyereség összege nem haladhatja meg
az Európai Unió által közzétett, a közszolgáltatási megállapodás megkötésének időpontjában érvényes releváns
swapkamatláb 100 bázispontos felárral növelt mértéke (a továbbiakban: észszerű nyereségráta) és a (2) bekezdés
szerint megállapított nettó költség szorzataként számított összeget.
(5) A kormányzati célú hírközlési szolgáltató a közszolgáltatási megállapodás alapján nyújtott központosított
közszolgáltatások ellentételezése összegének megállapítására irányuló előkalkulációja során a tervezett
nettó költségek alapján megállapított észszerű nyereség összegéről és annak fizetésére vonatkozó igényéről
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köteles a megrendelő szervet előzetesen tájékoztatni. A kormányzati célú hírközlési szolgáltató nem köteles
a közszolgáltatási megállapodásban észszerű nyereséget érvényesíteni.
(6) A kormányzati célú hírközlési szolgáltató az (1) bekezdésben meghatározott ellentételezésre az (5) bekezdésben
meghatározott előkalkulációval azonos szerkezetben, a közszolgáltatási megállapodásban szabályozott
követelmények szerint lefolytatott teljesítésigazolási eljárásban benyújtott utókalkuláció alapján tarthat igényt.
Az utókalkuláció részeként a kormányzati célú hírközlési szolgáltató köteles a központosított közszolgáltatás
nyújtásával kapcsolatban felmerült, a számviteli nyilvántartásában szereplő nettó tényköltségeket, a jogszabály
alapján fizetendő adókat és az elszámolt tényköltségek alapján – az észszerű nyereségráta alkalmazásával –
kiszámított és gazdasági számításokkal alátámasztott észszerű nyereség összegét a szolgáltatást igénybe vevő szerv
felé teljesítésigazolás és ellentételezés céljából bemutatni.
(7) Az e §-ban foglaltak teljesüléséről a közszolgáltatási szerződések vonatkozásában a miniszter, egyedi
szolgáltatási megállapodások vonatkozásában a felhasználó gondoskodik.”
13. §		
A 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet
a)
4. § (4) bekezdésében az „a felhasználó” szövegrészek helyébe az „az igénybevételre kötelezett felhasználó”
szöveg,
b)
4. § (5) és (6) bekezdésében az „a felhasználó” szövegrész helyébe az „az igénybevételre kötelezett felhasználó”
szöveg,
c)
4/A. § (5) bekezdésében a „csatlakozásra kötelezett felhasználók” szövegrész helyébe az „igénybevételre
kötelezett felhasználók” szöveg,
d)
3. melléklet I. táblázat „16.” : „VPN gazda szervezet” mezőjében az „Atomenergetikai” szövegrész helyébe
az „Atomenergia” szöveg,
e)
3. melléklet I. táblázat „16.” : „Felhasználó” mezőjében az „Atomenergetikai” szövegrész helyébe
az „Atomenergia” szöveg
lép.
14. §		
Hatályát veszti a 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet
a)
5. § (1) bekezdés d), e), g), h) pontja és (4) bekezdése,
b)
8. § (5)–(7) bekezdése.

3. A Kormányzati Adatközpont működéséről szóló 467/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása
15. §		
A Kormányzati Adatközpont működéséről szóló 467/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: KAK rendelet)
14. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és
tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.”
16. §		
A KAK rendelet 2. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
17. §		
A KAK rendelet 3. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

4. Záró rendelkezések
18. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.
19. §

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

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet a 81/2019. (IV. 18.) Korm. rendelethez
1. A 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. melléklet 10. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„10. Miniszterelnöki Kormányiroda, valamint az általa a működésében támogatott
a) Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács”

2. melléklet a 81/2019. (IV. 18.) Korm. rendelethez
„3. melléklet a 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelethez

Az IdomSoft Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság által kötelezően biztosítandó
központosított alkalmazás-üzemeltetési és e rendszereket érintő alkalmazás-fejlesztési szolgáltatások
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Az önkormányzati ASP rendszer keretében működő gazdálkodási szakrendszer
Jogszabályban meghatározott személyiadat- és lakcímnyilvántartáshoz kapcsolódó rendszerek (SZL, SZIG,
eSZIG, LIG, cím- és körzetnyilvántartás, TSZR, ESZF, Nemzeti Arcképtár /NAT/)
Jogszabályban meghatározott központi címregiszter (KCR)
Jogszabályban meghatározott központi idegenrendészeti nyilvántartáshoz kapcsolódó egyes rendszerek
(IDR, ISZL, IDEGEN)
Jogszabályban meghatározott közúti közlekedési nyilvántartáshoz kapcsolódó rendszerek (JÁRMŰ, Vezetői
engedély /VEN/, Származásellenőrzés /SZENY/, Közlekedési Okmánytár, PARKIG, eredetiségvizsgálat /KERT/,
Útdíj-díjmentes, EUCARIS)
Jogszabályban meghatározott közlekedési biztonsági kiszolgáló rendszer (KBKR)
Jogszabályban meghatározott elektronikus útdíj rendszer gyorsítótár (e-Útdíj)
Jogszabályban meghatározott kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási rendszer (IGFB)
Jogszabályban meghatározott közúti közlekedési előéleti pontrendszer (Pontrendszer)
Jogszabályban meghatározott elektronikus anyakönyvi rendszer (EAK)
Jogszabályban meghatározott arcképelemzési nyilvántartás és arcképelemző rendszer (ÁAAR)
Jogszabályban meghatározott egyéni vállalkozó nyilvántartási rendszer (EVNY)
Jogszabályban meghatározott szabálysértési nyilvántartási rendszerhez kapcsolódó egyes rendszerek
(SZNYR, STAT-VIR)
Jogszabályban meghatározott bűnügyi nyilvántartási rendszerhez kapcsolódó egyes rendszerek
(HCR-bűnügyi, ERHAB)
Jogszabályban meghatározott központi útiokmány nyilvántartási rendszer (EPASS)
Jogszabályban meghatározott elektronikus ügyfélazonosítást segítő és elektronikus ügyintézést támogató
rendszerek (UKAPU), Összerendelési Nyilvántartáshoz kapcsolódó rendszerek (ÖNY), Az elektronikus
ügyintézést igénybe vevő, külföldön élő természetes személyek személyi nyilvántartása (3NYT), Időszakos
Értesítési Szolgáltatás (RÉR), Részleges Kódú Telefonos Azonosítás (RKTA), Elektronikus hatósági ügyintézést
és tájékoztatást segítő internetes szolgáltató rendszer
Elektronikus hatósági ügyintézést és tájékoztatást segítő internetes szolgáltató rendszer – Webes Ügysegéd
(WÜ)
Elektronikus hatósági ügyintézést és tájékoztatást segítő telefonos szolgáltató rendszer (Effector)
Jogszabályban meghatározott Schengeni Információs Rendszer magyar nemzeti részének központi
informatikai elemei (SIS II NS.CP)
Jogszabályban meghatározott nemzeti egységes kártya-kibocsátási keretrendszer (NEK)
Jogügyletek biztonságát szolgáló keretrendszer (JÜB)
Jogszabályban meghatározott jármű figyelőztetési rendszer üzemeltetése (Figyelőztetés)
Jogszabályban meghatározott központi tanúvédelmi rendszer üzemeltetése (KTR, BÁSTYA)
A szolgálati lőfegyverek, lőszerek, robbanóanyagok és pirotechnikai eszközök tárolásának és biztonsági
követelményeinek meghatározásáról, a lőfegyverek, lőszerek és fegyverzeti tartozékok kezelésének,
nyilvántartásának, őrzésének és ellenőrzésének szabályozásáról szóló 13/2013. (IV. 11.) ORFK utasítás alapján
kialakított szolgálati lőfegyver-nyilvántartás (Fegyver)

2282

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2019. évi 67. szám

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.

Jogszabályban meghatározott Magyar igazolvány rendszer (MIG)
Jogszabályban nevesített Központi Ügyfél-regisztrációs Nyilvántartás (KÜNY)
Szakrendszeri Kódképző és Kapcsolatkezelő Alkalmazások
Általános Közigazgatási Statisztikai Adatgyűjtő Rendszer
Elektronikus Felügyeleti és Ellenőrzési Rendszer
A központi okmány keretrendszer mellett kialakított Integrált Napló
Vezetői Információs Portál
Központi Jogosultságkezelő Rendszer
Központi Okmánytár Okmányfeldolgozó és Lekérdező Rendszer (KOTAR)
Iratérvényességi Nyilvántartás rendszer
Központi Közigazgatási Adatszolgáltató és Adatfogadó Rendszer (KAAR)
Központi okmánygyártás (SZIG, Útlevél, VEN, Magyar igazolvány) (MOKA)
Okmányügyek Intézését Segítő Mobilalkalmazás rendszer (OkmányApp)
Okmányok Képfelvételező és adatfeldolgozó rendszere (Fotoshop)
Központi Okmány megszemélyesítő Rendszer (Erkölcsi bizonyítvány, Származásellenőrzési határozatok,
Gépjármű törzskönyv)
Egyéb okmánymegszemélyesítő rendszerek: Szolgálati igazolványok, Diákigazolvány, Vitorlás kártya, Polgárőr
kártya
Integrált Portál alapú lekérdező rendszer (IPL)
Központi Certifikáció és tanúsítvány generáló rendszer
Elektronikus Kormányiroda (EKI)
Központi Időpontfoglaló Alkalmazás
Nemzeti Konzultációk IT kiszolgáló rendszere
Központi Közigazgatási Naplórendszer (NLR)
A Magyar Nemzeti Public Key Directory
Mobil okmányirodai időpontfoglalás
Kormányablakok Tudástárát működtető Szerkesztőségi rendszer és Portál
Külön jogszabályban meghatározott, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal
szemben hozott ítéletek nyilvántartásához kapcsolódó rendszerek (HCR-tagállami)
Központi Kormányzati Hírlevélküldő rendszer
Jogszabályban meghatározott helyi közszolgáltatás információs rendszer (IKIR)
Központi Médiatár informatikai rendszer
Büntetőeljárási ügyviteli nyilvántartási rendszer
Elektronikus modus operandi rendszer (kriminalisztikai nyilvántartás)
A rendvédelmi szervek feladatkörébe utalt közhatalmi díj- és szankciójellegű bevételek kezelését támogató
pénzügyi analitikus nyilvántartás
Elővezetések kezelését biztosító ügyviteli nyilvántartási rendszer
Független Rendészeti Panasztestület eljárást támogató rendszer
Határrendészeti, határellenőrzési és idegenrendészeti eljárást támogató ügyviteli nyilvántartási rendszer
Határrendészeti, igazgatásrendészeti, idegenrendészeti, közrendvédelmi, közlekedésrendészeti egységes
rendészeti statisztika
A rendvédelmi szervek feladatkörébe utalt közigazgatási bírság kezelését támogató ügyviteli nyilvántartási
rendszer
Közlekedési eljárások kezelését támogató ügyviteli nyilvántartási rendszer
Központi Érkeztető Rendszer
Központosított rendvédelmi adattári lekérdező rendszer
Rendvédelmi közterületi intézkedéstámogató és lekérdező mobileszköz rendszer
Küldemény Dokumentumtár Szolgáltatás
Minősített adatkezelést és adatgyűjtést támogató ügyviteli nyilvántartási rendszer
Objektív Felelősség ügyviteli nyilvántartási rendszer
Objektumokba való beléptetést támogató rendszer
Országos polgári lőfegyver nyilvántartási rendszer
Pénzmosás elleni eljárások ügyviteli nyilvántartási rendszere
Polgári Veszélyhelyzeti Információs Rendszer
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Rendőrség engedélyügyekkel kapcsolatos rendszer
Rendvédelmi állampolgári tájékoztató rendszer
Rendvédelmi bér- és egyéb juttatások kifizetését támogató rendszer
Rendvédelmi célú jármű elhaladási adattár
Rendvédelmi, általános és minősített elektronikus ügyviteli nyilvántartási, iratkezelési és feladatkezelési
rendszer
Rendvédelmi gépjármű nyilvántartás
Rendvédelmi kereső, kutató, elemzéstámogató rendszer
Rendvédelmi keretrendszer szolgáltatások
Rendvédelmi közterületi feladatokat támogató rendszer
Rendvédelmi munkaidő nyilvántartás
Rendvédelmi rendszeradminisztrációs szolgáltatások
Rendvédelmi sajtótevékenységet támogató ügyviteli nyilvántartási rendszer
Rendvédelmi Törzs tevékenységét támogató rendszer
Rendvédelmi vezetők feladattámogató rendszere
Sportrendészeti nyilvántartás
Szabálysértési eljárások kezelését támogató ügyviteli nyilvántartási rendszer
Szakértői (daktiloszkópiai) nyilvántartási rendszer
A rendvédelmi szervek gazdálkodási szakterületeihez tartozó, igazgatással összefüggő nyilvántartások
(Szerződés-, Energetikai-, Ingatlan-, Adomány nyilvántartás, Ruházati ellátást támogató rendszer)
A belügyminiszter irányítása alatt álló egyes fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai
teljesítményértékelésének ajánlott elemeiről, az ajánlott elemek alkalmazásához kapcsolódó eljárási
szabályokról, a minősítés rendjéről és a szervezeti teljesítményértékelésről szóló 26/2013. (VI. 26.)
BM rendelet által előírt teljesítményértékelést támogató rendszer
Rendvédelmi téradat elemző és publikáló térképészeti rendszer
Tevékenységirányítási, bevetési térképkezelő és segélyhívás-adatlap kezelő rendszer
Ügyeleti jelentőszolgálati és vezetői tájékoztató kommunikációs rendszer
Rendvédelmi elektronikus ügyintézési portál és űrlapkezelő rendszer
Ideiglenes Rendszámtáblák Nyilvántartásának rendszere
Az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendeletben meghatározott
Munkafolyamat Kezelő Rendszer Kormányablakok számára
Elektronikus ügyintézést támogató IKR rendszer
Állami Alkalmazás-katalógus
Állami Alkalmazás-fejlesztési Környezet
A Szerencsejáték Felügyelet működését támogató „Fortuna” szakrendszer
Álláshely Nyilvántartó Rendszer (ÁNYR)”
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3. melléklet a 81/2019. (IV. 18.) Korm. rendelethez
„2. melléklet a 467/2017. (XII. 28.) Korm. rendelethez

Az adatközponti szolgáltatások igénybevételére kötelezett felhasználók és a Kormányzati
Adatközpontban létesített szakrendszereik
A
Sorszám

1

2

3

4

5

6

7

B

C

D

E

A felhívás azonosító jele

Kedvezményezett

Felhívás neve

A szakrendszer elnevezése

KÖFOP-1.0.0-VEKOP15-2016-00030

IdomSoft Informatikai
Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
vagy az általa vezetett
konzorcium

A Belügyminisztérium
által kezelt nemzeti
adatvagyon nyilvántartások
továbbfejlesztése, magas
szintű szolgáltató képesség
megteremtése a KÖFOP
1.1.1., 1.1.2. és 1.2.3.
intézkedések támogatása
érdekében, az érintett
adatvagyon nyilvántartások
Kormányzati Adatközpontba
történő integrálásával

KÖFOP-1.0.0-VEKOP15-2017-00053

A fővárosi és megyei
kormányhivatalok
(konzorciumvezető) és a
Miniszterelnökség által
alkotott konzorcium

Ügyfélkapcsolati rendszerek
fejlesztése (kormányablak,
települési ügysegéd,
közvetlen kiszolgálás)

KÖFOP-1.0.0-VEKOP15-2016-00045

A fővárosi és megyei
kormányhivatalok
(konzorciumvezető) és a
Miniszterelnökség által
alkotott konzorcium

Területi államigazgatás
egységes működését
támogató
rendszerfejlesztések

KÖFOP-1.0.0-VEKOP15-2016-00032

Miniszterelnökség
vagy az általa vezetett
konzorcium

EKEIDR egységes irat- és
folyamatkezelő rendszer
területi közigazgatásra
történő kiterjesztésre

KÖFOP-1.0.0-VEKOP15-2016-00042

A fővárosi és megyei
kormányhivatalok
(konzorciumvezető) és a
Miniszterelnökség által
alkotott konzorcium

A kormányhivatal
irányításának hatékonyabbá
tételét biztosító háttér
kialakítása

KÖFOP-1.0.0-VEKOP15-2016-00043

A fővárosi és megyei
kormányhivatalok
(konzorciumvezető) és a
Miniszterelnökség által
alkotott konzorcium

A hatáskör
átcsoportosításból adódó
szakrendszeri integrációs
feladatok

KÖFOP-1.0.0-VEKOP15-2016-00046

A fővárosi és megyei
kormányhivatalok
(konzorciumvezető) és a
Miniszterelnökség által
alkotott konzorcium

Hatósági eljárások és
hatósági jogalkalmazási
gyakorlat felülvizsgálata és
egyszerűsítése

Egységes Központi
Elektronikus Irat- és
Dokumentumkezelési
Rendszer (Poszeidon)
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8

KÖFOP-1.0.0-VEKOP15-2016-00025

NISZ Zrt.

Közigazgatási
szakrendszerek
egységes eléréséhez és
interoperabilitásához
központi alkalmazás szintű
szolgáltatások biztosítása

9

KÖFOP-1.0.0-VEKOP15-2016-00011

Magyar Nemzeti Levéltár

Közigazgatási eljárásokhoz
kapcsolódó levéltári
szolgáltatás fejlesztése

10

KÖFOP-1.0.0-VEKOP15-2016-00031

Kormányzati Informatikai
Fejlesztési Ügynökség

„Digitális fogyasztóvédelem”
– a fogyasztóvédelmi
feladatok elektronizálása

11

KÖFOP-1.0.0-VEKOP15-2016-00013

Magyar Nemzeti
Vagyonkezelő Zrt.

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

12

KÖFOP-1.0.0-VEKOP15-2016-00024

Országos
Nyugdíjbiztosítási
Főigazgatóság

A 21. század
családtámogatása és
nyugdíja

13

KÖFOP-1.0.0-VEKOP15-2016-00040

Lechner Tudásközpont
Területi, Építészeti és
Informatikai Nonprofit
Korlátolt Felelősségű
Társaság

E-ingatlan-nyilvántartás

14

KÖFOP-1.0.0-VEKOP15-2016-00035

Nemzeti Adó- és
Vámhivatal

Adóügyi igazgatási
eljárások egyszerűsítése,
adminisztratív terhek
csökkentése

Személyre szabott
Ügyintézési Felület
(SZÜF)
Központi Kormányzati
Szolgáltatási Busz
(KKSZB)
Licencgazdálkodási
rendszer
Nyilvántartások
Elektronikus
Nyilvántartása (NYENY)

2286

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2019. évi 67. szám

Keretrendszer és
támogató rendszerek
Adó szakrendszer
Gazdálkodási
szakrendszer

15

KÖFOP-1.0.0-VEKOP15-2016-00008

Kormányzati Informatikai
Fejlesztési Ügynökség
vagy az általa vezetett
konzorcium

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

Ingatlanvagyonkataszter
szakrendszer
Iratkezelő szakrendszer
Ipar- és kereskedelmi
szakrendszer
Önkormányzati
adattárház
Portál rendszer
Űrlapkezelő
szakrendszer
Hagyatéki leltár rendszer

16

KÖFOP-2.2.5-VEKOP15-2016-00001

Magyar Államkincstár

Átláthatóság a közpénzek
felhasználásánál,
államháztartási adattárház

17

KÖFOP-1.0.0-VEKOP15-2016-00029

Igazságügyi Minisztérium

Integrált Jogalkotási
Rendszer

Belügyminisztérium

Rendészeti
tevékenységekhez
kapcsolódó hatósági ügyek
továbbfejlesztése, a hozzá
kapcsolódó elektronikus
feldolgozó képesség
bővítésével

18

KÖFOP-1.0.0-VEKOP15-2016-00028

19

KÖFOP-2.3.1-VEKOP16-2016-00001

Belügyminisztérium

Helyi közszolgáltatás
információs rendszer
fejlesztése és bevezetése
(IKIR)

20

KÖFOP-2.1.5-VEKOP16-2016-00001

Belügyminisztérium

A versenyképes közszolgálat
személyzeti utánpótlásának
stratégiai támogatása

Külgazdasági és
Külügyminisztérium

A külgazdasági és külügyi
működést támogató kiemelt
alapfolyamatok fejlesztése
és szolgáltatási kapacitásuk
bővítése

Külgazdasági és
Külügyminisztérium

A Külgazdasági és
Külügyminisztérium
humánerőforrásgazdálkodásának és belső
képzési rendszerének
fejlesztése

21

22

KÖFOP-1.0.0-VEKOP15-2016-00036

KÖFOP-2.1.4-VEKOP16-2016-00001

Integrált Jogalkotási
Rendszer (IJR)

Helyi közszolgáltatás
információs rendszer
(IKIR)
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23

KÖFOP-2.2.3-VEKOP16-2016-00001

Nemzeti Védelmi
Szolgálat

Kapacitásfejlesztés és
szemléletformálás a
korrupciós esetek nagyobb
arányú felderítése,
illetve megelőzése
érdekében

24

KÖFOP-2.3.6-VEKOP16-2017-00002

Nemzeti Fejlesztési
Programiroda Nonprofit
Kft.

Integrált közcélú víziközmű
adatbázis

25

KÖFOP-1.0.0-VEKOP15-2016-00016

Földművelésügyi
Minisztérium, Nemzeti
Élelmiszerlánc-biztonsági
Hivatal

Intelligens élelmiszerláncbiztonsági elemző rendszer
létrehozása

KÖFOP-1.0.0-VEKOP15-2017-00049

Földművelésügyi
Minisztérium vagy
az általa vezetett
konzorcium

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

26

27

KÖFOP-1.0.0-VEKOP15-2017-00050

Kormányzati Informatikai
Fejlesztési Ügynökség

Földmegfigyelési
Információs
Rendszer (FIR)
földmegfigyelési
adatinfrastruktúra és
szolgáltatások kialakítása

28

KÖFOP-1.0.0-VEKOP15-2017-00051

Állami Egészségügyi
Ellátó Központ

Az egészségügyi ellátási
rendszer pénzügyi irányítási
és közigazgatási funkcióinak
megújítása

29

KÖFOP-1.0.0-VEKOP15-2017-00054

Klebelsberg Központ
vagy az általa vezetett
konzorcium

Köznevelés Állami
Fenntartóinak Folyamat
Egyesítése és Elektronizálása
(KAFFEE)

30

KÖFOP-2.3.2-VEKOP15-2016-00001

Kormányzati Informatikai
Fejlesztési Ügynökség

Hálózatfejlesztés Támogató
Monitoring Rendszer (HTMR)
létrehozása

NISZ Zrt.

Elektronikus megoldás az
eltérő földrajzi helyszíneken
történő ügyintézés
munkaszervezésének
és kommunikációjának
fejlesztésére

31

KÖFOP-1.0.0-VEKOP15-2015-00003

32

KÖFOP-1.0.0-VEKOP15-2015-00004

NISZ Zrt.

Kormányzati hitelesítés
szolgáltatás (Gov CA)
kiterjesztése

33

KÖFOP-1.0.0-VEKOP15-2016-00020

NISZ Zrt.

Központosított kormányzati
informatikai rendszer
bővítése – „KKIR3”

Közigazgatásban
kiépítésre kerülő
videokommunikációs
rendszer (VIKI)
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Összerendelési
Nyilvántartás (ÖNY)
Rendelkezési
Nyilvántartás (RNY)

34

KÖFOP-1.0.0-VEKOP15-2016-00027

Szabályozott elektronikus
ügyintézési szolgáltatások
(SZEÜSZ) továbbfejlesztése,
bővítése, bevezetése

NISZ Zrt.

Elektronikus fizetési és
elszámolási rendszer
(EFER)
Ügyfél időszaki
értesítése az
elektronikus ügyintézési
cselekményekről (RÉR)
Részleges Kódú
Telefonos Azonosítás
(RKTA)

35

KÖFOP-1.0.0-VEKOP15-2015-00005

Közigazgatás informatikai
infrastruktúrájának
konszolidálása a költségek
csökkentése érdekében

NISZ Zrt.

”

4. melléklet a 81/2019. (IV. 18.) Korm. rendelethez
„3. melléklet a 467/2017. (XII. 28.) Korm. rendelethez

A 2. mellékletben meg nem jelölt, kötelezően a Kormányzati Adatközpontban működő egyéb központi
és szakrendszerek
A
Sorszám

B

C

A rendszer elnevezése

A rendszer jellege

1.

Központi Médiatár informatikai rendszer

központi rendszer

2.

Okos város központi platformszolgáltatás (rendszer)

központi rendszer

3.

Büntetőeljárási ügyviteli nyilvántartási rendszer

szakrendszer

4.

Elektronikus modus operandi rendszer (kriminalisztikai nyilvántartás)

szakrendszer

5.

A rendvédelmi szervek feladatkörébe utalt közhatalmi díj- és szankciójellegű
bevételek kezelését támogató pénzügyi analitikus nyilvántartás

szakrendszer

6.

Elővezetések kezelését biztosító ügyviteli nyilvántartási rendszer

szakrendszer

7.

Független Rendészeti Panasztestület eljárást támogató rendszer

szakrendszer

8.

Határrendészeti, határellenőrzési és idegenrendészeti eljárást támogató ügyviteli
nyilvántartási rendszer

szakrendszer

9.

Határrendészeti, igazgatásrendészeti, idegenrendészeti, közrendvédelmi,
közlekedésrendészeti egységes rendészeti statisztika

szakrendszer

10.

A rendvédelmi szervek feladatkörébe utalt közigazgatási bírság kezelést támogató
ügyviteli nyilvántartási rendszer

szakrendszer

11.

Közlekedési eljárások kezelését támogató ügyviteli nyilvántartási rendszer

szakrendszer

12.

Központi Érkeztető Rendszer

szakrendszer

13.

Központosított rendvédelmi adattári lekérdező rendszer

szakrendszer

14.

Rendvédelmi közterületi intézkedéstámogató és lekérdező mobileszköz rendszer

szakrendszer

15.

Küldemény Dokumentumtár Szolgáltatás

szakrendszer
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16.

Minősített adatkezelést és adatgyűjtést támogató ügyviteli nyilvántartási rendszer

szakrendszer

17.

Objektív Felelősség ügyviteli nyilvántartási rendszer

szakrendszer

18.

Objektumokba való beléptetést támogató rendszer

szakrendszer

19.

Országos polgári lőfegyver nyilvántartási rendszer

szakrendszer

20.

Pénzmosás elleni eljárások ügyviteli nyilvántartási rendszere

szakrendszer

21.

Polgári Veszélyhelyzeti Információs Rendszer

szakrendszer

22.

Rendőrség engedélyügyekkel kapcsolatos rendszer

szakrendszer

23.

Rendvédelmi állampolgári tájékoztató rendszer

szakrendszer

24.

Rendvédelmi bér- és egyéb juttatások kifizetését támogató rendszer

szakrendszer

25.

Rendvédelmi célú jármű elhaladási adattár

szakrendszer

26.

Rendvédelmi, általános és minősített elektronikus ügyviteli nyilvántartási,
iratkezelési és feladatkezelési rendszer

szakrendszer

27.

Rendvédelmi gépjármű nyilvántartás

szakrendszer

28.

Rendvédelmi kereső, kutató, elemzéstámogató rendszer

szakrendszer

29.

Rendvédelmi keretrendszer szolgáltatások

szakrendszer

30.

Rendvédelmi közterületi feladatokat támogató rendszer

szakrendszer

31.

Rendvédelmi munkaidő nyilvántartás

szakrendszer

32.

Rendvédelmi rendszeradminisztrációs szolgáltatások

szakrendszer

33.

Rendvédelmi sajtótevékenységet támogató ügyviteli nyilvántartási rendszer

szakrendszer

34.

Rendvédelmi Törzs tevékenységét támogató rendszer

szakrendszer

35.

Rendvédelmi vezetők feladattámogató rendszere

szakrendszer

36.

Sportrendészeti nyilvántartás

szakrendszer

37.

Szabálysértési eljárások kezelését támogató ügyviteli nyilvántartási rendszer

szakrendszer

38.

Szakértői (daktiloszkópiai) nyilvántartási rendszer

szakrendszer

39.

A rendvédelmi szervek gazdálkodási szakterületeihez tartozó, igazgatással
összefüggő nyilvántartások (Szerződés-, Energetikai-, Ingatlan-, Adomány
nyilvántartás, Ruházati ellátást támogató rendszer)

szakrendszer

40.

A belügyminiszter irányítása alatt álló egyes fegyveres szervek hivatásos
állományú tagjai teljesítményértékelésének ajánlott elemeiről, az ajánlott elemek
alkalmazásához kapcsolódó eljárási szabályokról, a minősítés rendjéről
és a szervezeti teljesítményértékelésről szóló 26/2013. (VI. 26.) BM rendelet által
előírt teljesítményértékelést támogató rendszer

szakrendszer

41.

Rendvédelmi téradat elemző és publikáló térképészeti rendszer

szakrendszer

42.

Tevékenységirányítási, bevetési térképkezelő és segélyhívás-adatlap kezelő rendszer

szakrendszer

43.

Ügyeleti jelentőszolgálati és vezetői tájékoztató kommunikációs rendszer

szakrendszer

44.

Rendvédelmi elektronikus ügyintézési portál és űrlapkezelő rendszer

szakrendszer

45.

Ideiglenes Rendszámtáblák Nyilvántartásának rendszere

szakrendszer

46.

Állami Alkalmazás-katalógus

központi rendszer

47.

Állami Alkalmazás-fejlesztési Környezet

központi rendszer

48.

A Szerencsejáték Felügyelet működését támogató „Fortuna” szakrendszer

szakrendszer

49.

Álláshely Nyilvántartó Rendszer (ÁNYR)

szakrendszer
”

2290

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2019. évi 67. szám

A Kormány 82/2019. (IV. 18.) Korm. rendelete
egyes kormányrendeleteknek a társadalmi felzárkózási területet érintő módosításáról
A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15a. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés p) pontjában,
valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés w) pontjában
kapott felhatalmazás alapján,
a 3. alcím tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 12. pont b) alpontjában kapott
felhatalmazás alapján,
a 4. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15b. pontjában kapott
felhatalmazás alapján,
az 5. alcím tekintetében, a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 18. pontjában kapott
felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az Európai Unió strukturális alapjaiból és Kohéziós Alapjából származó támogatások hazai
felhasználásáért felelős intézményekről szóló 1/2004. (I. 5.) Korm. rendelet módosítása
1. §		
Hatályát veszti az Európai Unió strukturális alapjaiból és Kohéziós Alapjából származó támogatások hazai
felhasználásáért felelős intézményekről szóló 1/2004. (I. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 4. pontjában az „a társadalmi
felzárkózásért felelős miniszter” szövegrész.

2. A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló
191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet módosítása
2. §

(1) A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: R1.) 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A pályázatot Biztos Kezdet Gyerekház és tanoda esetén a társadalmi felzárkózásért felelős miniszter, egyéb
szolgáltatás esetén a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium írja ki.”
(2) Az R1. 4. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A pályázati kiírást közzé kell tenni a Szociális Ágazati Portálon, valamint Biztos Kezdet Gyerekház és tanoda
esetén a társadalmi felzárkózásért felelős miniszter, egyéb szolgáltatás esetén a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős
miniszter által vezetett minisztérium honlapján.”
(3) Az R1. 6. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A bizottság)
„a) elnökét és egy további tagját Biztos Kezdet Gyerekház és tanoda esetén a társadalmi felzárkózásért felelős
miniszter, egyéb szolgáltatás esetén a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter jelöli ki az általa vezetett
minisztériumnál foglalkoztatott, kormányzati szolgálati jogviszonyban állók közül,”
(4) Az R1. 16. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelő szerve a Főigazgatóság. Az erről szóló szerződéseket Biztos Kezdet
Gyerekház és tanoda esetén a társadalmi felzárkózásért felelős miniszter, egyéb szolgáltatás esetén a szociál- és
nyugdíjpolitikáért felelős miniszter és a Főigazgatóság főigazgatója tárgyév január 5-éig kötik meg.”
(5) Az R1. a következő 26. §-sal egészül ki:
„26. § (1) A Biztos Kezdet Gyerekház vagy tanoda támogatására kiírt, 2019. április 30-áig le nem zárt pályázat esetén
a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter és az általa vezetett minisztérium e rendelet szerinti feladatait
2019. május 1-jétől a társadalmi felzárkózásért felelős miniszter és az általa vezetett minisztérium látja el.
(2) A Biztos Kezdet Gyerekház és a tanoda támogatására szolgáló fejezeti kezelésű előirányzat kezeléséről szóló,
2019. május 1-jétől hatályos szerződést a társadalmi felzárkózásért felelős miniszter és a Főigazgatóság főigazgatója
2019. május 31-éig köti meg.”
(6) Az R1.
a)
1. § (4) bekezdésében az „előirányzat” szövegrészek helyébe az „előirányzatok” szöveg,
b)
7. § (1) bekezdésében az „a miniszternek” szövegrész helyébe a „Biztos Kezdet Gyerekház és tanoda esetén
a társadalmi felzárkózásért felelős miniszternek, egyéb szolgáltatás esetén a szociál- és nyugdíjpolitikáért
felelős miniszternek” szöveg,
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c)

d)

e)
f)

8. § (5) bekezdésében az „a minisztérium” szövegrész helyébe a „Biztos Kezdet Gyerekház és tanoda esetén
a társadalmi felzárkózásért felelős miniszter, egyéb szolgáltatás esetén a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős
miniszter által vezetett minisztérium” szöveg,
9. § (5) bekezdésében, 9/A. § (2) bekezdésében, 15. § (1) bekezdésében, 15. § (2) bekezdésében
az „a miniszter” szövegrész helyébe a „Biztos Kezdet Gyerekház és tanoda esetén a társadalmi felzárkózásért
felelős miniszter, egyéb szolgáltatás esetén a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter” szöveg,
12. § (1) bekezdésében, 12. § (3) bekezdés a) pontjában, 12. § (3) bekezdés záró szövegrészében a „miniszter”
szövegrész helyébe a „szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter” szöveg,
23. § (5) bekezdés g) pontjában a „miniszter” szövegrész helyébe a „társadalmi felzárkózásért felelős miniszter”
szöveg

lép.

3. A nemzeti felsőoktatási kiválóságról szóló 24/2013. (II. 5.) Korm. rendelet módosítása
3. §		
A nemzeti felsőoktatási kiválóságról szóló 24/2013. (II. 5.) Korm. rendelet 21. § (1) és (2) bekezdése helyébe
a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A szakkollégiumi rendszeren belül kiemelten a roma fiatalok tehetségének támogatását szolgálja a roma
szakkollégiummá minősített szakkollégium. A roma szakkollégiumi minősítés a Roma Szakkollégiumi Tanács
szakmai véleménye kiállításától számított három évre szól.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott minősítéshez be kell szerezni a Roma Szakkollégiumi Tanács szakmai
véleményét.”

4. Az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről
szóló 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása
4. §		
Az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló
549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat B:12, B:13, B:24, B:32, B:33 és B:42 mezőjében
a „társadalmi felzárkózásért” szövegrész helyébe a „szociál- és nyugdíjpolitikáért” szöveg lép.

5. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról
szóló 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet módosítása
5. §		
A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 87/2015. (IV. 9.)
Korm. rendelet 14/A. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A 14. § szerint nyilvántartásba vett szakkollégium roma szakkollégiumi minősítésének nyilvántartásba vételét
a Hivatalnál kérelmezni kell.
(2) A roma szakkollégiumi minősítés nyilvántartásba vételéhez a Roma Szakkollégiumi Tanács (a továbbiakban:
RSZT) három hónapnál nem régebbi szakmai véleményét kell mellékelni.”

6. Záró rendelkezések
6. §		
Ez a rendelet 2019. május 1-jén lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 83/2019. (IV. 18.) Korm. rendelete
egyes kormányrendeleteknek a Digitális Kormányzati Ügynökség feladataival kapcsolatos módosításáról
A Kormány
az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 105. § (3) bekezdés
l) pontjában, valamint 105. § (5) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2. alcím, valamint a 4. § (1)–(8) bekezdése, a 6. § (7) bekezdése, továbbá a 7–9. § vonatkozásában az Alaptörvény 15. §
(3) bekezdése alapján eredeti jogalkotói hatáskörben eljárva,
a 4. § (7) és (9)–(12) bekezdése, továbbá az 5. §, valamint a 6. § (5), (6), (8) és (9) bekezdése vonatkozásában a közbeszerzésekről
szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 5. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 6. § (1)–(4) vonatkozásában a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról szóló 2018. évi CII. törvény 3. §-ában kapott
felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az állami szervek informatikai fejlesztéseinek koordinációjáról szóló
228/2016. (VII. 29.) Korm. rendelet módosítása
1. §		
Az állami szervek informatikai fejlesztéseinek koordinációjáról szóló 228/2016. (VII. 29.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Infofejl. Korm. rendelet) 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság a miniszter 3. § szerinti álláspontja
kialakítása érdekében a miniszter részére az informatikai fejlesztési tervek tekintetében megfelelő hozzáférést
biztosít a KIBER rendszerben. A miniszter álláspontja és az azzal kapcsolatos adatok – ideértve az állami szerv
által megküldött adatokat, valamint az állami szerv és a miniszter közötti e rendelet szerinti ügyekben történt
kommunikációt – a KIBER rendszerben rögzítésre kerülnek.”
2. §		
Az Infofejl. Korm. rendelet 1. § 2. pontjában az „az informatikaért felelős miniszter” szövegrész helyébe az „a Digitális
Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság” szöveg lép.

2. A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet módosítása
3. §

(1) A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Statútum)
I. Fejezete a következő 3/A. §-sal egészül ki:
„3/A. § A miniszterelnök a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség
Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési
rendszeréről szóló Korm. rendelet szerint az abban meghatározott szervezetek tekintetében gondoskodik
az e-közigazgatási és informatikai fejlesztések egységesítéséről.”
(2) A Statútum 7. § (1) bekezdés 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A miniszterelnök kabinetfőnöke a Kormány)
„5. – a 3/A. §-ban foglalt kivétellel – e-közigazgatási és informatikai fejlesztések egységesítéséért – a 13. § g) pontja
esetében a miniszterelnök nevében –”
(felelős tagja.)
(3) A Statútum 13. §-a a következő g) ponttal egészül ki:
(A miniszterelnök kabinetfőnöke az e-közigazgatási és informatikai fejlesztések egységesítéséért való felelőssége
keretében)
„g) a miniszterelnök nevében, a miniszterelnök 3/A. §-ban meghatározott jogkörében eljárva – mint a Magyarország
minisztériumainak felsorolásáról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2018. évi V. törvény 2. §
(1) bekezdése szerinti munkaszervezetének vezetője –, a Kormány rendeletében meghatározottak szerint ellenőrzi
és jóváhagyja a kormányzati informatikai beszerzéseket.”
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3. A Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség
Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított
közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása
4. §

(1) A Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő
Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló
301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: DKÜ Korm. rendelet) 1. § (2) bekezdés e) pontja helyébe
a következő rendelkezés lép:
(Az informatikai beszerzések során e rendelet előírásai szerint jár el:)
„e) az a)–d) pontokba nem tartozó olyan szervezet, amely a központosított közbeszerzési rendszerhez csatlakozást
önként vállalja
[az a)–e) pont együtt a továbbiakban: érintett szervezet].”
(2) A DKÜ Korm. rendelet 1. §-a a következő (2b)–(2d) bekezdéssel egészül ki:
„(2b) A Kormány egyedi döntésével mentesítést adhat az e rendeletben foglalt központosított közbeszerzési eljárási
szabályok alkalmazása alól, különös tekintettel törvényben meghatározott védelmi és biztonsági tárgyú informatikai
beszerzések esetére, továbbá azon beszerzésekre, amelyek esetében az ország biztonsági, nemzetbiztonsági
érdekei, a minősített adatok védelme vagy a szükséges különleges biztonsági intézkedések a közbeszerzési
eljárásban előírható biztonsági intézkedésekkel nem garantálhatóak.
(2c) A központosított közbeszerzési rendszerhez való önkéntes csatlakozásra a DKÜ engedélyével akkor
van lehetőség, ha az nem veszélyezteti az (1) bekezdés a)–d) pontjai szerinti szervezetek e rendelet szerinti
központosított beszerzési tevékenységen keresztül történő ellátását. Ennek érdekében a DKÜ az (1) bekezdés
e) pontja szerinti szervezet központosított közbeszerzési rendszerhez való csatlakozását megtagadhatja vagy
feltételhez kötheti.
(2d) A miniszterelnök a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 3/A. §-ában
meghatározott jogkörét – az e rendeletben meghatározottak szerint – az e-közigazgatási és informatikai fejlesztések
egységesítéséért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) útján gyakorolja.”
(3) A DKÜ Korm. rendelet 1. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet meghatározza)
„a) a DKÜ feladatait és az eljárására vonatkozó szabályokat,”
(4) A DKÜ Korm. rendelet 1. § (3) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet meghatározza)
„c) az érintett szervezetek informatikai beszerzéssel összefüggő kötelezettségeit,”
(5) A DKÜ Korm. rendelet 1. § (3) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet meghatározza)
„e) a DKÜ által ellátott, a központosított közbeszerzés lefolytatása során e rendeletben meghatározott feladatokért
fizetendő közbeszerzési díj mértékét,”
(6) A DKÜ Korm. rendelet 1. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) E rendelet alkalmazásában
1. alkalmazás: azon – a beszerzési igény felmerülését megelőzően – még nem kifejlesztett számítógépes program,
ideértve az egyedi felhasználású alapszoftvereket, a rendszerszoftvereket és az alkalmazói szoftvereket vagy
szoftvercsoportokat, valamint az ezekhez kapcsolódó azon szolgáltatásokat, amelyeket az e-közigazgatási és
informatikai fejlesztések egységesítéséért felelős miniszter rendeletében meghatározott;
2. alkalmazásfejlesztés: alkalmazás kifejlesztésére vagy a kifejlesztett alkalmazás funkcionális bővítésére,
kiegészítésére vagy az alapvető technológiájának változtatására irányuló tevékenység;
3. éves informatikai beszerzési terv: adott naptári évre vonatkozó, tervezhető, összesített, az érintett szervezet napi
működésének fenntartásához feltétlenül beszerezni szükséges informatikai eszközöket és szoftvereket, valamint
az ezekhez kapcsolódó szolgáltatásokat részletesen felsoroló dokumentáció, a Portálon meghatározott struktúra és
adattartalom szerint részletezve;
4. éves informatikai fejlesztési terv: adott naptári évre vonatkozó, tervezhető, összesített, az érintett szervezet napi
működésének fenntartásához feltétlenül beszerezni nem szükséges, a meglévő informatikai eszköz-, szoftverés alkalmazásállomány korszerűsítését, bővítését, továbbfejlesztését vagy cseréjét eredményező informatikai
eszközöket, szoftvereket és alkalmazásfejlesztéseket, valamint az ezekhez kapcsolódó szolgáltatásokat részletesen
felsoroló dokumentáció, a Portálon meghatározott struktúra és adattartalom szerint részletezve;
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5. informatikai beszerzés: informatikai eszköz, szoftver, alkalmazásfejlesztés és az ezekhez kapcsolódó szolgáltatások
beszerzésére irányuló keretmegállapodás vagy más keret jellegű szerződés, továbbá visszterhes szerződés
létrehozását célzó beszerzési eljárás;
6. informatikai beszerzési igény: az éves informatikai beszerzési vagy fejlesztési tervben szereplő, előre tervezett
beszerzési igény;
7. informatikai eszköz: azon hardver eszköz, továbbá a hardver eszköz rendeltetésszerű működéséhez, bővítéséhez
vagy karbantartásához szükséges eszköz és segédanyag, valamint az ehhez kapcsolódó azon szolgáltatások,
amelyeket az e-közigazgatási és informatikai fejlesztések egységesítéséért felelős miniszter rendeletében
meghatározott;
8. információs rendszer: az adatok feldolgozását, kezelését, tárolását, továbbítását biztosító berendezés vagy
az egymással kapcsolatban lévő ilyen berendezések összessége;
9. Portál: a DKÜ által működtetett, az e rendeletben meghatározott kapcsolattartásra és az e rendeletben
meghatározott adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettség teljesítésére alkalmas, internetes felületen keresztül
elérhető alkalmazások és az ezt támogató adatforrások összessége;
10. rendkívüli informatikai beszerzésre vonatkozó igény: az éves informatikai beszerzési vagy fejlesztési tervben nem
szereplő, előre nem tervezett beszerzési igény;
11. szállító: a központi beszerző szerv által lefolytatott beszerzési eljárás eredményeképpen megkötött
keretmegállapodásban vagy más keret jellegű szerződésben, visszterhes szerződésben részes ajánlattevő;
12. szoftver: azon – a beszerzési igény felmerülését megelőzően – előre kifejlesztett számítógépes program,
ideértve az általános felhasználású alapszoftvereket, a rendszerszoftvereket és az alkalmazói szoftvereket vagy
szoftvercsoportokat, valamint az ezekhez kapcsolódó azon szolgáltatásokat, amelyeket az e-közigazgatási és
informatikai fejlesztések egységesítéséért felelős miniszter rendeletében meghatározott;
13. üzemszerű működés biztosításához szükséges informatikai beszerzésre vonatkozó igény: az éves informatikai
beszerzési vagy fejlesztési tervben nem szereplő, előre nem tervezett beszerzési igény, amely kritikus működési
kényszer miatt jelentkezik.”
(7) A DKÜ Korm. rendelet 2. és 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) A DKÜ az egyes informatikai fejlesztések és beszerzések szükségességéről szóló döntések és a kormányzati
informatikai beszerzések központosításával kapcsolatos – e rendelet szerinti – állami feladatokat közfeladatként látja el.
(2) Az e rendeletbe ütköző módon megindított közbeszerzési eljárás esetén a DKÜ a közbeszerzési törvény szerinti
jogorvoslati eljárás kezdeményezésére jogosult.
(3) Az e rendeletben meghatározott érintett szervezetekre vonatkozó kötelezettségek szándékos vagy ismételt
megsértése esetén a DKÜ jelzése alapján a miniszter a bejelentésért, valamint az adatszolgáltatásért felelős személy
fegyelmi és kártérítési felelősségre vonását kezdeményezheti a fegyelmi jogkör gyakorlójánál.
(4) A miniszterelnök, a miniszter, a DKÜ és az NHIT e rendeletben foglalt eljárása és döntése nem minősül
az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény szerinti hatósági eljárásnak, valamint döntésnek.
3. § (1) A miniszter a miniszterelnök nevében az e rendeletben foglaltak alkalmazásán keresztül egységesíti és
összehangolja a kormányzati informatikai fejlesztéseket és beszerzéseket, továbbá ennek érdekében a Kormány
irányítása vagy felügyelete alá tartozó érintett szervezetek munkáját.
(2) A miniszterelnök és a miniszter e rendelet szerinti hatásköre a 12. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott
kivétellel nem terjed ki az irányító hatósági feladatokat ellátó minisztériumi szervezeti egységek feladat- és
hatáskörébe tartozó kérdésekre.”
(8) A DKÜ Korm. rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § (1) A miniszter – a 3. § (1) bekezdésében foglaltak érvényesítése érdekében – az e rendeletben foglaltak szerint
a) jóváhagyja az egyes informatikai fejlesztések végrehajtását,
b) jóváhagyja az egyes informatikai beszerzésekre vonatkozó igényeket,
c) a DKÜ útján ellenőrzi az egyes informatikai beszerzések esetében e rendelet szabályainak a betartását,
d) az a)–c) pontok szerinti tevékenységén keresztül felügyeli a Kormány informatikai és e-közigazgatási
stratégiájának végrehajtását.
(2) A DKÜ
a) közreműködik a miniszter (1) bekezdésben meghatározott feladatainak ellátásában,
b) javaslattevőként közreműködik az NHIT (3) bekezdés a) és b) pontja szerinti feladatainak ellátásában,
c) vizsgálja, véleményezésre, jóváhagyásra előkészíti az érintett szervezetek
ca) informatikai beszerzési és fejlesztési tervét,
cb) informatikai beszerzési igényét,
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cc) rendkívüli informatikai beszerzésre vonatkozó igényét, valamint
cd) üzemszerű működés biztosításához szükséges informatikai beszerzésre vonatkozó igényét,
d) összehangolja az érintett szervezetek informatikai beszerzési igényeit,
e) központi beszerző szervként – az e rendeletben meghatározott keretek között – az érintett szervezetek nevében
és javára eljárva lefolytatja az érintett szervek a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban:
Kbt.) szerinti informatikai beszerzéseit,
f ) ellenőrzi az egyes informatikai beszerzések esetében e rendelet szabályainak betartását.
(3) Az NHIT stratégiai tudományos tevékenységként végzi a Kormány részére a következő feladatokat:
a) véleményezi a kormányzati informatikai beszerzésekre és alkalmazásfejlesztésekre vonatkozó javaslatokat,
b) elemzi, értékeli és véleményezi a kormányzati informatikai fejlesztéseket és beszerzéseket, javaslatokat tesz
a kormányzati informatikai fejlesztések irányának rövid, közép- és hosszú távú meghatározására,
c) elemzi, értékeli és véleményezi a kormányzati informatikai fejlesztések és beszerzések döntési, irányítási és
engedélyeztetési folyamatát, javaslatokat dolgoz ki ezek egyszerűsítésére és a folyamatok gyorsítására, egységesítés
érdekében történő átalakítására,
d) a miniszterelnök felkérésére véleményezi a Kormány hírközléssel és informatikával összefüggő előterjesztéseit,
egyedi döntéseit.
(4) Az NHIT a kormányzati informatikai beszerzésekkel kapcsolatos stratégiai tudományos feladatkörében minden
évben megvizsgálja a DKÜ által a miniszternek beterjesztett éves informatikai beszerzési terveket, valamint
informatikai fejlesztési terveket.
(5) Az NHIT stratégiai tudományos tevékenysége keretében ellátja az e rendeletben részére meghatározott
feladatokat.”
(9) A DKÜ Korm. rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. § (1) A Kormány a kormányzati informatikai beszerzési feladatok ellátásával kapcsolatos központosított
közbeszerzések tekintetében a DKÜ-t ajánlatkérésre feljogosított szervezetként kijelöli.
(2) A miniszter a DKÜ közreműködésével és a DKÜ-nek az e rendelet szerinti közfeladatai ellátása érdekében
– az informatikai fejlesztések és beszerzések megvalósításában más jogszabály rendelkezései szerint érintett más
szervezettel való együttműködés keretében, a 28. § (2) bekezdése szerinti miniszteri rendelete alapján, a személyes
adatok kezelésére vonatkozó, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló,
2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendeletben és az információs önrendelkezési
jogról és az információszabadságról szóló törvényben rögzített korlátok biztosítása mellett – a más szervezet
létező vagy a kormányzati informatikai fejlesztések és beszerzések vonatkozásában létrejövő intézményi, így
különösen az engedélyeztetési, ellenőrzési és beszerzési rendszerére, informatikai infrastruktúrájára, adatbázisára is
támaszkodhat, azokhoz hozzáférhet.
(3) A DKÜ az e rendelet szerinti kapcsolattartás céljából Portált alakít ki és tart fenn. A DKÜ rendelkezhet úgy,
hogy az érintett szervezetek, az NHIT, a miniszter, valamint a (2) bekezdés szerinti más szervezetek részére
kizárólag a Portál felületén biztosítja az e rendelet szerinti kapcsolattartást. A DKÜ az NHIT és a miniszter számára
– az e rendelet szerinti tevékenységük ellátása érdekében – a Portálon tárolt dokumentumokhoz, adatokhoz
hozzáférést biztosít.
(4) A Portál az e rendeletben foglaltak vonatkozásában releváns adatokat más szakrendszerekből is átvehet.
(5) A miniszter a DKÜ útján jogosult ellenőrizni az e rendeletben foglaltak betartását, továbbá az e rendelet 13. §
(1) bekezdés a) és b) pontjai alkalmazásával létrejövő szerződések teljesítését.
(6) Informatikai fejlesztés, valamint beszerzés, az e rendeletben foglalt kivételekkel, kizárólag az e rendelet szerinti
miniszteri jóváhagyást követően, valósítható meg.
(7) Az e rendeletben foglaltak megkerülésével vagy megsértésével megkötött, kormányzati informatikai beszerzési
igény kielégítését szolgáló szerződés semmis.
(8) Ha a kormányzati informatikai beszerzés megvalósítása más jogszabály rendelkezései szerinti egyéb
jóváhagyáshoz kötött, az egyéb jóváhagyás az e rendelet szerinti miniszteri jóváhagyást nem helyettesíti vagy
pótolja.
(9) Ha az érintett szervezet tekintetében a kormányzati informatikai beszerzés megvalósítása kormányrendelet
vagy miniszteri rendelet rendelkezései szerinti egyéb jóváhagyáshoz kötött, az egyéb jóváhagyást – a jóváhagyási
folyamatokban jelentkező redundanciák megszüntetése, továbbá a folyamatok egyszerűsítése, gyorsítása
érdekében – az e rendelet szerinti miniszteri jóváhagyás helyettesítheti vagy pótolhatja, ha erről a miniszter
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a 28. § (2) bekezdése szerinti miniszteri rendelet alapján, a feladatkörben érintett miniszterrel, a megváltozott
jóváhagyási eljárásrendre is kiterjedően, megállapodott.
(10) Az érintett szervezet az aktuális informatikai környezetéről és az előző év informatikai fejlesztéseinek és
beszerzéseinek tapasztalatairól minden év január 30. napjáig a DKÜ-nek, az ott meghatározott struktúra és
adattartalom szerint részletezve, a Portálon keresztül beszámol.
(11) A DKÜ minden év március 1. napjáig jelentésben összesíti a (10) bekezdés szerint beérkezett beszámolókat, és
azokat a 4. § (3) bekezdés b) és c) pontja szerinti feladata ellátása érdekében az NHIT részére továbbítja.
(12) Ha az NHIT véleménye szerint valamely informatikai beszerzés műszaki szempontból nem felel meg a miniszter
e rendelet szerinti döntésében foglaltaknak, erről a minisztert haladéktalanul, de legkésőbb az informatikai
beszerzés eredményeként megkötött szerződés lejártáig értesíti.”
(10) A DKÜ Korm. rendelet 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az érintett szervezet köteles
a) az érintett szervezetté válásától, valamint
b) a már regisztrált adataiban bekövetkező adatváltozástól
számított 5 munkanapon belül a Portálon – az ott meghatározott struktúra és adattartalom szerint részletezve –
regisztrálni, továbbá a megváltozott adatait rögzíteni.”
(11) A DKÜ Korm. rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„7. § Az érintett szervezet köteles a DKÜ részére, az ott meghatározott struktúra és adattartalom szerint részletezve,
a Portálon keresztül
a) az éves informatikai beszerzési tervét és az éves informatikai fejlesztési tervét a tárgyévet megelőző év
szeptember 30. napjáig,
b) az informatikai beszerzésre vonatkozó igényét az igény felmerülését követő 5 munkanapon belül,
c) a rendkívüli informatikai beszerzésre vonatkozó igényét az igény felmerülését követő 5 munkanapon belül,
d) az üzemszerű működés biztosításához szükséges informatikai beszerzésre vonatkozó igényét az igény
felmerülését követően haladéktalanul [a b)–d) pont a továbbiakban együtt: beszerzési igény]
megküldeni.”
(12) A DKÜ Korm. rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„8. § (1) A DKÜ az érintett szervezet részére, annak kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül, visszaküldheti
az éves informatikai beszerzési tervet vagy éves informatikai fejlesztési tervet, ha azt észleli, hogy az
a) formailag vagy tartalmilag nem megfelelő,
b) hiányos, vagy
c) nincsen összhangban a kormányzati informatikai fejlesztések irányával.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetben a DKÜ megjelöli a hiánypótlás vagy az átdolgozás kérésének okát, és
ennek keretében – ha az indokolt – javaslatot tesz az érintett szervezet részére az éves informatikai beszerzési terv
vagy éves informatikai fejlesztési terv átdolgozásának szempontjaira. A DKÜ az éves informatikai beszerzési terv vagy
éves informatikai fejlesztési terv ismételt megküldésére legalább 2, legfeljebb 10 munkanapos határidőt állapít meg.
(3) A DKÜ az egyes érintett szervezetek által megküldött éves informatikai beszerzési terveket és éves informatikai
fejlesztési terveket összesíti, – ha az indokolt – észrevételekkel, javaslatokkal látja el, majd véleményezés céljából
megküldi az NHIT részére.
(4) Az egyes érintett szervezetekre vonatkozó, az éves informatikai beszerzési tervvel és éves informatikai fejlesztési
tervvel kapcsolatos véleményét az NHIT a kézhezvételtől számított 60 napon belül köteles a DKÜ-vel közölni.
Az NHIT a véleménye kialakítása előtt a miniszterrel egyeztethet.
(5) Az NHIT véleménye szerint az éves informatikai beszerzési terv és éves informatikai fejlesztési terv
a) végrehajtásra javasolt,
b) végrehajtásra részben javasolt vagy
c) végrehajtásra nem javasolt
lehet.
(6) Az NHIT a véleménye kialakítása során informatikai szakmai szempontokat és kormányzati fejlesztési
szempontokat is figyelembe vesz, a véleményét a rendelkezésre álló információk alapján alakítja ki. Az (5) bekezdés
b) és c) pontja szerinti véleményét az NHIT indokolni köteles.
(7) Ha az érintett szervezet éves informatikai beszerzési tervének vagy éves informatikai fejlesztési tervének
véleményezéséhez szükséges, annak kézhezvételétől számított 30 napon belül az NHIT
a) az érintett szervezettől a DKÜ útján felvilágosítást kérhet, valamint
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b) az érintett szervezettől a DKÜ útján hiánypótlást, átdolgozást kérhet, és ennek keretében – ha azt indokoltnak
tartja – javaslatot tesz az érintett szervezet részére az éves informatikai beszerzési terv vagy éves informatikai
fejlesztési terv átdolgozásának szempontjaira.
(8) A (7) bekezdés a) és b) pontja esetén a DKÜ az érintett szervezetet a kérés kézhezvételétől számított
2 munkanapon belül felvilágosítás nyújtására, valamint hiánypótlásra szólítja fel.
(9) Az érintett szervezet a (7) bekezdés a) és b) pontja szerinti felvilágosítást, valamint hiánypótlást a (8) bekezdés
szerinti felszólítás kézhezvételétől számított 8 munkanapon belül a DKÜ részére küldi meg, aki azt a kézhezvételtől
számított 2 munkanapon belül köteles az NHIT részére továbbítani. Az NHIT az (5) bekezdés szerinti véleményét
a DKÜ részére küldi meg.
(10) A DKÜ az érintett szervezet éves informatikai beszerzési tervét vagy éves informatikai fejlesztési tervét,
az NHIT (5) bekezdés szerinti véleményével együtt, nyilvántartásba veszi. Ha az NHIT a véleményét
a (4) bekezdésben foglalt határidőn belül nem közli, az érintett szervezet éves informatikai beszerzési tervét vagy
éves informatikai fejlesztési tervét az (5) bekezdés a) pontja szerint kell nyilvántartásba venni.
(11) A (5) bekezdés a) és b) pontja szerint nyilvántartásba vett éves informatikai beszerzési terv vagy éves
informatikai fejlesztési terv végrehajtásra javasolt elemei a miniszter jóváhagyásával hajthatóak végre. A miniszter
általi jóváhagyásra történő előterjesztésről a DKÜ gondoskodik.
(12) A DKÜ a (10) bekezdés szerinti nyilvántartásba vételt, továbbá a 12. § (4) bekezdés szerinti miniszteri döntést,
az erre okot adó körülmény bekövetkezését követő 2 munkanapon belül az érintett szervezettel közli.
(13) Az éves informatikai beszerzési terv és az informatikai fejlesztési terv végrehajthatóságáról a miniszter
– az NHIT álláspontjának figyelembevételével – dönt.
(14) Ha az NHIT véleménye szerint az éves informatikai beszerzési terv vagy az éves informatikai fejlesztési terv
egésze vagy annak valamely része végrehajtásra nem javasolt, vagy javasolt, de azt a miniszter nem hagyta jóvá,
az átdolgozott terv véleményezés, valamint jóváhagyás céljából ismételten előterjeszthető.
(15) A (10) bekezdés szerinti nyilvántartásba vételt, továbbá a (11) bekezdés szerinti miniszteri jóváhagyást követően
az éves informatikai beszerzési terv vagy éves informatikai fejlesztési terv módosítását az érintett szervezet bármikor
kezdeményezheti. Ebben az esetben a 7. § a) pontja, valamint az (1)–(14) bekezdés megfelelően alkalmazandó.”
5. §		
A DKÜ Korm. rendelet 9–14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„9. § (1) A DKÜ az érintett szervezet beszerzési igényét, ha annak Kbt. szerinti – nem egybeszámított – becsült értéke
a 15 millió forintot nem éri el, vizsgálat alá vonhatja.
(2) Ha a DKÜ az (1) bekezdés szerinti beszerzési igényt vizsgálat alá vonja, erről az érintett szervezetet a beszerzési
igény Portálra történő feltöltésétől számított 3 munkanapon belül tájékoztatja.
(3) A DKÜ a vizsgálatot a (2) bekezdés alapján adott tájékoztatástól számított 5 munkanapon belül folytatja le, és
az eredményről e határidőn belül az érintett szervezetet tájékoztatja.
(4) Ha vizsgálat során a DKÜ azt állapítja meg, hogy a beszerzési igény megfelel a 8. § (10) bekezdése szerint
nyilvántartásba vett, továbbá a 8. § (11) bekezdése szerinti jóváhagyással bíró éves informatikai beszerzési tervben
vagy éves informatikai fejlesztési tervben (a továbbiakban együtt: jóváhagyott éves informatikai beszerzési terv
vagy éves informatikai fejlesztési terv) foglaltaknak, vagy nem felel meg, vagy abban nem szerepel, de álláspontja
szerint a beszerzés végrehajtása indokolt, a beszerzési igényt „megfelelő” minősítéssel látja el.
(5) Ha vizsgálat során a DKÜ azt állapítja meg, hogy a beszerzési igény nem felel meg a jóváhagyott éves
informatikai beszerzési tervben vagy éves informatikai fejlesztési tervben foglaltaknak, vagy abban nem szerepel, és
álláspontja szerint a beszerzés végrehajtása nem indokolt, a beszerzési igényt „nem megfelelő” minősítéssel látja el.
(6) Az (5) bekezdés szerinti esetben az átdolgozott beszerzési igény ismételten előterjeszthető.
(7) A „megfelelő” minősítésű beszerzési igény kapcsán a DKÜ a 13. § (1) bekezdése szerint jár el.
(8) A DKÜ vizsgálata során a beszerzési igény vonatkozásában a 8. § (1) és (2) bekezdése megfelelően alkalmazandó,
azzal, hogy a 8. § (1) és (2) bekezdésében foglalt határidők a (3) bekezdés szerinti határidőbe nem számítanak bele.
(9) A (2) bekezdés szerinti határidő elteltéig, vagy ha a DKÜ a beszerzési igényt vizsgálat alá vonta, a (3) bekezdés
szerinti határidő elteltéig, az érintett szervezet beszerzési igényének kielégítésére szolgáló beszerzési eljárás nem
indítható.
(10) A (2) bekezdés – vagy ha a DKÜ a beszerzési igényt vizsgálat alá vonta, a (3) bekezdés – szerinti határidő
eredménytelen elteltét követően az érintett szervezet a beszerzési igényének kielégítésére saját hatáskörben
intézkedhet.
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(11) Ha a beszerzési igény 7. § d) pontja szerinti üzemszerű működés biztosításához szükséges informatikai
beszerzésre vonatkozó igény, annak kielégítésére szolgáló beszerzési eljárás a (9) bekezdéstől eltérően
– a beszerzési igény Portálra való feltöltésével egy időben – indítható, azonban az így megkötött szerződés
hatálybalépésének továbbra is feltétele az e § szerinti „megfelelő” minősítés.
(12) A DKÜ a vizsgálata során informatikai szakmai, közbeszerzési és jogi szempontokat is figyelembe vesz,
a minősítést a rendelkezésre álló információk alapján alakítja ki. A DKÜ a „nem megfelelő” minősítés esetén
a minősítést indokolni köteles.
10. § (1) A DKÜ az érintett szervezet beszerzési igényét, ha annak Kbt. szerinti – nem egybeszámított – becsült értéke
a 15 millió forintot eléri vagy meghaladja, de a 250 millió forintot nem éri el, vizsgálat alá vonja.
(2) A DKÜ a vizsgálatot a beszerzési igény Portálra történő feltöltésétől számított 12 munkanapon belül folytatja le,
és az eredményről e határidőn belül az érintett szervezetet tájékoztatja.
(3) A DKÜ a beszerzési igény minősítése előtt, a beszerzési igény Portálra történő feltöltésétől számított
3 munkanapon belül, ha az nem felel meg a jóváhagyott éves informatikai beszerzési tervben vagy éves informatikai
fejlesztési tervben foglaltaknak, vagy abban nem szerepel, az NHIT véleményét kéri. Az NHIT 3 munkanapon belül
a DKÜ-nek jelzi, ha a beszerzésről nem kíván véleményt adni.
(4) Ha az NHIT a (3) bekezdés szerinti határidőn belül nem közölte, hogy nem kíván véleményt adni, az NHIT
a beszerzési igényre vonatkozó véleményét a kézhezvételtől számított 8 munkanapon belül köteles a DKÜ-vel
közölni. Az NHIT a véleménye kialakítása előtt a miniszterrel egyeztethet. Az NHIT véleménye szerint a beszerzési
igény
a) végrehajtásra javasolt vagy
b) végrehajtásra nem javasolt
lehet.
Az NHIT a véleménye kialakítása során informatikai szakmai szempontokat és kormányzati fejlesztési szempontokat
is figyelembe vesz, a véleményét a rendelkezésre álló információk alapján alakítja ki. Ha az NHIT véleménye szerint
a beszerzési igény végrehajtásra nem javasolt, e véleményét indokolni köteles.
(5) Ha az érintett szervezet beszerzési igényének véleményezéséhez szükséges, annak kézhezvételétől számított
2 munkanapon belül az NHIT az érintett szervezettől a DKÜ útján felvilágosítás nyújtást, valamint hiánypótlást
kérhet.
(6) Ha az NHIT által kért felvilágosítást vagy hiánypótlást a DKÜ az érintett szervezet megkeresése nélkül is képes
teljesíteni, a kérés kézhezvételétől számított 2 munkanapon belül a felvilágosítást, illetőleg a hiánypótlást az
NHIT-nek megadja, egyébként a DKÜ az érintett szervezetet a kérés kézhezvételétől számított 2 munkanapon belül
megkeresi.
(7) Az érintett szervezet 2 munkanapon belül a DKÜ (6) bekezdése szerinti megkeresésében foglalt felvilágosítást
megadja vagy hiánypótlást teljesíti. A DKÜ felvilágosítást vagy hiánypótlást 2 munkanapon belül továbbítja az NHIT
részére.
(8) Ha a vizsgálat során a DKÜ azt állapítja meg, hogy a beszerzési igény
a) megfelel a jóváhagyott éves informatikai beszerzési tervben vagy éves informatikai fejlesztési tervben
foglaltaknak,
b) nem felel meg a jóváhagyott éves informatikai beszerzési tervben vagy éves informatikai fejlesztési tervben
foglaltaknak, de a saját, vagy ha azt kikérte, az NHIT véleménye szerint is a beszerzés végrehajtásra javasolt, vagy
c) olyan rendkívüli informatikai beszerzésre vonatkozó igény vagy üzemszerű működés biztosításához szükséges
informatikai beszerzésre vonatkozó igény, ami a tervekben nem szerepel, de a saját, vagy ha azt kikérte, az NHIT
véleménye szerint is a beszerzés végrehajtásra javasolt,
a beszerzési igényt „megfelelő” minősítéssel látja el.
(9) Ha a vizsgálat során a DKÜ azt állapítja meg, hogy a beszerzési igény
a) nem felel meg a jóváhagyott éves informatikai beszerzési tervben vagy éves informatikai fejlesztési tervben
foglaltaknak, és a saját, vagy ha azt kikérte, az NHIT véleménye szerint sem javasolt végrehajtásra a beszerzés, vagy
b) olyan rendkívüli informatikai beszerzésre vonatkozó igény vagy üzemszerű működés biztosításához szükséges
informatikai beszerzésre vonatkozó igény, ami a tervekben nem szerepel, és a saját, vagy ha azt kikérte, az NHIT
véleménye szerint sem javasolt végrehajtásra a beszerzés,
a beszerzési igényt „nem megfelelő” minősítéssel látja el.
(10) A (9) bekezdés szerinti esetben az átdolgozott beszerzési igény ismételten előterjeszthető.
(11) A „megfelelő” minősítésű beszerzési igény kapcsán a DKÜ a 13. § (1) bekezdése szerint jár el.
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(12) A DKÜ vizsgálata során a beszerzési igény vonatkozásában a 8. § (1)–(2) bekezdése megfelelően alkalmazandó,
azzal, hogy a 8. § (1)–(2) bekezdésében foglalt határidők a (2) és (4) bekezdés szerinti határidőbe nem számítanak
bele. Az NHIT által kért (5) bekezdés szerinti felvilágosítás, valamint hiánypótlás végrehajtásának időtartama alatt az
NHIT részére megállapított (4) bekezdés szerinti határidő nyugszik.
(13) A (2) bekezdés szerinti határidő elteltéig az érintett szervezet beszerzési igényének kielégítésére szolgáló
beszerzési eljárás nem indítható.
(14) A (2) bekezdés szerinti határidő eredménytelen elteltét követően az érintett szervezet a beszerzési igényének
kielégítésére saját hatáskörben intézkedik.
(15) A (4) bekezdés szerinti határidő eredménytelen elteltét követően úgy kell tekinteni, hogy az NHIT véleménye
szerint a beszerzési igény végrehajtásra javasolt.
(16) A „megfelelő” minősítésű beszerzési igény kielégítésére vonatkozó (8) bekezdés szerinti intézkedés a miniszter
12. § (4) bekezdése szerinti döntésének az érintett szervezettel való közléséig csak a 12. § (11) bekezdésére is
figyelemmel hajtható végre. A miniszteri jóváhagyásra történő előterjesztésről a DKÜ gondoskodik.
(17) A DKÜ a miniszter 12. § (4) bekezdése szerinti döntését az erre okot adó körülmény bekövetkezését követő
2 munkanapon belül köteles az érintett szervezettel közölni.
(18) Ha a beszerzési igény „megfelelő” minősítésű, de a miniszter azt nem hagyta jóvá, az átdolgozott igény
véleményezésre, továbbá jóváhagyásra ismételten előterjeszthető.
(19) Ha a beszerzési igény 7. § d) pontja szerinti üzemszerű működés biztosításához szükséges informatikai
beszerzésre vonatkozó igény, annak kielégítésére szolgáló beszerzési eljárás a (13) bekezdéstől eltérően
– a beszerzési igény Portálra való feltöltésével egy időben – indítható, azonban az így megkötött szerződés
hatálybalépésének továbbra is feltétele az e § szerinti „megfelelő” minősítés és miniszteri jóváhagyás.
(20) A DKÜ a vizsgálata során informatikai szakmai, közbeszerzési és jogi szempontokat is figyelembe vesz,
a minősítést a rendelkezésre álló információk alapján alakítja ki. A DKÜ a „nem megfelelő” minősítés esetén
a minősítést indokolni köteles.
11. § (1) A DKÜ az érintett szervezet beszerzési igényét, ha annak Kbt. szerinti – nem egybeszámított – becsült értéke
a 250 millió forintot eléri vagy meghaladja, vizsgálat alá vonja.
(2) A DKÜ a vizsgálatot a beszerzési igény Portálra történő feltöltésétől számított 15 munkanapon belül folytatja le,
és az eredményről e határidőn belül az érintett szervezet tájékoztatja.
(3) A DKÜ a beszerzési igény minősítése előtt, a beszerzési igény Portálra történő feltöltésétől számított
3 munkanapon belül az NHIT véleményét kéri.
(4) Az NHIT a beszerzési igényre vonatkozó véleményét a kézhezvételtől számított 10 munkanapon belül köteles
a DKÜ-vel közölni. Az NHIT a véleménye kialakítása előtt a miniszterrel egyeztethet. Az NHIT véleménye szerint
a beszerzési igény
a) végrehajtásra javasolt vagy
b) végrehajtásra nem javasolt
lehet.
Az NHIT a véleménye kialakítása során informatikai szakmai szempontokat és kormányzati fejlesztési szempontokat
is figyelembe vesz, a véleményét a rendelkezésre álló információk alapján alakítja ki. Ha az NHIT véleménye szerint
a beszerzési igény végrehajtásra nem javasolt, e véleményét indokolni köteles.
(5) Ha az érintett szervezet beszerzési igényének véleményezéséhez szükséges, annak kézhezvételétől számított
2 munkanapon belül az NHIT az érintett szervezettől a DKÜ útján felvilágosítás nyújtást, valamint hiánypótlást
kérhet.
(6) Ha az NHIT által kért felvilágosítást vagy hiánypótlást a DKÜ az érintett szervezet megkeresése nélkül is képes
teljesíteni, a kérés kézhezvételétől számított 2 munkanapon belül a felvilágosítást, illetőleg a hiánypótlást az
NHIT-nek megadja, egyébként a DKÜ az érintett szervezetet a kérés kézhezvételétől számított 2 munkanapon belül
megkeresi.
(7) Az érintett szervezet 2 munkanapon belül a DKÜ (6) bekezdése szerinti megkeresésében foglalt felvilágosítást
megadja vagy hiánypótlást teljesíti. A DKÜ felvilágosítást vagy hiánypótlást 2 munkanapon belül továbbítja az NHIT
részére.
(8) Ha a vizsgálat során a DKÜ azt állapítja meg, hogy a beszerzési igény
a) megfelel a jóváhagyott éves informatikai beszerzési tervben vagy éves informatikai fejlesztési tervben
foglaltaknak, és az NHIT véleménye szerint is a beszerzés végrehajtásra javasolt,
b) nem felel meg a jóváhagyott éves informatikai beszerzési tervben vagy éves informatikai fejlesztési tervben
foglaltaknak, de az NHIT véleménye szerint is a beszerzés végrehajtásra javasolt, vagy
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c) olyan rendkívüli informatikai beszerzésre vonatkozó igény vagy üzemszerű működés biztosításához szükséges
informatikai beszerzésre vonatkozó igény, ami a tervekben nem szerepel, de az NHIT véleménye szerint is
a beszerzés végrehajtásra javasolt,
a beszerzési igényt „megfelelő” minősítéssel látja el.
(9) Ha vizsgálat során a DKÜ azt állapítja meg, hogy a beszerzési igény
a) nem felel meg a jóváhagyott éves informatikai beszerzési tervben vagy éves informatikai fejlesztési tervben
foglaltaknak, és az NHIT véleménye szerint sem javasolt végrehajtásra a beszerzés, vagy
b) olyan rendkívüli informatikai beszerzésre vonatkozó igény vagy üzemszerű működés biztosításához szükséges
informatikai beszerzésre vonatkozó igény, ami a tervekben nem szerepel, és az NHIT véleménye szerint sem javasolt
végrehajtásra a beszerzés,
a beszerzési igényt „nem megfelelő” minősítéssel látja el.
(10) Egyebekben az (1) bekezdés szerinti beszerzés vonatkozásában a 10. § (10)–(20) bekezdés rendelkezései
megfelelően alkalmazandóak.
12. § (1) A DKÜ által jóváhagyásra – e rendelet szerint – előterjesztett beszerzési és fejlesztési terv vagy beszerzési
igény jóváhagyásáról a miniszter
a) a 10. § esetén a kézhezvételtől számított 5 munkanapon belül,
b) a 8. § és 11. § esetén a kézhezvételtől számított 12 munkanapon belül,
c) a 7. § d) pontja szerinti üzemszerű működés biztosításához szükséges informatikai beszerzésre vonatkozó igény
esetén a kézhezvételtől számított 15 munkanapon belül
dönt, és a döntéséről a DKÜ-t tájékoztatja.
(2) A miniszter a megalapozott döntés érdekében, ha az szükséges, az (1) bekezdés szerinti határidőn belül
a) a DKÜ-t új vizsgálat lefolytatására hívhatja fel,
b) bármely központi államigazgatási szervet, érintett minisztert vagy állami vezetőt közvetlenül megkereshet,
valamint
c) az NHIT-vel egyeztethet.
(3) A miniszter a (2) bekezdés b) pontja szerinti megkeresésére a megkeresett szerv vagy személy a kért tájékoztatást
soron kívül, de legfeljebb a megkeresés kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül köteles megadni, valamint
soron kívül együttműködni köteles.
(4) A miniszter a beszerzési és fejlesztési tervet vagy a beszerzési igényt
a) jóváhagyja,
b) feltételekkel jóváhagyja vagy
c) elutasítja.
(5) A beszerzési igény esetében a miniszteri jóváhagyás és a feltételekkel történő jóváhagyás az érintett szervvel
történő közléstől számított hat hónapig hatályos, e határidő lejártát követően a beszerzési igény kielégítésére
szolgáló beszerzési eljárás nem indítható.
(6) Ha a miniszter a jóváhagyását feltételhez kötötte, a feltételek teljesülésével a beszerzési vagy fejlesztési
tervet vagy a beszerzési igényt a miniszter által jóváhagyottnak kell tekinteni. Az érintett szervezet a feltételek
teljesüléséről – a feltételek teljesülését követő 5 munkanapon belül – a DKÜ részére, a Portálon keresztül beszámol.
(7) A miniszter a döntésekor az e rendeletben meghatározott hatáskörében eljárva szabadon mérlegelhet,
a döntését a rendelkezésre álló információk alapján hozza meg. A miniszternek az elutasító döntést nem kell
indokolnia, azonban meghatározhatja azokat a szempontokat, amelyek alapján az átdolgozott beszerzési igény
ismételten előterjeszthető.
(8) Ha a miniszter a beszerzési vagy fejlesztési tervet vagy a beszerzési igényt elutasítja, az ismételten
előterjeszthető.
(9) A (2) bekezdés a) pontja szerinti esetben az új vizsgálat időtartama, a (2) bekezdés b) pontja szerinti esetben
a (3) bekezdés szerint válaszadásra előírt határidő, az (1) bekezdés szerinti határidőkbe nem számít bele.
(10) Az (1) bekezdés szerinti határidők eredménytelen elteltét követően a beszerzési vagy fejlesztési tervet vagy
a beszerzési igényt a miniszter által jóváhagyottnak kell tekinteni.
(11) A 10. és 11. § szerinti beszerzési igény esetében a miniszteri döntés érintett szervezettel való, e rendelet szerinti
közléséig – az e rendeletben foglalt egyéb előírások megtartása mellett – csak a Kbt. 53. § (5) bekezdése szerinti
olyan feltételes közbeszerzési eljárás indítható, amely a miniszter elutasító döntését olyan körülménynek tekinti,
ami miatt az ajánlatkérő az eljárást eredménytelenné nyilvánítja. Az e bekezdés szerint megindított közbeszerzési
eljárás esetében – kivéve, ha az a 7. § d) pontja szerinti üzemszerű működés biztosításához szükséges informatikai
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beszerzésre vonatkozó igény kielégítésre irányul – az eljárást lezáró döntés a miniszteri döntés érintett szervezettel
való, e rendelet szerinti közléséig nem hozható meg.
(12) A miniszter a döntése meghozatala során a Kormány informatikai és e-közigazgatási stratégiáját, valamint
az NHIT véleményét is figyelembe veszi.
(13) A (6) bekezdés szerinti feltételek teljesülésének utólagos ellenőrzésére a DKÜ a feltételekkel történő jóváhagyás
érintett szervvel történő közlésétől számított 24 hónapig jogosult.
13. § (1) A DKÜ az e rendelet előírásainak megfelelő beszerzési igény kielégítése érdekében
a) a beszerzési igény kielégítésére szolgáló beszerzési eljárást az érintett szervezet nevében és javára eljárva maga
folytatja le, vagy
b) a beszerzési igény kielégítésére szolgáló beszerzési eljárást saját hatáskörben történő lefolytatásra az érintett
szervezetnek visszaadja.
(2) A DKÜ az (1) bekezdés szerinti döntésekor – a lehetőségek, az erőforrások és a kockázatok vizsgálatát követően,
a célszerűségi szempontokra is figyelemmel – szabadon mérlegelhet, a döntését a rendelkezésre álló információk
alapján hozza meg, és a döntéséről a 9. § (3) bekezdése, a 10. § (2) bekezdése és a 11. § (2) bekezdése szerinti
tájékoztatással egy időben tájékoztatja az érintett szervezetet.
(3) A DKÜ a beszerzési igények hatékony kielégítése érdekében a beszerzési stratégiáját maga alakítja ki,
figyelemmel az 5. § (2) bekezdésében foglaltakra is. Ennek keretében különösen
a) a DKÜ a Kbt. szerinti sajátos beszerzési módszereket alkalmazhat, különösen
aa) keretmegállapodást vagy más keret jellegű szerződést köthet,
ab) visszterhes szerződés megkötésére irányuló eljárásokat alkalmazhat,
ac) dinamikus beszerzési rendszert alkalmazhat,
ad) elektronikus árlejtést alkalmazhat, vagy
ae) elektronikus katalógusokat alkalmazhat,
b) a DKÜ más ajánlatkérőt is meghatalmazhat azzal, hogy a nevében közbeszerzési eljárást folytasson le,
c) a DKÜ más ajánlatkérővel közösen is megvalósíthat közbeszerzést,
d) a DKÜ a közbeszerzés megvalósítása érdekében igénybe veheti más központi beszerző szerv szolgáltatásait,
valamint
e) a DKÜ más központi beszerző szervvel együttműködve közösen is megvalósíthat beszerzést vagy működtethet
összevont központi beszerzési vagy dinamikus beszerzési rendszert.
(4) A (3) bekezdés c)–e) pontjai alkalmazása esetén az ajánlatkérők együttműködésének szabályait együttműködési
megállapodásban kell rögzíteni, amely tartalmazza különösen
a) az egyes ajánlatkérők felelősségi körét,
b) a közbeszerzés megvalósításának megszervezését, különös tekintettel az eljárás lefolytatására, valamint
c) az érintett szervezetek beszerzési igényének kiszolgálási körülményeit.
(5) A (3) bekezdés e) pontja szerinti esetben az együttműködés létrehozható határozatlan vagy határozott időre,
meghatározott beszerzéstípusokra, valamint egy vagy több közbeszerzés megvalósítására is.
(6) Ha a DKÜ eljárása eredményeképpen
a) egy vagy több ajánlattevővel olyan keretmegállapodás jön létre, amely az adott közbeszerzés megvalósítására
irányuló visszterhes szerződés minden feltételét kötelező erővel tartalmazza, az érintett szervezet a közbeszerzését
a keretmegállapodásban meghatározott feltételeknek megfelelően a Kbt. 105. § (1) bekezdés a) pontja vagy
a Kbt. 105. § (2) bekezdés a) pontja szerint közvetlen megrendeléssel, vagy ha a keretmegállapodásban ennek
a lehetőségét az ajánlatkérő kikötötte, akkor a Kbt. 105. § (1) bekezdés b) pontja szerinti írásbeli konzultációval vagy
a Kbt. 105. § (2) bekezdés b) pontja szerinti verseny újranyitásával valósítja meg,
b) egy vagy több ajánlattevővel olyan keretmegállapodás jön létre, amely az adott közbeszerzés megvalósítására
irányuló visszterhes szerződés minden feltételét nem, vagy azokat nem kötelező erővel tartalmazza,
a keretmegállapodásban rendelkezni kell arról, hogy annak alapján a Kbt. 105. § (1) bekezdés c) pontja szerinti
konzultációt vagy a Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pontja szerinti verseny újranyitását a DKÜ bonyolítja le.
(7) Ha a DKÜ eljárása eredményeképpen egy vagy több ajánlattevővel olyan keretmegállapodás jön létre, amely
nem tartalmazza az adott közbeszerzés megvalósítására irányuló szerződés minden feltételét, vagy azokat nem
kötelező erővel tartalmazza, konzultáció vagy a verseny újranyitásának eredményeként olyan keretszerződés
is köthető, amely az annak alapján adott közbeszerzés megvalósítására irányuló visszterhes szerződés minden
feltételét kötelező erővel tartalmazza, és az így megkötött keretszerződés alapján az érintett szervezet a beszerzését
közvetlen megrendeléssel valósítja meg.
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(8) Az érintett szervezet a 13. § (1) bekezdés b) pontja szerint beszerzési eljárás eredményéről szóló döntés, valamint
– ha a beszerzést követően a szerződés megkötésre került – a szerződés másolatát a szerződéskötést, ennek
hiányában az eljárás eredménytelenné nyilvánításáról vagy a szerződés megkötésének megtagadásáról hozott
döntést követő 10 munkanapon belül a Portálra feltölti.
(9) Az érintett szervezet a 13. § (1) bekezdés a) és b) pontja eredményeképpen létrejövő szerződések teljesítéséről
a teljesítést követő – vagy ha a teljesítés meghiúsult, a teljesítésre meghatározott határidő lejártát követő –
10 munkanapon belül köteles a DKÜ részére, az ott meghatározott struktúra és adattartalom szerint részletezve,
a Portálon keresztül számot adni.
(10) A DKÜ a (8) és (9) bekezdés szerinti adatszolgáltatási kötelezettségen túlmenően is jogosult adatszolgáltatást
kérni az érintett szervezettől a beszerzési igényük teljesítési körülményeiről vagy egyéb, a központosított
közbeszerzési rendszer működtetéséhez szükséges adatokról, amely annak kézhezvételétől számított
10 munkanapon belül köteles az adatszolgáltatást teljesíteni.
(11) A DKÜ a (8)–(10) bekezdés szerinti adatszolgáltatási kötelezettség ellenőrzése céljából a teljesítéssel érintett
szállítótól adatszolgáltatást kérhet, amely annak kézhezvételétől számított 10 munkanapon belül köteles
az adatszolgáltatást teljesíteni.
(12) A 10. és 11. § szerinti beszerzési igény esetében, ha azt a miniszter a 12. § (4) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti
döntésekor, azzal egyidejűleg előírta, az érintett szervezet a 13. § (1) bekezdés a) pontja eredményeképpen létrejövő
szerződés módosításának feltétele a miniszter jóváhagyása.
(13) A 13. § (1) bekezdés a) pontja eredményeképpen létrejövő szerződések módosításának (12) bekezdés szerinti
jóváhagyása tekintetében a 9–12. § megfelelően alkalmazandó.
14. § (1) A 13. § (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben az érintett szervezet a DKÜ részére közbeszerzési díjat fizet.
(2) Az (1) bekezdés szerinti közbeszerzési díj mértéke legfeljebb
a) a Kbt. szerinti nemzeti értékhatárt el nem érő becsült értékű beszerzési eljárás esetén a létrejövő visszterhes
szerződés általános forgalmi adó nélkül számított értékének 4%-a; eredménytelen beszerzési eljárás esetén
a beszerzési eljárás Kbt. szerinti – egybeszámítás nélküli – becsült értékének 2%-a;
b) a Kbt. szerinti nemzeti értékhatárt elérő vagy meghaladó, de az uniós értékhatárt el nem érő becsült értékű
beszerzési eljárás esetén a létrejövő visszterhes szerződés általános forgalmi adó nélkül számított értékének
2,5%-a; eredménytelen beszerzési eljárás esetén a beszerzési eljárás Kbt. szerinti – egybeszámítás nélküli – becsült
értékének 1,75%-a;
c) a Kbt. szerinti uniós értékhatárt elérő vagy meghaladó becsült értékű beszerzési eljárás esetén a létrejövő
visszterhes szerződés általános forgalmi adó nélkül számított értékének 2%-a; eredménytelen beszerzési eljárás
esetén a beszerzési eljárás Kbt. szerinti – egybeszámítás nélküli – becsült értékének 1%-a;
d) keretmegállapodás alapján lefolytatott közbeszerzési eljárás esetén a létrejövő visszterhes szerződés általános
forgalmi adó nélkül számított értékének 2%-a; eredménytelen beszerzési eljárás esetén a beszerzési eljárás
Kbt. szerinti – egybeszámítás nélküli – becsült értékének 1%-a
lehet.
(3) A 13. § (1) bekezdés a) pontja szerinti eljárás megindításának feltétele, hogy az érintett szervezet a DKÜ részére
a beszerzés Kbt. szerinti – egybeszámítás nélküli – becsült értékének a DKÜ által meghatározott mértékét, de
legfeljebb 1%-át előlegként megfizesse.
(4) A (2) bekezdés szerinti közbeszerzési díj megfizetésére az érintett szervezet nem köteles, továbbá részére a már
megfizetett előleg vagy közbeszerzési díj visszajár, ha a (2) bekezdés szerinti beszerzési eljárás olyan okból vált
eredménytelenné, amelyért a DKÜ felelős.
(5) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3/A. § (2) és (3) bekezdésére figyelemmel, a (2) bekezdés
alapján megfizetett központosított közbeszerzési díjat a DKÜ az e rendeletben meghatározott közfeladata
ellátásának pénzügyi fedezetére használhatja fel.
(6) A 13. § (3) bekezdés d)–e) pontjai alkalmazása esetén az érintett szervezetnek a más jogszabály szerinti
közbeszerzési díjat megfizetnie nem kell, kizárólag az e rendelet előírásai szerint köteles a közbeszerzési díj
megfizetésére.”
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6. §
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(1) A DKÜ Korm. rendelet 21. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az NHIT az ügyrendjét maga határozza meg, de havonta legalább kettő alkalommal rendes ülést tart.”
(2) A DKÜ Korm. rendelet 24. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az NHIT az ülésén e rendelet szerinti tevékenysége körébe sorolt, valamint a miniszterelnök vagy a miniszter
által meghatározott bármilyen ügyet megvitathat.
(2) Az NHIT ülésének napirendjét az elnök – vagy az NHIT ügyrendje szerint általa kijelölt tag – állítja össze.”
(3) A DKÜ Korm. rendelet 24. §-a a következő (6)–(10) bekezdésekkel egészül ki:
„(6) Az NHIT elnöke – az NHIT ügyrendjétől eltérő esetben – akkor köteles rendkívüli ülést összehívni, ha azt
a) az NHIT legalább két tagja egyidejűleg kezdeményezi,
b) a miniszterelnök kezdeményezi,
c) a miniszter kezdeményezi, vagy
d) az NHIT elnöke az NHIT e rendelet szerinti tevékenysége ellátása érdekében szükségesnek tartja.
(7) Kivételes és sürgős esetben, így különösen, ha az ülés előkészítése nem lehetséges, vagy az ülés előkészítése
nem szükséges, az NHIT ülés tartása nélkül is hozhat döntést.
(8) Az ülés tartása nélküli döntéshozatal esetén az NHIT tagjai az előterjesztést telekommunikációs, informatikai
eszköz útján egyeztetik, valamint tárgyalják meg.
(9) Az ülés tartása nélküli döntéshozatal esetén – az egyes napirendi pontok tekintetében – a határozatképességre
vonatkozó rendelkezéseket azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a döntéshozatali eljárás akkor eredményes, ha
– telekommunikációs vagy informatikai eszköz útján – írásban legalább annyi szavazatot megküldenek az elnök
részére, amennyi tag jelenléte a határozatképességéhez szükséges lett volna az ülés megtartása esetén. Ha valamely
tag az elnök által megjelölt határidőn belül írásban nem szavazott az előterjesztésről, azt úgy kell tekinteni, mintha
a nem szavazó tag – az adott napirendi pont tekintetében – az ülésen nem jelent volna meg.
(10) Az NHIT ülései nem nyilvánosak, azon állandó meghívottként a miniszterelnök és a miniszter, eseti
meghívottként kizárólag az elnök – vagy az elnök távolléte esetén az alelnök – által meghívott más személy vehet
részt.”
(4) A DKÜ Korm. rendelet 26. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„26. § (1) Az NHIT a DKÜ az 5. § (11) bekezdés szerinti adatszolgáltatása alapján minden évben a 4. § (3) bekezdés
b) és c) pontjai szerint elemzi, értékeli és véleményezi a kormányzati informatikai fejlesztéseket és beszerzéseket,
valamint elemzi, értékeli és véleményezi ezek döntési, irányítási és engedélyeztetési folyamatát.
(2) Az NHIT az (1) bekezdésben meghatározott tevékenysége eredményeképpen – a DKÜ (1) bekezdés szerinti
adatszolgáltatásának kézhezvételétől számított 60 napon belül – a Kormány részére jelentést készít. A jelentés részét
képezi
a) a Kormány informatikai és e-közigazgatási stratégiájának kialakítására vonatkozó javaslattétel,
b) a kormányzati informatikai fejlesztések irányának rövid (legfeljebb 1 éves), közép- (legfeljebb 3 éves) és hosszú
(3 évnél hosszabb) távú meghatározására vonatkozó javaslattétel, valamint
c) a kormányzati informatikai fejlesztések és beszerzések döntési, irányítási és engedélyeztetési folyamatának
egyszerűsítésére és a folyamatok gyorsítására, egységesítés érdekében történő átalakítására vonatkozó javaslattétel.
(3) A miniszternek a (2) bekezdés szerinti jelentésben foglaltakkal kapcsolatban véleményezési joga van.
(4) Ha az NHIT e rendelet szerinti tevékenysége során azt észleli, hogy az egyes informatikai fejlesztési és beszerzési
tervek vagy az egyes beszerzési igények eltérnek a Kormány informatikai és e-közigazgatási stratégiájának
meghatározott irányától, vagy hogy valamely informatikai beszerzés teljesítése műszaki vagy más szempontból nem
felel meg a miniszter e rendelet szerinti döntésében foglaltaknak, azt soron kívül jelzi a miniszternek.”
(5) A DKÜ Korm. rendelet 27. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„27. § A 13. § (1) bekezdés a) pontja szerinti beszerzési eljárás, valamint a DKÜ működésével összefüggésben
álló beszerzési eljárás, valamint az ezek eredményeképpen megkötött szerződések módosítása esetében
a közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló 320/2015. (X. 30.) Korm. rendelet előírásait nem
kell alkalmazni.”
(6) A DKÜ Korm. rendelet a következő 27/A–27/E. §-sal egészül ki:
„27/A. § A 13. § (1) bekezdés a) pontja szerinti beszerzési eljárás, valamint a DKÜ működésével összefüggésben
álló beszerzési eljárás, valamint az ezek eredményeképpen megkötött szerződések módosítása esetében
a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának
rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet előírásait akként kell alkalmazni, hogy a közbeszerzési eljárásban,
valamint a szerződésmódosítással összefüggésben csak utólagos ellenőrzés szükséges.
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27/B. § A 13. § (1) bekezdés a) pontja szerinti beszerzési eljárás, valamint a DKÜ működésével összefüggésben
álló beszerzési eljárás esetében a közbeszerzési értékhatárok alatti értékű beszerzések megvalósításával és
ellenőrzésével kapcsolatos szabályokról szóló 459/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet előírásait nem kell alkalmazni.
27/C. § A 13. § (1) bekezdés a) pontja szerinti beszerzési eljárás, valamint a DKÜ működésével összefüggésben álló
beszerzési eljárás esetében e rendelet lehetővé teszi az elektronikus közbeszerzési rendszeren (a továbbiakban: EKR)
kívüli más informatikai rendszer alkalmazását, ha a más informatikai rendszer megfelel az elektronikus közbeszerzés
részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendeletben foglalt előírásoknak.
27/D. § A 13. § (1) bekezdés a) pontja szerinti beszerzési eljárás esetében a központosított közbeszerzési rendszerről,
valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet előírásait
nem kell alkalmazni.
27/E. § A 13. § (3) bekezdés b)–e) pontjai alkalmazása esetén a beszerzési eljárásra az e rendeletben foglaltak
az irányadók.”
(7) A DKÜ Korm. rendelet 28. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„28. § (1) Felhatalmazást kap a miniszter, hogy
a) az 1. § (4) bekezdés 1. pontja szerinti alkalmazások, valamint az ezekhez kapcsolódó szolgáltatások körét,
b) az 1. § (4) bekezdés 7. pontja szerinti informatikai eszközök, valamint az ezekhez kapcsolódó szolgáltatások körét,
c) az 1. § (4) bekezdés 12. pontja szerinti szoftverek, valamint az ezekhez kapcsolódó szolgáltatások körét
rendelettel állapítsa meg.
(2) Felhatalmazást kap a miniszter, hogy az 5. § (2) és (9) bekezdése szerinti együttműködés kereteiről és feltételeiről
az érintett miniszterekkel megállapodjon, és az együttműködés rendjét az érintett miniszter egyetértésével
rendelettel szabályozza.”
(8) A DKÜ Korm. rendelet a következő 28/A. §-sal egészül ki:
„28/A. § (1) A Portált a DKÜ az állami szervek informatikai fejlesztéseinek koordinációjáról szóló 228/2016. (VII. 29.)
Korm. rendelet szerinti Központi Informatikai Beszerzési Rendszer (KIBER) fejlesztésével hozza létre.
(2) A DKÜ az EKR-en kívüli más informatikai rendszer alkalmazásakor a piacon elérhető vagy saját maga által
kifejlesztett elektronikus rendszereket is felhasználhatja.”
(9) A DKÜ Korm. rendelet 30. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az érintett szervezet a kezdő naptól számított 90 napon belül – de nem korábban, mint a kezdő naptól számított
30. nap lejárta – köteles a Portálon regisztrálni, és a 2019. évi éves informatikai beszerzési tervét és informatikai
fejlesztési tervét, valamint az aktuális informatikai környezetéről szóló legfontosabb adatokat, az ott meghatározott
struktúra és adattartalom szerint részletezve, a Portálra feltölteni.”
7. §		
A DKÜ Korm. rendelet
a)
1. § (1) bekezdés b) pontjában az „(a továbbiakban: Digitális Kormányzati Ügynökség).” szövegrész helyébe
az „(a továbbiakban: DKÜ).” szöveg,
b)
19. § (1) bekezdésében a „szoftverek gyártására” szövegrész helyébe a „szoftverek, alkalmazások gyártására”
szöveg,
c)
20. § (2) bekezdésében a „Miniszterelnök” szövegrész helyébe a „miniszterelnök” szöveg,
d)
24. § (3) bekezdés f ) pontjában a „vezető tisztségviselője” szövegrész helyébe a „vezérigazgatója vagy
igazgatóságának elnöke” szöveg,
e)
24. § (4) bekezdésében az „a)–d) pontban” szövegrész helyébe az „a)–d) pontjában” szöveg,
az „Az e)–f ) pontban” szövegrész helyébe az „A (3) bekezdés e) és f ) pontjában” szöveg,
f)
24. § (5) bekezdésében az „elnök szavazata” szövegrész helyébe az „elnök – távollétében az alelnök –
szavazata” szöveg,
g)
30. § (4)–(6) bekezdésében a „120.” szövegrészek helyébe a „150.” szöveg
lép.
8. §		
Hatályát veszti a DKÜ Korm. rendelet
a)
6. § (1) és (3) bekezdése,
b)
20. § (1) bekezdése,
c)
22. §-a,
d)
23. §-a,
e)
25. §-a.
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5. Záró rendelkezés
9. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 84/2019. (IV. 18.) Korm. rendelete
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §

(1) A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 40. §
(1) bekezdése a következő 28. ponttal egészül ki:
[A belügyminiszter (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: miniszter) mint a miniszterelnök nemzetbiztonságért
felelős helyettese a Kormány]
„28. társadalmi felzárkózásért”
(felelős tagja.)
(2) Az R. 40. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A miniszter
a) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (4) bekezdése,
b) a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. számú melléklet 4. pont 4.16. alpontja,
c) a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 48. § a) pontja,
d) a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 125. § (5) bekezdése, 148. § (2) bekezdése, 150. §
b) pontja, 151. §-a, 152. § a)–c) pontja, valamint 156. § (2) bekezdése és
e) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 83. § (6) bekezdése
tekintetében a roma nemzetiség vonatkozásában a Kormány nemzetiségpolitikáért felelős tagja.”
(3) Az R. 40. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A miniszter vezeti a Nemzetbiztonsági Kabinet üléseit.”

2. §		
Az R. 5. alcíme a következő 63/A. és 63/B. §-sal egészül ki:
„63/A. § (1) A miniszter a társadalmi felzárkózásért való felelőssége keretében előkészíti a hátrányos helyzetű
személyek helyzetére, felzárkózásuk biztosítására vonatkozó jogszabályokat.
(2) A miniszter a társadalmi felzárkózásért való felelőssége keretében
a) felel a társadalmifelzárkózás-politika stratégiai kereteinek kialakításáért és koordinációjáért,
b) felel a hátrányos helyzetű és roma gyermekek esélyteremtésének biztosításáért,
c) felel a hátrányos térségekben élők társadalmi felzárkózásáért,
d) a foglalkoztatásért felelős miniszterrel együttműködésben felel az alacsony végzettségűek foglalkoztathatóságát
javító komplex szolgáltatások biztosításáért.
63/B. § (1) A miniszter a 40. § (2) bekezdésében meghatározott felelőssége keretében kidolgozza a társadalmi
felzárkózási és roma társadalmi integrációs kormányzati politika koncepcióját és koordinálja annak végrehajtását,
valamint a Kormány feladatkörében érintett tagjával együttműködve előkészíti a romák társadalmi integrációjával
és a roma nemzetiség jogait érintő intézkedésekkel összefüggő kormányzati döntések tervezeteit, ennek keretében
előkészíti a vonatkozó jogszabályokat.
(2) A Kormány a roma nemzetiségi önkormányzatok törvényességi felügyeletének szakmai irányítására a minisztert
jelöli ki.”
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3. §		
Az R. 106. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„106. § A miniszter a felelősségi körébe tartozó, a társadalmi felzárkózással érintett csoportok esélyteremtését célzó
jogszabályokat, intézkedéseket és programokat a társadalmi felzárkózásért felelős miniszterrel együttműködve
készíti elő.”
4. §		
Az R.
a)
32. § (1) bekezdés 3. pontjában a „92. § (2) bekezdésben” szövegrész helyébe a „40. § (2) bekezdésében”
szöveg,
b)
36. § (1) bekezdésében a „102. §-ban” szövegrész helyébe a „63/B. §-ban” szöveg
lép.
5. §		
Hatályát veszti az R.
a)
92. § (1) bekezdés 12. pontja,
b)
92. § (2) bekezdése,
c)
102. §-a.
6. §		
Ez a rendelet 2019. május 1-jén lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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V.

A Kormány tagjainak rendeletei

Az innovációért és technológiáért felelős miniszter 8/2019. (IV. 18.) ITM rendelete
a földgáz biztonsági készlet mértékéről szóló 13/2015. (III. 31.) NFM rendelet módosításáról
A földgáz biztonsági készletezéséről szóló 2006. évi XXVI. törvény 13. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 6. pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
1. §		
A földgáz biztonsági készlet mértékéről szóló 13/2015. (III. 31.) NFM rendelet 2. § (1) bekezdésében az „1200 millió m3”
szövegrész helyébe a „15 374 000 MWh” szöveg lép.
2. §		
Ez a rendelet 2019. augusztus 1-jén lép hatályba.
		
		

Dr. Palkovics László s. k.,
innovációért és technológiáért felelős miniszter
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IX. Határozatok Tára

A köztársasági elnök 157/2019. (IV. 18.) KE határozata
dandártábornoki kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés e) pontja, valamint a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos
állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 16. § (1) bekezdése és 32. § (1) bekezdése
alapján – a belügyminiszter javaslatára – dr. Terdik Tamás rendőr ezredest 2019. április 24-ei hatállyal rendőr
dandártábornokká kinevezem.
Budapest, 2019. április 8.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2019. április 15.
		

Dr. Pintér Sándor s. k.,

		

belügyminiszter

KEH ügyszám: KEH/01885-2/2019.

A Kormány 1206/2019. (IV. 18.) Korm. határozata
a Magyarország egyes területei közötti gazdasági egyenlőtlenség csökkentése érdekében szükséges
fejlesztési program kidolgozásáról
A Kormány
1. egyetért azzal, hogy a Magyarország egyes területei közötti gazdasági egyenlőtlenség csökkentéséről szóló
1743/2018. (XII. 20.) Korm. határozatban meghatározott feladatok végrehajtása érdekében, a gazdasági
egyenlőtlenség folyamatos és érzékelhető csökkentése végett, a 2. pontban szereplő komplex mutatószámok és
a helyi adottság figyelembevételével kiválasztott mintegy 445 településen célzott fejlesztések szükségesek;
2. az érintett települések körét alapvetően az alábbi szempontok alapján határozza meg:
a)
a települések munkaerőpiaci és demográfiai mutatói,
b)
a települések adóerő-képessége,
c)
a közfoglalkoztatás során létrejött termelői kapacitások hatékony kihasználása,
d)
a településeknek a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet és
a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015. (IV. 23.)
Korm. rendelet szerinti kedvezményezetti minősítése,
e)
egyéb fejlesztési, támogatási programokban való érintettség;
3. egyetért azzal, hogy a fejlesztés – más településekre is kiterjedő – megszervezését elsősorban azokra a településekre
kell koncentrálni – kidolgozva az állami alkalmazás kialakításának feltételrendszerét és ennek keretében történő
foglalkoztatást –, amelyek a közfoglalkoztatás során biztosított forrásokat hatékonyan használták fel;
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4. felhívja a belügyminisztert, hogy településekre lebontva határozza meg, hogy a büntetés-végrehatási intézetek
gazdasági társaságai a termelésük kihelyezésével mely településeken, milyen tevékenység kitelepítését vállalják,
továbbá mekkora ezeknek a forrásigénye;
Felelős:
belügyminiszter
Határidő:
2019. április 30.
5. felhívja a belügyminisztert, hogy mérje fel a 4. pontban írtak végrehajtásának erőforrás-szükségletét;
Felelős:
belügyminiszter
Határidő:
2019. április 30.
6. felhívja a pénzügyminisztert és az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy a fejlesztési programok
támogatása érdekében alkalmazható hitelkonstrukciókat összegezzék, illetve – ha szükséges – gondoskodjanak
az újak bevezetéséről;
Felelős:
pénzügyminiszter
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
2019. április 30.
7. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy az Északkelet-Magyarországon található
melegvíz-bázis – turisztikai, ipari, mezőgazdasági – hasznosítására készítsen feladattervet, illetve készítsen javaslatot
a folyamatban lévő kormányprogramok gazdasági támogatására, üzleti lehetőségeinek az elmaradt térségekben
történő kihasználására;
Felelős:
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
2019. július 1.
8. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy – a belügyminiszter, az agrárminiszter, az innovációért és
technológiáért felelős miniszter és a pénzügyminiszter közreműködésével – a fejlesztési program szabályozási
és pénzügyi feltételrendszeréről, az állami támogatásokra vonatkozó rendeletekben foglaltakkal összhangban
készítsen előterjesztést a Kormány részére;
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
belügyminiszter
agrárminiszter
innovációért és technológiáért felelős miniszter
pénzügyminiszter
Határidő:
2019. április 30.
9. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert az egyéb folyamatban lévő nemzeti fejlesztési programok (így
különösen a Modern Városok Program, Magyar Falu Program) áttekintésére és jelen program ezekkel történő
összehangolására;
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
2019. április 30.
10. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy dolgozzon ki a kedvezményezett térségekben – a Modern
Városok Programhoz és Magyar Falu Programhoz illeszkedően – a jelenlegi nagyberuházások támogatási rendszere
kiegészítéseként olyan új gazdaságfejlesztési programot, amelynek célja az érintett térségekben munkahelyteremtő
beruházások létrehozása, és tegye meg a szükséges lépéseket, hogy a program 2019. július 1-jétől elinduljon;
Felelős:
külgazdasági és külügyminiszter
Határidő:
2019. július 1.
11. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy az agrárminiszter bevonásával az érintett térségek
vonatkozásában dolgozzon ki egy olyan széles körű mezőgazdasági integrációs programot, melynek célja a helyben
előállított termékek feldolgozása és külpiacra jutásának elősegítése;
Felelős:
külgazdasági és külügyminiszter
agrárminiszter
Határidő:
2019. július 1.
12. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív
Program terhére, az érintett települések vállalkozásainak fejlesztése érdekében pályázati felhívást dolgozzon ki;
Felelős:
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
2019. szeptember 30.
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13. felkéri az illetékes megyei önkormányzatokat, hogy önként vállalt feladatként a kidolgozott fejlesztési programok
hatékony végrehajtása érdekében az érintett településeket a rendelkezésükre álló eszközökkel segítsék és
támogassák;
14. felkéri a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara és a Magyar Nemzeti Bank vezetőit
a jelen határozatban kitűzött célok támogatására.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1207/2019. (IV. 18.) Korm. határozata
a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványelszámolási Alapból
és fejezetek között történő előirányzat-átcsoportosításról, a központi költségvetés címrendjének
módosításáról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról
1. A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 21. § (1) bekezdésében és
33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 3 968 187 399 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el
elszámolási, a fel nem használt rész tekintetében visszatérítési kötelezettséggel a Magyarország 2019. évi központi
költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XV. Pénzügyminisztérium fejezet,
26. Központi kezelésű előirányzatok cím, 2. Központi tartalékok alcím, 1. Rendkívüli kormányzati intézkedések
jogcímcsoport terhére, az 1. melléklet szerint.
Az átcsoportosítás tekintetében
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
azonnal
Az elszámolás és a visszatérítési kötelezettség tekintetében
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
2019. december 31.
2. A Kormány az Áht. 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Kvtv. címrendjét – 2019. április 25-ei
fordulónappal – a 2. melléklet szerint módosítja.
Felelős:
pénzügyminiszter
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
2019. április 25.
3. A Kormány felhívja a pénzügyminisztert, hogy a Magyar Államkincstár útján intézkedjen a 2. pont szerinti címrendi
változás 2019. január 1-jei határnappal történő átvezetéséről és egyidejűleg – a fejezetet irányító szerv vezetőjének
teljesített adatszolgáltatása alapján – az átrendezés időpontjáig végrehajtott évközi előirányzat-módosítások,
teljesítési adatok és a kapcsolódó költségvetési maradványok átvezetéséről.
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
2019. április 25.
4. A Kormány az Áht. 33. § (2) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 153. §-ában biztosított jogkörében eljárva 37 279 591 530 forint egyszeri
átcsoportosítását rendeli el a Kvtv. 1. melléklet XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet,
43. Központi Maradványelszámolási Alap cím terhére, a 3. melléklet szerint.
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
azonnal
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5. A Kormány az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a 4. melléklet szerinti átcsoportosítást
rendeli el.
Felelős:
pénzügyminiszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
innovációért és technológiáért felelős miniszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
azonnal
6. Az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló
1741/2015. (X. 13.) Korm. határozat 1. pontjában a „2019. június 30.” szövegrész helyébe a „2020. június 30.” szöveg
lép.
7. A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és
Korm. határozat módosításáról szóló 1494/2016. (IX. 15.) Korm. határozat 1. pontjában a „2019. június 30.” szövegrész
helyébe a „2020. június 30.” szöveg lép.
8. A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és
egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1447/2017. (VII. 7.) Korm. határozat 1. pont b) alpontjában
az „és a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság cím részére biztosított 3 556 000 000 forint tekintetében
2018. december 31.;” szövegrész helyébe a „2018. december 31.; a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság cím
részére biztosított 3 556 000 000 forint,” szöveg lép.
9. A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból és a Központi Maradványelszámolási Alapból történő
átcsoportosításról, a 2017. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról, fejezetek közötti és
fejezeten belüli átcsoportosításról, a Honvédelmi Minisztérium fejezet szociális hozzájárulási adó felhasználásáról és
egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1347/2018. (VII. 26.) Korm. határozat 2. pont e) alpont ea) pontjában
a „Tarján–Héreg–Mogyorósbánya–Tát–(Esztergom)” szövegrész helyébe a „Tarján–Bajót–(Péliföldszentkereszt)”
szöveg lép.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet az 1207/2019. (IV. 18.) Korm. határozathoz
XI. Miniszterelnökség
XV. Pénzügyminisztérium
XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium

Államháztartási
egyedi
azonosító
341239

Fejezet
szám

XI.

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
Költségvetési év: 2019.
Jogcím
szám

7

Kiemelt
előir.
szám

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

forintban

KIADÁSOK

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Miniszterelnökség
Nemzeti Örökség Intézete

Dologi kiadások
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célelőirányzatok
11
Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztése
376217
9
Kiemelt Nemzetközi Sportesemény Stratégia és sportesemény pályázatok
K3
Dologi kiadások
K5
Egyéb működési célú kiadások
30
Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások
006057
3
Egyházi alapintézmény-működés, SZJA rendelkezés és kiegészítése
K5
Egyéb működési célú kiadások
378540
49
Európai Tett és Védelem Ligával kapcsolatos kiadások
K5
Egyéb működési célú kiadások
K8
Egyéb felhalmozási célú kiadások
XV.
Pénzügyminisztérium
26
Központi kezelésű előirányzatok
2
Központi tartalékok
297102
1
Rendkívüli kormányzati intézkedések
K5
Egyéb működési célú kiadások
XVII.
Innovációs és Technológiai Minisztérium
280645
1
Innovációs és Technológiai Minisztérium igazgatása
K1
Személyi juttatások
K2
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
K3
Dologi kiadások
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
30

K3

Fejezet
név

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

192 945 000

1

10 416 782
2 985 362 218
157 800 000
473 000 000
52 000 000

-3 968 187 399
41 890 000
16 595 432
38 177 967
forintban

Államháztartási
egyedi
azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

BEVÉTEL

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

forintban
Államháztartási
egyedi
azonosító

Fejezet
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

TÁMOGATÁS

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Miniszterelnökség
Nemzeti Örökség Intézete
Fejezeti kezelésű előirányzatok
1
Célelőirányzatok
11
Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztése
376217
9
Kiemelt Nemzetközi Sportesemény Stratégia és sportesemény pályázatok
30
Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások
006057
3
Egyházi alapintézmény-működés, SZJA rendelkezés és kiegészítése
378540
49
Európai Tett és Védelem Ligával kapcsolatos kiadások
XVII.
Innovációs és Technológiai Minisztérium
280645
1
Innovációs és Technológiai Minisztérium igazgatása
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
341239

XI.

Cím
szám

7
30

Magyar Államkincstár 1 példány

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
időarányos
teljesítményarányos
egyéb:
azonnal

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

192 945 000

2 995 779 000
157 800 000
525 000 000
96 663 399

Összesen

I.n.év
3 968 187 399

II. n.év
3 968 187 399

III.n.év

IV.n.év
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Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

2313
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2. melléklet az 1207/2019. (IV. 18.) Korm. határozathoz
Fejezeti kezelésű előirányzat átrendezése
Új címrendi besorolás
ÁHT-T

348239

Fejezet

Cím

Alcím

XV

25

05

Jogcímcsoport

02

Régi címrendi besorolás
Jogcím

00

Megnevezés

NER300 projekt megvalósítása

Fejezet

Cím

Alcím

XVII

20

64

Jogcímcsoport

06

Jogcím

00

2314

3. melléklet az 1207/2019. (IV. 18.) Korm. határozathoz
I. Országgyűlés
XI. Miniszterelnökség
XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda
XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda
XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
LXV. Bethlen Gábor Alap

Államháztartási egyedi
azonosító

Fejezet
szám

I.
000110

Cím
szám

1
4

367917
XI.

30

Alcím
szám

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
Költségvetési év: 2019.

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

1

Kiemelt
előir.
szám

K3

14

K5
K8

1

2

XVII.

K5
K8
20

301624
XX.
331662

10
20

025155

38

3

K5

2
23

297446

K6
4

K5
K8

5
K5
6

298268

1

340640

29

360140

36

K5
K5
K8

376262
XXII.

21

1

19

K3
K8

1

377073

263478
374873

K6
42
43

LXV.

4

2

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

Országgyűlés
Országgyűlés Hivatala
Országgyűlés hivatali szervei

Dologi kiadások
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Steindl Imre program támogatása
Egyéb működési célú kiadások
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Miniszterelnökség
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célelőirányzatok

forintban
A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/határozat száma

1 396 180 600
299 590 037
1 109 592 728

Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány
szakmai feladatainak támogatása
Egyéb működési célú kiadások
Egyéb felhalmozási célú kiadások

Innovációs és Technológiai Minisztérium
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Egyéb feladatok
Kormányzati szakpolitikai feladatok
Egyéb működési célú kiadások
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei
Gyógyító-megelőző ellátás intézetei
Beruházások
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Sporttevékenység támogatása
Versenysport támogatása
Egyéb működési célú kiadások
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Országos sportági szakszövetségek akadémia rendszerének kialakítása, továbbá az MLSZ
feladatainak támogatása
Egyéb működési célú kiadások
Az olimpiai mozgalommal összefüggő, valamint egyéb, a sport stratégiai fejlesztését szolgáló
feladatok támogatására
Versenysport és olimpiai felkészülés szakmai támogatása
Egyéb működési célú kiadások

720 000 000
1 680 000 000

1 368 754 000

210 000 000

289 959 697
9 955 860

220 000 000

221 000 000

Egyéb működési célú kiadások
Magyar Kézilabda Szövetség szakmai feladatainak támogatása
Egyéb működési célú kiadások
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése
Sportlétesítmények fejlesztése és fenntartása

300 000 000
1 652 000 000
28 000 000

Egyéb felhalmozási célú kiadások
Miniszterelnöki Kabinetiroda
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célelőirányzatok
Magyar Corvin-lánc Testület támogatása
Dologi kiadások
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Miniszterelnöki Kormányiroda
Központi kezelésű előirányzatok
Az NVTNM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások

633 157 776

1 992 000
498 008 000

Az NVTNM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok tőkeemelése, pótbefizetése

12
XLII.

Jogcím
név

Állami, önkormányzati és egyéb sportlétesítmények fejlesztése, fenntartása
K8

20

Jogcím
csop.
név

Sportági fejlesztési koncepciók megvalósításával összefüggő feladatok támogatása

2
XXI.

263145

K5

11

277145

Alcím
név

K5
K5
K5

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
Alapok támogatása
Bethlen Gábor Alap támogatása
Központi Maradványelszámolási Alap
Bethlen Gábor Alap
Nemzetpolitikai célú támogatások

Beruházások

26 291 400 832

Egyéb működési célú kiadások

350 000 000

Egyéb működési célú kiadások

-37 279 591 530

Egyéb működési célú kiadások

350 000 000
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24

Cím
név

Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány támogatása

42
354395

Fejezet
név

Fejezet
szám

LXV.

Cím
szám

2

284901

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

3

Kiemelt
előir.
szám

B1

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Bethlen Gábor Alap
Költségvetési támogatás
Eseti támogatás

A módosítás jogcíme

BEVÉTEL
Kiemelt előirányzat
neve

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/határozat száma

350 000 000

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
forintban
Államháztartási egyedi
azonosító

Fejezet
szám

I.
000110
367917

Cím
szám

1
4

XI.

30

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

14
1

301624

2

XX.

331662

10
20

025155

38

297446

3

4
5
6
1

298268
340640

29

360140

24

376262

11
2

20

1

Jogcím
név

A módosítás jogcíme

TÁMOGATÁS
Kiemelt előirányzat
neve

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/határozat száma

1 396 180 600
1 409 182 765

Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány
szakmai feladatainak támogatása

19

Magyar Államkincstár 1 példány

1 368 754 000
210 000 000
299 915 557
220 000 000

221 000 000

Sportági fejlesztési koncepciók megvalósításával összefüggő feladatok támogatása

300 000 000
1 680 000 000

Állami, önkormányzati és egyéb sportlétesítmények fejlesztése, fenntartása
Miniszterelnöki Kabinetiroda
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célelőirányzatok
Magyar Corvin-lánc Testület támogatása

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

2 400 000 000

Az olimpiai mozgalommal összefüggő, valamint egyéb, a sport stratégiai fejlesztését szolgáló
feladatok támogatására
Versenysport és olimpiai felkészülés szakmai támogatása

Magyar Kézilabda Szövetség szakmai feladatainak támogatása
Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése
Sportlétesítmények fejlesztése és fenntartása

36

277145
XXI.

Jogcím
csop.
név

Innovációs és Technológiai Minisztérium
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Egyéb feladatok
Kormányzati szakpolitikai feladatok
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei
Gyógyító-megelőző ellátás intézetei
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Sporttevékenység támogatása
Versenysport támogatása
Országos sportági szakszövetségek akadémia rendszerének kialakítása, továbbá az MLSZ
feladatainak támogatása

2
23

Alcím
név

Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány támogatása

42

20

Cím
név

Országgyűlés
Országgyűlés Hivatala
Országgyűlés hivatali szervei
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Steindl Imre program támogatása
Miniszterelnökség
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célelőirányzatok

1

354395
XVII.

Fejezet
név

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2019. évi 67. szám

forintban
Államháztartási egyedi
azonosító

633 157 776

500 000 000

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
időarányos
teljesítményarányos
egyéb:
azonnal

Összesen

I.n.év

37 279 591 530

II. n.év

III.n.év

IV.n.év

37 279 591 530

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

2315

2316

4. melléklet az 1207/2019. (IV. 18.) Korm. határozathoz
XI. Miniszterelnökség
XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium

Államháztartási egyedi
azonosító

Fejezet
szám

XI.

Cím
szám

30

368840
XVII.

20

358584

Alcím
szám

1

32

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
Költségvetési év: 2019.
Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

94

Kiemelt
előir.
szám

K8

30

K3
K8

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

forintban
A módosítás jogcíme

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

Miniszterelnökség
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célelőirányzatok
Közép-Duna menti térségfejlesztési feladatok
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Innovációs és Technológiai Minisztérium
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Közlekedési ágazati programok
Közúthálózat felújítása
Dologi kiadások
Egyéb felhalmozási célú kiadások

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

-1 500 000 000

5 231 689
1 494 768 311

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
forintban
Államháztartási egyedi
azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

A módosítás jogcíme

BEVÉTEL
Kiemelt előirányzat
neve

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
forintban
Államháztartási egyedi
azonosító

Fejezet
szám

XI.
368840

358584

XVII.

Cím
szám

30

20

Alcím
szám

1

32

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

94

30

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

-1 500 000 000

1 500 000 000

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
időarányos
teljesítményarányos
egyéb:
azonnal

Összesen

I.n.év
1 500 000 000

II. n.év

1 500 000 000

III.n.év

IV.n.év
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Magyar Államkincstár 1 példány

Kiemelt előirányzat
neve

Miniszterelnökség
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célelőirányzatok
Közép-Duna menti térségfejlesztési feladatok
Innovációs és Technológiai Minisztérium
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Közlekedési ágazati programok
Közúthálózat felújítása

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

A módosítás jogcíme

TÁMOGATÁS

2317
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A Kormány 1208/2019. (IV. 18.) Korm. határozata
a régizene népszerűsítésének támogatásáról
A Kormány
1. a historikus régizene játék és repertoár hazai és külföldi népszerűsítésének fellendítése érdekében egyetért a Purcell
Kórus és Orfeo Zenekar működésének támogatásával a 2019–2021. években;
2. felhívja a pénzügyminisztert, hogy az emberi erőforrások minisztere bevonásával az 1. pontban meghatározott cél
megvalósítása érdekében gondoskodjon
a)
a 2019. évben egyszeri jelleggel 190 000 000 forint többletforrás rendelkezésre állásáról a Magyarország
2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások
Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelési előirányzatok cím, 13. Művészeti tevékenységek alcím,
4. Művészeti tevékenységek és egyéb fejezeti feladatok támogatása jogcímcsoport javára;
Felelős:
pénzügyminiszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
azonnal
b)
a 2020–2021. években évi 190 000 000 forint költségvetési forrás biztosításáról a központi költségvetés
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetében.
Felelős:
pénzügyminiszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
a központi költségvetés tervezése során
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1209/2019. (IV. 18.) Korm. határozata
a Népi Építészeti Program folytatásáról szóló 1021/2019. (II. 6.) Korm. határozat módosításáról
A Népi Építészeti Program folytatásáról szóló 1021/2019. (II. 6.) Korm. határozat 5. pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
(A Kormány)
„5. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a Népi Építészeti Program megvalósításával összefüggő,
továbbá szakmai minőségbiztosítási és egyéb feladatainak ellátására kössön szerződést a Teleki László Alapítvánnyal
a 3. pont figyelembevételével.
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
a forrás rendelkezésre állását követően azonnal”
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 1210/2019. (IV. 18.) Korm. határozata
a Magyar–Turán Közhasznú Alapítvány támogatásáról
A Kormány
1. elismeri a Magyar–Turán Közhasznú Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) hagyományőrző, ismeretterjesztő és
tudományos tevékenységének fontosságát, és egyetért annak támogatásával;
2. felhívja a pénzügyminisztert, hogy az 1. pontban meghatározott cél érdekében gondoskodjon 2019. évben egyszeri
jelleggel a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 1. melléklet XX. Emberi
Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 12. Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és
nemzetiségi kultúra alcím, 7. Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és nemzetiségi kultúra támogatása jogcímcsoport,
2. Közművelődési szakmai feladatok jogcím javára 350 000 000 forint többletforrás rendelkezésre állásáról;
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
azonnal
3. egyetért azzal, hogy a 2. pont alapján biztosított forrás terhére az Alapítvány részére az emberi erőforrások
minisztere támogatást nyújtson, a támogatás felhasználásának és elszámolásának részletes feltételeit meghatározó
támogatói okirat alapján.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
a 2. pont szerinti forrásbiztosítást követően azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1211/2019. (IV. 18.) Korm. határozata
egyes állami fenntartású felsőoktatási intézmények hosszú távú gazdaságos és hatékony működésének
biztosítása céljából történő támogatásáról
A Kormány
1. egyetért a Public Private Partnership (PPP) projektek finanszírozási problémái miatt nehéz gazdálkodási helyzetben
lévő felsőoktatási intézmények egyszeri támogatásának biztosításával;
2. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy az 1. pontban foglalt feladat végrehajtásához gondoskodjon
1 751 856 663 forint egyszeri támogatás biztosításáról a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló
2018. évi L. törvény 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok
cím, 24. Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése alcím, 50. Maccabi Játékok sportinfrastruktúra fejlesztése
jogcímcsoport terhére, a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 5. Egyetemek, főiskolák cím javára.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 1212/2019. (IV. 18.) Korm. határozata
a Digitális Kormányzati Ügynökség Portál létrehozásával kapcsolatos egyes kérdésekről
A Kormány egyetért azzal, hogy a Digitális Kormányzati Ügynökség Portál (a továbbiakban: Portál) a Központi Informatikai
Beszerzési Rendszer (a továbbiakban: KIBER) továbbfejlesztésével jöjjön létre, és ennek megvalósítása érdekében
1. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy a KIBER működtetését, üzemeltetését és
adatállományát a miniszterelnök kabinetfőnöke és a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
bevonásával adja át a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak (a továbbiakban:
Digitális Kormányzati Ügynökség);
Felelős:
innovációért és technológiáért felelős miniszter
a miniszterelnök kabinetfőnöke
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő:
azonnal
2. felhívja a miniszterelnök kabinetfőnökét, hogy a Digitális Kormányzati Ügynökség útján tegye meg a szükséges
intézkedéseket annak érdekében, hogy a KIBER alapjain kiindulva az 1. pont teljesítését követő 30 napon belül olyan
Portál jöjjön létre, amely alkalmas más, a kormányzati informatikai fejlesztésekkel és beszerzésekkel kapcsolatos
szakrendszerekből – személyes adatnak nem minősülő, a beszerzés elbírálása szempontjából lényeges – adatok
átvételére és átadására, valamint amelyen keresztül az informatikai fejlesztéssel és beszerzéssel kapcsolatban
a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő
Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló
301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. § (2) bekezdése szerinti érintett szervezetek és
az irányításukat, felügyeletet ellátó szervek, személyek, valamint a Korm. rendelet 5. § (3) bekezdése szerinti egyéb
szervezetek, személyek egymással kapcsolatot tarthatnak;
Felelős:
a miniszterelnök kabinetfőnöke
Határidő:
az 1. pont teljesítését követően azonnal
3. visszavonja az infokommunikációs tárgyú beszerzések, valamint az infokommunikációs infrastruktúra központi
nyilvántartásáról szóló 1235/2016. (V. 13.) Korm. határozatot.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1213/2019. (IV. 18.) Korm. határozata
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló kormányrendelet módosításával összefüggő feladatokról
A Kormány
1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva
a Magyarország 2019. évi központi költségvetésének címrendjét 2019. május 2-ai fordulónappal az 1. melléklet
szerint módosítja;
Felelős:
pénzügyminiszter
belügyminiszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2019. május 2.
2. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy gondoskodjon a Magyar Államkincstárnál
a)
az előző években keletkezett költségvetési maradványok előirányzatosításáról,
b)
az azonosítás alatt álló kiadások és bevételek megfelelő fejezeti kezelésű előirányzatra és azon belül rovat
mélységű előirányzatra történő besorolásáról;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2019. április 26.
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3. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy gondoskodjon a 2. mellékletben meghatározott, megosztásra
kerülő előirányzat átcsoportosítása érdekében az érintett felek közötti megállapodás elkészítéséről;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
azonnal
4. felhívja a pénzügyminisztert, hogy intézkedjen a Magyar Államkincstár felé, hogy 2019. január 1-jei határnappal
az 1. pont szerinti címrendi változás átvezetését és egyidejűleg – a fejezetet irányító szerv vezetőjének teljesített
adatszolgáltatása alapján – az átrendezés időpontjáig végrehajtott évközi előirányzat-módosítások, teljesítési
adatok és a kapcsolódó költségvetési maradványok átvezetését hajtsa végre;
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
2019. május 2.
5. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy – a belügyminiszter közreműködésével – a társadalmi felzárkózási
szakterület tekintetében az átadás-átvételi eljárást a központi államigazgatási szervek és más szervek átalakítása,
valamint a vezető személyének változása esetén lefolytatandó átadás-átvételi eljárásról szóló 93/2018. (V. 4.)
Korm. rendelet 6. § b) pontja szerinti határidőben folytassa le;
Felelős:
belügyminiszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2019. május 15.
6. felhívja a belügyminisztert, hogy gondoskodjon a társadalmi felzárkózással összefüggő feladatok ellátásához
szükséges új szervezet kereteinek a kialakításáról.
Felelős:
belügyminiszter
Határidő:
2019. június 30.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

Adatszolgáltatás a 2019. évi struktúra váltáshoz kapcsolódó – eredeti előirányzattal rendelkező, megosztásra nem kerülő – előirányzatok átrendezésének végrehajtásához
Új címrendi besorolás
ÁHT-T

JogFeAl- cím- Jogje- Cím
cím cso- cím
zet
port

Régi címrendi besorolás
Megnevezés

269490

14

00

00

00

00

14

00

00

00

00

198642

14

20

4

00

00 Egyéb feladatok támogatása

20

20

5

00

00

00 "Útravaló" ösztöndíj program
00 Társadalmi felzárkózást segítő programok

20

20

5

15

00

20

20

59

00

00

00 Roma Szakkollégiumi Hálózat
00 Tanoda Program

20

20

59

1

00

20

20

59

2

00

00 Roma kultúra támogatása
00 Társadalmi, gazdasági, területi hátránykiegyenlítést elősegítő programok, szakkollégiumok

20

20

59

4

00

20

20

59

5

00

00 Felzárkózás-politika koordinációja
00 Roma ösztöndíj programok

20

20

59

6

00

20

20

59

7

00

00 Multifunkcionális Nemzetiségi - Roma Módszertani, Oktatási és Kulturális Központ
00 Budapesti Roma Oktatási és Kulturális Központ

20

20

59

10

00

20

20

59

11

00

00 Roma nemzetiség pályázatainak támogatása
00 Országos Roma Önkormányzat működési és média támogatása

20

20

59

12

00

20

20

59

13

00

00 Országos Roma Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása
00 Roma települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása

20

20

59

14

00

20

21

2

00

00

263301

14

20

4

1

334828

14

20

5

00

368506

14

20

5

1

376095

14

20

5

2

331673

14

20

5

3

331195

14

20

5

4

331206

14

20

5

5

297335

14

20

5

6

351973

14

20

5

7

359451

14

20

5

8

375595

14

20

5

9

019204

14

20

5

10

267367

14

20

5

11

375773

14

21

3

00

BELÜGYMINISZTÉRIUM

JogFeAl- cím- Jogje- Cím
cím cso- cím
zet
port
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1. melléklet az 1213/2019. (IV. 18.) Korm. határozathoz
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2. melléklet az 1213/2019. (IV. 18.) Korm. határozathoz
Megállapodással kezelt előirányzatok
Címrendi besorolás
ÁHT-T

JogFeAl- cím- Jogje- Cím
cím cso- cím
zet
port

Megnevezés

20

00

00

00

00

266190

20

20

19

00

00 Szociális célú humánszolgáltatások

281334

20

20

19

4

00 Közösségi ellátások, utcai szociális munka, krízisközpont és a Biztos Kezdet Gyerekház finanszírozása

Felelős tárcák

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA
Emberi Erőforrások Minisztériuma Belügyminisztérium

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2019. évi 67. szám

2323

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2019. évi 67. szám

A Kormány 1214/2019. (IV. 18.) Korm. határozata
a Kormány irányítása alá tartozó fejezetek költségvetési szerveinek eszközbeszerzéseiről szóló
1982/2013. (XII. 29.) Korm. határozat módosításáról
1. A Kormány irányítása alá tartozó fejezetek költségvetési szerveinek eszközbeszerzéseiről szóló 1982/2013. (XII. 29.)
Korm. határozat 2. pontja a következő i) ponttal egészül ki:
(Az 1. pontban meghatározott tilalmak nem vonatkoznak)
„i) a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő
Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló
Korm. rendeletben meghatározott beszerzésekre.”
2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1215/2019. (IV. 18.) Korm. határozata
települési önkormányzatok támogatásáról és egyes települési önkormányzatok támogatását érintő
kormányhatározatok módosításáról
1. A Kormány
1.1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (1) bekezdésében biztosított
jogkörében eljárva elrendeli a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény
(a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet címrendjének a 30. Egyes
önkormányzatok feladatainak támogatása címmel és az 1. mellékletben meghatározott alcímekkel történő
kiegészítését;
Felelős:
pénzügyminiszter
belügyminiszter
Határidő:
azonnal
1.2. az Áht. 33. § (2) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.
(XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 153. §-ában biztosított jogkörében eljárva elrendeli
a)
1 858 300 000 forint egyszeri átcsoportosítását a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok
támogatásai fejezet, 2. A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai cím terhére,
b)
1 300 000 000 forint egyszeri átcsoportosítását a Kvtv. 1. melléklet XLII. A költségvetés közvetlen
bevételei és kiadásai fejezet, 43. Központi Maradványelszámolási Alap cím terhére,
a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 30. Egyes önkormányzatok feladatainak
támogatása cím, 1. melléklet szerinti alcímei javára, az ott megjelölt célokra, a 2. melléklet szerint;
Felelős:
pénzügyminiszter
belügyminiszter
Határidő:
azonnal
1.3. egyetért azzal, hogy a belügyminiszter az 1.2. pont szerint átcsoportosított előirányzat terhére,
az 1. mellékletben meghatározott támogatási célra, külön pályázat és kérelem benyújtása nélkül, az Ávr.
101/A. §-a hatálya alá tartozó vissza nem térítendő egyedi támogatást nyújtson az érintett önkormányzatok
részére, a támogatás felhasználásának és elszámolásának részletes feltételeit meghatározó támogatói okirat
alapján;
1.4. egyetért azzal, hogy a belügyminiszter az 1.3. pont szerinti egyedi költségvetési támogatást a támogatói
okirat kiadását követően támogatási előlegként folyósítsa a kedvezményezett települési önkormányzatok
számára.
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2. A helyi érdekű települési fejlesztések érdekében szükséges források biztosításáról, valamint a IX. Helyi
önkormányzatok támogatásai és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma költségvetési fejezetek közötti előirányzatátcsoportosításról szóló 1717/2017. (X. 3.) Korm. határozat 3. pontjában foglalt táblázat 60. sorában a „Szent Imre
Általános Iskola tornacsarnok építése” szövegrész helyébe a „sportcsarnok építése támogatásnyújtással” szöveg lép.
3. A települési önkormányzatok 2019. évi feladatainak támogatásáról szóló 1004/2019. (I. 18.) Korm. határozat
1. mellékletében foglalt táblázat
a)
12. sorában a „Vasmű út aszfaltburkolata kopórétege cseréjének támogatása” szövegrész helyébe a „Vasmű út
belvárosi szakaszának út- és járdafelújítása, a gyalogos zóna közvilágítás-fejlesztésével” szöveg,
b)
33. sorában a „Sóstó Gyógyfürdők fejlesztésére felvett svájcifrank-alapú hitel törlesztésének támogatása”
szövegrész helyébe az „önkormányzati fejlesztések” szöveg
lép.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet az 1215/2019. (IV. 18.) Korm. határozathoz
Alcím
szám

Alcím név

Támogatási cél

Támogatási összeg
(forint)

1.

Aszófő Község Önkormányzata feladatainak
támogatása

életveszélyes önkormányzati épület bontási
munkái

15 000 000

2.

Balatonalmádi Város Önkormányzata feladatainak
támogatása

vörösberényi kolostoregyüttes felújításának
befejező munkálatai

400 000 000

3.

Balatoncsicsó Község Önkormányzata feladatainak
támogatása

közösségi ház felújítása

20 000 000

4.

Balatonszőlős Község Önkormányzata feladatainak
támogatása

út- és csapadékvíz elvezető rendszer
fejlesztése

20 000 000

5.

Berhida Város Önkormányzata feladatainak támogatása

önkormányzati ingatlan felújítása
a rendőrőrs elhelyezése céljából

42 100 000

6.

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre
Önkormányzata feladatainak támogatása

gyermekorvosi rendelő kialakítása

350 000 000

7.

Kastélyosdombó Község Önkormányzata feladatainak
támogatása

mezőgazdasági út rekultivációja

25 000 000

8.

Káva Község Önkormányzata feladatainak támogatása

óvodafelújítás bővítéssel

76 500 000

9.
10.

Mencshely Község Önkormányzata feladatainak
támogatása
Óbudavár Község Önkormányzata feladatainak
támogatása

önkormányzati ingatlan fűtéskorszerűsítése

5 000 000

önkormányzati útépítés és útfelújítás

14 100 000

11.

Ócsa Város Önkormányzata feladatainak támogatása

Szociális Lakópark önkormányzati
tulajdonba adásából fakadó
többletköltségek finanszírozására

35 000 000

12.

Pánd Község Önkormányzata feladatainak támogatása

önkormányzati ingatlan felújítása

15 000 000

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Pécsely Község Önkormányzata feladatainak
támogatása
Ráckeve Város Önkormányzata feladatainak
támogatása
Rákócziújfalu Község Önkormányzata feladatainak
támogatása
Sárazsadány Község Önkormányzata feladatainak
támogatása
Sarkad Város Önkormányzata feladatainak támogatása
Szakony Község Önkormányzata feladatainak
támogatása
Szarvaskő Község Önkormányzata feladatainak
támogatása
Szászberek Község Önkormányzata feladatainak
támogatása
Szentjakabfa Község Önkormányzata feladatainak
támogatása
Szerencs Város Önkormányzata feladatainak
támogatása

23.

Szolnok Megyei Jogú Város feladatainak támogatása

24.

Tiszavárkony Község Önkormányzata feladatainak
támogatása

óvodafelújítás

100 000 000

Ráckevei Járásbíróság épületének
kialakításához kapcsolódó többletköltségek

155 000 000

tartozások rendezése

20 600 000

tartozás rendezése

20 000 000

informatikai rendszer cseréje, bővítése

17 300 000

hídfelújítás

12 000 000

szennyvízhálózat kiépítése

300 000 000

településrendezési terv

4 700 000

közösségi terek megújítása

5 000 000

ingatlanvásárlás iparterület kialakítása
érdekében
önkormányzati feladatok támogatása
részben támogatás nyújtásával
tartozások rendezése

200 000 000
1 300 000 000
6 000 000
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2. melléklet az 1215/2019. (IV. 18.) Korm. határozathoz
IX. Helyi önkormányzatok támogatásai
XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
Költségvetési év: 2019.
Államháztartási egyedi
azonosító
359017

Fejezet
szám

IX.

345351
379684

Cím
szám

Alcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

K5

30

1.
2.

379706

3.

364084

4.

379717

5.

379728

6.

379739

7.

365062

8.

365439

9.

365817

10.
11.

379740

12.

379751

13.

366051

14.

366084

15.

358051

16.

379762

17.

345817

18.

379773

19.

379784

20.

345828

21.

366317

22.

339395

23.

366640

24.

K5
K8
K8
K8
K8

K8
K8
K8
K8
K8
K5
K8
K8
K5
K5
K8
K8
K8
K8
K8
K8
K8
K5
K5
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K5

Az előirányzat-módosítás érvényessége:

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

KIADÁSOK

forintban
A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Helyi önkormányzatok támogatásai
A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai
Egyéb működési célú kiadások
Egyes önkormányzatok feladatainak támogatása
Aszófő Község Önkormányzata feladatainak támogatása
Egyéb működési célú kiadások
Balatonalmádi Város Önkormányzata feladatainak támogatása
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Balatoncsicsó Község Önkormányzata feladatainak támogatása
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Balatonszőlős Község Önkormányzata feladatainak támogatása
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Berhida Város Önkormányzata feladatainak támogatása
Egyéb felhalmozási célú kiadások

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

-1 858 300 000
15 000 000
400 000 000
20 000 000
20 000 000
42 100 000

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata feladatainak
támogatása
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Kastélyosdombó Község Önkormányzata feladatainak támogatása
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Káva Község Önkormányzata feladatainak támogatása
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Mencshely Község Önkormányzata feladatainak támogatása
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Óbudavár Község Önkormányzata feladatainak támogatása
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Ócsa Város Önkormányzata feladatainak támogatása
Egyéb működési célú kiadások
Pánd Község Önkormányzata feladatainak támogatása
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Pécsely Község Önkormányzata feladatainak támogatása
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Ráckeve Város Önkormányzata feladatainak támogatása
Egyéb működési célú kiadások
Rákócziújfalu Község Önkormányzata feladatainak támogatása
Egyéb működési célú kiadások
Sárazsadány Község Önkormányzata feladatainak támogatása
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Sarkad Város Önkormányzata feladatainak támogatása
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Szakony Község Önkormányzata feladatainak támogatása
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Szarvaskő Község Önkormányzata feladatainak támogatása
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Szászberek Község Önkormányzata feladatainak támogatása
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Szentjakabfa Község Önkormányzata feladatainak támogatása
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Szerencs Város Önkormányzata feladatainak támogatása
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Szolnok Megyei Jogú Város feladatainak támogatása
Egyéb működési célú kiadások
Tiszavárkony Község Önkormányzata feladatainak támogatása
Egyéb működési célú kiadások
A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
Központi Maradványelszámolási Alap
Egyéb működési célú kiadások

350 000 000
25 000 000
76 500 000
5 000 000
14 100 000
35 000 000
15 000 000
100 000 000
155 000 000
20 600 000
20 000 000
17 300 000
12 000 000
300 000 000
4 700 000
5 000 000
200 000 000
1 300 000 000
6 000 000
-1 300 000 000

a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

forintban
Államháztartási egyedi
azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Az előirányzat-módosítás érvényessége:

Államháztartási egyedi
azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

BEVÉTEL

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

forintban
TÁMOGATÁS
Kiemelt előirányzat
neve

A módosítás jogcíme

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma
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379740

XLII.

Jogcím
szám

2

379695

374873

Jogcím
csop.
szám

374873
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Központi Maradványelszámolási Alap

K5

Az előirányzat-módosítás érvényessége:

Egyéb működési célú kiadások

-1 300 000 000

a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Az előirányzat-módosítás érvényessége:

Államháztartási egyedi
azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

A módosítás jogcíme

BEVÉTEL
Kiemelt előirányzat
neve

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

I.n.év

II. n.év

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Alcím
szám

Az előirányzat-módosítás érvényessége:

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki
Magyar Államkincstár 1 példány

forintban
A módosítás jogcíme

TÁMOGATÁS
Kiemelt előirányzat
neve

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
időarányos
teljesítményarányos
egyéb: azonnal

Összesen
3 158 300 000

III.n.év

IV.n.év
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forintban
Államháztartási egyedi
azonosító

3 158 300 000

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.
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2328
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A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.
A szerkesztőség címe: Budapest V., Kossuth tér 4.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu
honlapon érhető el.
A Magyar Közlöny oldalhű másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Felelős kiadó: Köves Béla ügyvezető.

