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Kormányrendeletek

A Kormány 208/2017. (VII. 19.) Korm. rendelete
a budapesti Istenszülő elhunyta (Nagyboldogasszony) ortodox székesegyház felújításával összefüggő
közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
A Kormány
a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló
2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), d), e) és f ) pontjában,
a 3. § a) pontja tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés
16. pont 16.2. alpontjában és 17. pontjában,
a 3. § b) és c) pontja tekintetében a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (1) bekezdés c) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
1. §

(1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja a budapesti Istenszülő
elhunyta (Nagyboldogasszony) ortodox székesegyház felújításával (a továbbiakban: Beruházás) összefüggő,
az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket.
(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a Beruházással összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági
ügyeket, amelyek a Beruházás megvalósításához és használatbavételéhez szükségesek.

2. §		
A Kormány az 1. § (1) bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó
kormánymegbízottként Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető kormánymegbízottat jelöli ki.
3. §		
A Beruházással összefüggésben
a)
építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt nem kell beszerezni,
b)
településképi véleményezési eljárást nem kell lefolytatni, és
c)
településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.
4. §

(1) Az ügyfélnek az eljárás megindítása előtt benyújtott kérelmére az 1. § (1) bekezdése szerinti hatósági ügyekben
a szakhatóság – a hatóság határozatának meghozataláig felhasználható – előzetes szakhatósági állásfoglalást ad ki
azzal, hogy a kérelemhez benyújtott előzetes szakhatósági hozzájárulást a hatóság a közigazgatási hatósági eljárás
és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 44. § (8) bekezdése szerint
használja fel.
(2) A hatóságnak az 1. § (1) bekezdése szerinti hatósági ügyekben a Ket. 45. § (2) és (3) bekezdése szerinti esetben úgy
kell egyeztetnie a szakhatósággal, hogy az egyeztetésre és a felülvizsgált állásfoglalás kiadására legfeljebb 8 nap,
környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi tárgyú szakhatósági közreműködés esetén legfeljebb 21 nap áll
rendelkezésre.

5. §		
Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben hozott döntés fellebbezésre tekintet nélkül
végrehajtható.
6. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
7. §		
E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépéskor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet a 208/2017. (VII. 19.) Korm. rendelethez
A Beruházással összefüggő, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított
közigazgatási hatósági ügyek
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

építésügyi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,
örökségvédelmi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,
építményeken kívüli és belüli felvonó, mozgólépcső, emelők, gépi működtetési közlekedési berendezések
engedélyezésére irányuló hatósági eljárások,
a műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági
engedélyezési eljárások,
műszaki biztonsági hatósági engedélyezési eljárások,
tűzvédelmi hatósági eljárások,
vízügyi és vízvédelmi hatósági engedélyezési eljárások,
hírközlési hatósági eljárások,
környezetvédelmi hatósági eljárások,
természetvédelmi hatósági eljárások,
útügyi hatósági eljárások,
ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,
telekalakításra irányuló hatósági eljárások,
földmérési hatósági eljárások,
talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,
bányahatósági engedélyezési eljárások,
azok az 1–16. pontban nem szereplő hatósági engedélyezési eljárások, amelyek a Beruházás
megvalósításához és használatbavételéhez szükségesek,
az 1–17. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.
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A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletei,
valamint az önálló szabályozó szerv vezetőjének
rendeletei

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 19/2017. (VII. 19.) MNB rendelete
a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény
végrehajtásának az MNB által felügyelt szolgáltatókra vonatkozó, valamint az Európai Unió és az ENSZ
Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló törvény
szerinti szűrőrendszer kidolgozásának és működtetése minimumkövetelményeinek részletes szabályairól
A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 77. §
(3) bekezdésében és
a 9. alcím tekintetében az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések
végrehajtásáról szóló 2017. évi LII. törvény 17. § (3) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (9) bekezdésében meghatározott
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezések
1. §		
E rendelet hatálya a Magyarországon székhellyel, fiókteleppel vagy telephellyel rendelkező hitelintézetre,
a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény
(a továbbiakban: Pmt.) szerinti hitelintézetre, pénzügyi szolgáltatóra, foglalkoztatói nyugdíj szolgáltató intézményre,
önkéntes kölcsönös biztosítópénztárra, nemzetközi postautalvány-felvételt és -kézbesítést végzőre és bizalmi
vagyonkezelőre (a továbbiakban együtt: szolgáltató) terjed ki.
2. §		
E rendelet alkalmazásában:
1.
auditált elektronikus hírközlő eszköz: az ügyfél távoli, elektronikus adatátviteli csatornán történő
ügyfél-átvilágításra, az általa tett nyilatkozat értelmezésére, biztonságos tárolására, a tárolt adatok
visszakeresésére és ellenőrzésére alkalmas elektronikus valós idejű kép- és hangátviteli rendszer,
2.
kockázati profil: a beazonosított pénzmosási és terrorizmusfinanszírozási kockázatok csökkentését követően
megmaradó kockázat általános jellege, beleértve a kockázat típusát és szintjét is,
3.
megerősített eljárás: az ügyfélben, a termékben, a szolgáltatásban, az ügyletben, az alkalmazott eszközben
vagy a földrajzi kitettségben rejlő kockázat kezelésére szolgáló kockázatalapú intézkedések együttesét
magába foglaló fokozott monitoring,
4.
monitoring: az üzleti kapcsolat folyamatos figyelemmel kísérése,
5.
pénzmosási és terrorizmusfinanszírozási kockázat: a pénzmosás vagy a terrorizmus finanszírozása
felmerülésének valószínűsége és hatása,
6.
szokatlan ügylet: olyan ügylet,
a)
amely nincs összhangban a termékkel vagy a szolgáltatással kapcsolatban általánosan követett
eljárásokkal,
b)
amelynek nincs világosan érthető gazdasági célja vagy jogi alapja,
c)
amely esetében az ügyfél korábbi tevékenységéhez képest indokolatlanul megváltozik az ügyletek
gyakorisága, nagysága.
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2. Az auditált elektronikus hírközlő eszköz és működtetésének minimumkövetelményei, auditálásának
módja, valamint az ilyen eszköz útján végzett ügyfél-átvilágítás
3. §

(1) Az elektronikus hírközlő eszköz akkor auditálható és működtethető, ha legalább az alábbi informatikai biztonsági
követelményeknek megfelel:
a)
elemei azonosíthatók és dokumentáltak,
b)
üzemeltetési folyamatai szabályozottak, dokumentáltak és az üzemeltetési szabályzat szerinti gyakorisággal
ellenőrzöttek,
c)
változáskezelési folyamatai biztosítják, hogy a rendszer paraméterezésében és a szoftverkódban bekövetkező
változások csak tesztelt és dokumentált módon valósulhassanak meg,
d)
adatmentési és -visszaállítási rendje biztosítja a rendszer biztonságos visszaállítását, továbbá
a mentés-visszaállítás az üzemeltetési szabályzat szerinti gyakorisággal és dokumentáltan tesztelt,
e)
a felhasználói hozzáférés mind alkalmazási, mind infrastruktúraszinten szabályozott, dokumentált és
az üzemeltetési szabályzat szerinti gyakorisággal ellenőrzött,
f)
a felállított végfelhasználói hozzáférések egységes, zárt rendszert alkotnak, biztosítják az azonosítási folyamat
megvalósulását, továbbá felhasználóinak tevékenysége naplózott, a rendkívüli eseményekről automatikus
figyelmeztetések generálódnak,
g)
a hozzáférést biztosító kiemelt jogosultságok szabályozottak, dokumentáltak és az üzemeltetési
szabályzat szerinti gyakorisággal ellenőrzöttek, a kiemelt jogosultságokkal elvégzett tevékenység
naplózott, a naplófájlok sérthetetlensége biztosított, és a kritikus rendkívüli eseményekről automatikus
figyelmeztetések generálódnak,
h)
a távoli hozzáférés szabályozott, dokumentált és az üzemeltetési szabályzat szerinti gyakorisággal ellenőrzött,
i)
a vírusok és más rosszindulatú kódok és cselekmények elleni védelem biztosított,
j)
adatkommunikációja és rendszerkapcsolatai dokumentáltak és ellenőrzöttek, az adatkommunikáció
bizalmassága, sérthetetlensége és hitelessége biztosított,
k)
a katasztrófa-helyreállítási terv rendszeresen tesztelt,
l)
karbantartása szabályozott,
m)
adathordozóinak védelme szabályozott, biztosított, hogy az adathordozókhoz csak az arra jogosult
személyek és csak az adatkezelési cél teljesülése érdekében férnek hozzá, ennek felülvizsgálata és ellenőrzése
rendszeresen megtörténik,
n)
saját kontrolljai és az üzemeltetési szabályzat gondoskodnak a rendszerelemek és a kezelt információk
sértetlenségéről és védelméről,
o)
biztosított a megfelelő szintű fizikai védelem, az elkülönített környezet és az egyes biztonsági események
detektálása.
(2) A szolgáltató az auditált elektronikus hírközlő eszköz vonatkozásában gondoskodik arról, hogy
a)
az ügyféllel felépített elektronikus átviteli csatornán keresztül folyó távadatátvitel megfelelően biztonságos,
titkosított, bizalmas, sértetlen és hiteles legyen,
b)
az ügyfél megkapja a szolgáltatás igénybevételének feltételeiről való tájékoztatását, beleértve a szolgáltatás
biztonságára vonatkozó ügyfél oldali felelősséget is,
c)
a szolgáltató oldali azonosításban csak a szükséges mértékben és csak olyan személy vegyen részt, aki a valós
idejű ügyfél-azonosítás végrehajtásához szükséges jogi, technikai és biztonsági oktatásban részesült,
d)
az elektronikus hírközlő eszközre, és az ügyfél-átvilágítási folyamatra vonatkozó olyan vizsgálati jelentéssel
rendelkezzen, amely igazolja, hogy ezek informatikai védelme a biztonsági kockázatokkal arányos, és
megfelel különösen az (1) bekezdésben foglalt követelményeknek,
e)
a jogi szabályozásban, az alkalmazott technológiában vagy az üzleti folyamatban történt releváns,
a működésre kiható változás esetén, de legalább kétévente a vizsgálati jelentést megújítsa,
f)
a d) pontban meghatározott vizsgálati jelentést olyan, az Európai Gazdasági Térség valamely tagállamában
bejegyzett szervezet állítsa ki, amely szervezetnél a vizsgálatban igazolhatóan részt vevő személy rendelkezik
legalább
fa)
az Information Systems Audit and Control Association (ISACA) által kiadott Certified Information
Systems Auditor (CISA),
fb)
az Information Systems Audit and Control Association (ISACA) által kiadott Certified Information
Security Manager (CISM),
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fc)

g)

az International Information Systems Security Certification Consortium Inc. által kiadott Certified
Information Systems Security Professional (CISSP) vagy
fd)
az Információbiztonsági irányítási rendszerekre vonatkozó ISO/IEC 27001 Vezető Auditor (Lead
Auditor)
képesítéssel és minősítéssel,
az ügyfél kérésére az ügyfél számára lehetővé tegye az ügyfél-átvilágítással kapcsolatos adatoknak
az adatkezelés céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását és a tárolt adatok változatlan formában és
tartalommal történő megjelenítését.

4. §

(1) A szolgáltató vezetője, foglalkoztatottja, illetve segítő családtagja az auditált elektronikus hírközlő eszköz útján
végzett valós idejű ügyfél-átvilágítást (a továbbiakban: valós idejű ügyfél-átvilágítás) egy erre a célra elkülönített és
felszerelt helyiségben végzi.
(2) A szolgáltató visszakereshető módon rögzíti
a)
a helyiségbe belépő személyét,
b)
a helyiségből kilépő személyét, valamint
c)
a be- és kilépés időpontját.
(3) A valós idejű ügyfél-átvilágítást csak a szolgáltató olyan vezetője, foglalkoztatottja és segítő családtagja végezheti,
akinek a szolgáltató előzőleg e tevékenység ellátására képzést szervezett, és aki azt követően eredményes vizsgát
tett.
(4) A szolgáltató az auditált elektronikus hírközlő eszköz vonatkozásában biztosítja az ügyfél átvilágítására vonatkozó
biztonságos feltételeket, amennyiben
a)
az ügyfél a valós idejű ügyfél-átvilágítás feltételeit részletesen megismerte, és ahhoz kifejezetten hozzájárult,
b)
a valós idejű ügyfél-átvilágítás legalább kétfaktoros – amelyek közül egyik kép- és hangátvitelt lehetővé tevő
elektronikus hírközlő eszköz –, és a faktorai legalább két eltérő technológián alapulnak,
c)
a valós idejű kép- és hangátvitelt lehetővé tévő elektronikus hírközlő eszköz képfelbontása és a kép
megvilágítása alkalmas az ügyfél nemének, korának, arcjellemzőinek felismerésére és az ügyfél által
bemutatott fényképes azonosító okmánnyal való összevetésre, az okmányban foglalt adatok és a bemutatott
okmány biztonsági elemeinek azonosítására,
d)
az ügyfél-átvilágítási folyamat szabályozott és folyamatosan ellenőrzött,
e)
az átvilágítás megfelelőségét további, második szintű ellenőrzés követi a szolgáltatón belül.

5. §

(1) A szolgáltató a valós idejű ügyfél-átvilágítás során a szolgáltató és az ügyfél között létrejött teljes kommunikációt,
az ügyfél valós idejű ügyfél-átvilágítással kapcsolatos részletes tájékoztatását és az ügyfél ehhez történő kifejezett
hozzájárulását visszakereshető módon kép- és hangfelvételen rögzíti.
(2) A valós idejű ügyfél-átvilágítást végző szolgáltató vezetője, foglalkoztatottja, illetve segítő családtagja felszólítja
az ügyfelet arra, hogy
a)
úgy nézzen bele a kamerába, hogy arcképe felismerhető és rögzíthető legyen,
b)
érthető módon közölje a valós idejű ügyfél-átvilágításhoz használt kártyaformátumú személyazonosító
igazolvány vagy vezetői engedély okmányazonosítóját, és
c)
úgy mozgassa a valós idejű ügyfél-átvilágításhoz használt kártyaformátumú személyazonosító igazolványát
vagy vezetői engedélyét, hogy az azon található biztonsági elemek és adatsorok felismerhetők és rögzíthetők
legyenek.
(3) A valós idejű ügyfél-átvilágítást végző szolgáltató vezetője, foglalkoztatottja, illetve segítő családtagja köteles
megbizonyosodni arról, hogy a valós idejű ügyfél-átvilágításhoz használt kártyaformátumú személyazonosító
igazolvány vagy vezetői engedély alkalmas a valós idejű ügyfél-átvilágítás elvégzésére, így
a)
a kártyaformátumú személyazonosító igazolvány vagy vezetői engedély egyes elemei és azok elhelyezkedése
megfelel az okmányt kiállító hatóság előírásainak,
b)
az egyes biztonsági elemek – különösen a hologram, a kinegram vagy ezekkel megegyező más biztonsági
elemek – felismerhetők és sérülésmentesek,
c)
a kártyaformátumú személyazonosító igazolvány vagy vezetői engedély rendelkezik gépi adatolvasást
lehetővé tevő mezővel,
d)
a kártyaformátumú személyazonosító igazolvány vagy vezetői engedély okmányazonosítója megegyezik
az ügyfél által közölt okmányazonosítóval, felismerhető és sérülésmentes.
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(4) A valós idejű ügyfél-átvilágítást végző alkalmazott köteles megbizonyosodni arról, hogy
a)
az ügyfél arcképe felismerhető és azonosítható az általa bemutatott kártyaformátumú személyazonosító
igazolványon vagy vezetői engedélyen látható arckép alapján, és
b)
a kártyaformátumú személyazonosító igazolványon vagy vezetői engedélyen megtalálható adatok logikailag
megfeleltethetők az ügyfélről a szolgáltatónál rendelkezésre álló adatokkal.
(5) A szolgáltató a valós idejű ügyfél-átvilágítás során az ügyfél által bemutatott kártyaformátumú személyazonosító
igazolvány vagy vezetői engedély adatait összeveti nyilvánosan hozzáférhető nyilvántartás vagy olyan nyilvántartás
adataival, amelynek kezelőjétől törvény alapján adatigénylésre jogosult.
(6) A szolgáltató egy alfanumerikus kódból álló, központilag, véletlenszerűen generált azonosítási kódot küld
az ügyfélnek az ügyfél választása szerint az ügyfél azonosítására alkalmas e-mail-címre vagy SMS-ben mobiltelefonszámra, amely kódot az ügyfélnek a valós idejű ügyfél-átvilágítás befejezéséig a szolgáltató által választott
kommunikációs formában küld vissza a szolgáltatónak.
6. §

(1) A szolgáltató a valós idejű ügyfél-átvilágítás során az ügyfélre irányadó, Pmt. szerinti nyilatkozatok megtételére és
okiratok bemutatására hívja fel az ügyfelet.
(2) A szolgáltató az (1) bekezdés alapján bemutatott okiratok adatait összeveti nyilvánosan hozzáférhető nyilvántartás
vagy olyan nyilvántartás adataival, amelynek kezelőjétől törvény alapján adatigénylésre jogosult.

7. §

(1) A szolgáltató megszakítja a valós idejű ügyfél-átvilágítást, amennyiben
a)
az ügyfél a valós idejű ügyfél-átvilágítás során visszavonja az adatrögzítéshez adott hozzájárulását,
b)
az ügyfél által bemutatott okmányok, illetve okiratok fizikai és adattartalmi követelményei nem adottak,
c)
az ügyfél, az általa bemutatott okmányok, illetve okiratok vizuális azonosításának feltételei nem adottak,
d)
a szolgáltató nem tudja elkészíteni a hang- és képfelvételt,
e)
az ügyfél nem, nem teljes egészében vagy hibásan küldi vissza az azonosítási kódot,
f)
az ügyfél nem vagy a szolgáltató vezetője, foglalkoztatottja, illetve segítő családtagja számára észlelhetően
befolyás alatt tesz nyilatkozatot, vagy
g)
az eljárás során azzal kapcsolatban bármilyen ellentmondás vagy bizonytalanság lép fel.
(2) Pénzmosásra, terrorizmus finanszírozására vagy dolog büntetendő cselekményből való származására utaló adat,
tény, illetve körülmény felmerülése esetében, a szolgáltató az (1) bekezdésben írt feltételek fennállása ellenére is
elvégzi a valós idejű ügyfél-átvilágítást, amelyet követően haladéktalanul bejelentést tesz a pénzügyi információs
egységnél.

8. §		
A valós idejű ügyfél-átvilágítást a szolgáltató belső szabályzatban meghatározott foglalkoztatottjának a valós idejű
ügyfél-átvilágítás egészére kiterjedő ellenőrzése zárja le.
9. §		
A szolgáltató a valós idejű ügyfél-átvilágítás rendszerét úgy alakítja ki, hogy azt a fogyatékos személyek jogairól és
esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvény szerinti fogyatékos személy is igénybe tudja venni.

3. A kockázatérzékenységi megközelítés alapján üzleti kapcsolat létesítéséhez vagy ügyleti megbízás
teljesítéséhez vezetői döntést igénylő esetek
10. §

(1) Az üzleti kapcsolat létesítését és az ügyleti megbízás teljesítését a Pmt.-ben meghatározottakon felül
ügyfélkockázati tényezők alapján a szolgáltató belső szabályzatban meghatározott vezetője hagyja jóvá az alábbi
esetekben:
a)
amennyiben az üzleti kapcsolat létesítése során arra utaló adat, tény, illetve körülmény merül fel, hogy
a szolgáltatás mögött ténylegesen nem az a személy áll, aki a szerződéskötési kérelemben feltüntetésre
került,
b)
amennyiben az üzleti kapcsolat létesítése során havi ötvenmillió forintot meghaladó készpénzforgalom
lebonyolítását jelzi az ügyfél,
c)
amennyiben az ügyleti megbízás az ötvenmillió forintot meghaladja,
d)
amennyiben az ügyfél olyan társaság, amelynek bemutatóra szóló részvénye van, vagy amelynek
részvényesét részvényesi meghatalmazott képviseli,
e)
amennyiben az ügyfél olyan társaság, amelynek tulajdonosi szerkezete a társaság üzleti tevékenységének
jellegéhez képest szokatlannak vagy túlzottan összetettnek tűnik.
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(2) Az üzleti kapcsolat létesítését és az ügyleti megbízás teljesítését termékhez, szolgáltatáshoz, ügylethez vagy
alkalmazott eszközhöz kapcsolódó kockázati tényezők alapján a szolgáltató belső szabályzatban meghatározott
vezetője hagyja jóvá az alábbi esetekben:
a)
privátbanki üzleti kapcsolat létesítése,
b)
személyesen meg nem jelent természetes személy ügyféllel okirat hiteles másolata alapján létrejött üzleti
kapcsolat vagy ügylet,
c)
új termékek vagy új üzleti gyakorlatok, többek között új teljesítési mechanizmus, valamint új vagy fejlődő
technológiák alkalmazása mind új, mind korábban meglévő termékek esetében.
(3) Az üzleti kapcsolat létesítését és az ügyleti megbízás teljesítését földrajzi kockázati tényezők alapján a szolgáltató
belső szabályzatban meghatározott vezetője hagyja jóvá az alábbi esetekben:
a)
ha az ügyfél stratégiai hiányosságokkal rendelkező, kiemelt kockázatot jelentő harmadik országban
lakcímmel vagy székhellyel rendelkezik,
b)
ha az ügyfél tulajdonosai között stratégiai hiányosságokkal rendelkező, kiemelt kockázatot jelentő harmadik
országban székhellyel rendelkező jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet található,
c)
ha az ügyfél tényleges tulajdonosa, rendelkezésre jogosultja, képviselője vagy meghatalmazottja stratégiai
hiányosságokkal rendelkező, kiemelt kockázatot jelentő harmadik országban rendelkezik lakcímmel.

4. Az egyszerűsített és a fokozott ügyfél-átvilágítás esetkörei és azok felügyeleti jóváhagyásának
szabályai
11. §		
A szolgáltató a Pmt.-ben meghatározottakon kívül egyszerűsített ügyfél-átvilágítást alkalmazhat, amennyiben
ügyfele
1.
a Pmt. 1. § (1) bekezdés a)–e) pontjában meghatározott, az Európai Unió területén székhellyel rendelkező
szolgáltató vagy olyan, harmadik országban székhellyel rendelkező – a Pmt. 1. § (1) bekezdés a)–e) pontjában
meghatározott – szolgáltató, amelyre a Pmt.-ben meghatározottakkal egyenértékű követelmények
vonatkoznak, és amely ezek betartása tekintetében felügyelet alatt áll,
2.
olyan társaság, amelynek értékpapírját egy vagy több tagállamban bevezették a szabályozott piacra, vagy
olyan harmadik országbeli társaság, amelyre a közösségi joggal összhangban lévő közzétételi követelmények
vonatkoznak,
3.
a Pmt. 5. §-ában meghatározott felügyeletet ellátó szerv,
4.
helyi önkormányzat, a helyi önkormányzat költségvetési szerve vagy a 3. pontba nem tartozó központi
államigazgatási szerv,
5.
az Európai Parlament, az Európai Unió Tanácsa, az Európai Bizottság, az Európai Unió Bírósága, az Európai
Számvevőszék, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság, a Régiók Bizottsága, az Európai Központi Bank,
az Európai Beruházási Bank vagy az Európai Unió más intézménye vagy szerve,
6.
sem visszavásárlási értékkel, sem lejárati szolgáltatással nem rendelkező, tisztán kockázati haláleseti
életbiztosítást köt,
7.
az életbiztosítási ágba tartozó biztosítás esetén, olyan biztosítást köt, amelynek az éves biztosítási díja nem
haladja meg a kettőszázhatvanezer forintot vagy amennyiben az egyszeri biztosítási díj nem haladja meg
a hatszázötvenezer forintot,
8.
számára az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárba a munkáltatója által az Önkéntes Kölcsönös Biztosító
Pénztárakról szóló törvény szerinti munkáltatói hozzájárulásként fizetett havi összeg nem haladja meg
egészségpénztár, önsegélyező pénztár, egészség- és önsegélyező pénztár esetén a tárgyév első napján
érvényes havi minimálbér 30%-át, önkéntes nyugdíjpénztár esetén a tárgyév első napján érvényes havi
minimálbér 50%-át,
9.
munkáltatója által az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárba az alkalmazottai javára fizetett, az Önkéntes
Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló törvény szerinti célzott szolgáltatás finanszírozására teljesített összes
befizetés éves szinten nem haladja meg a munkáltatónak a szolgáltatóban tagsági jogviszonnyal rendelkező
alkalmazottainak létszáma és a tárgyév első napján érvényes havi minimálbér szorzatának összegét,
10.
által az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárba befizetett összeg éves szinten nem haladja meg
a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint érvényesíthető adókedvezmény maximális mértékének
igénybevételéhez jogosító befizetés összegét,
11.
a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti nyugdíjbiztosítást köt, ide nem értve a szerződés teljes
vagy részleges visszavásárlására vonatkozó ügyletet,
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13.

12. §
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lakás-előtakarékossági szerződést köt, amely alapján az éves elhelyezendő megtakarítás összege nem
haladja meg a lakástakarékpénztárakról szóló törvény szerinti legmagasabb összegű éves állami támogatás
maradéktalan igénybevételéhez szükséges összeget, vagy
elektronikuspénz-birtokos, és a részére kibocsátott elektronikus pénz
a)
mindenkori egyenlege nem haladja meg a hatszázötvenezer forintot, és adott naptári évben
legfeljebb kettőszázhatvanezer forint értékben történő elektronikus pénz visszaváltását teszi
lehetővé a kibocsátó, és ebből a készpénzben kivett vagy készpénzre beváltott összeg nem haladja
meg a huszonötezer forintot, és
b)
olyan elektronikus pénz terhére vagy más olyan jellegű forrás felhasználásával nem tölthető fel,
amely esetében az ügyfél azonosítása nem történt meg.

(1) A szolgáltató a Pmt.-ben meghatározottakon kívül fokozott ügyfél-átvilágítást alkalmazhat, amennyiben ügyfele:
a)
nem állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő nonprofit gazdasági társaság,
b)
olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amelynek tényleges tulajdonosa
stratégiai hiányosságokkal rendelkező, kiemelt kockázatot jelentő harmadik országban földrajzi területen
rendelkezik lakcímmel,
c)
olyan társaság, amelynek bemutatóra szóló részvénye van, vagy amelynek részvényesét részvényesi
meghatalmazott képviseli,
d)
olyan társaság, amelynek tulajdonosi szerkezete a társaság üzleti tevékenységének jellegéhez képest
szokatlannak vagy túlzottan összetettnek tűnik.
(2) Amennyiben a szolgáltató az (1) bekezdés szerinti ügyfelet nem sorolja fokozott ügyfél-átvilágítás alá, azt belső
kockázatértékelésében indokolja.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott esetben a szolgáltató a belső kockázatértékeléséhez előzetesen a Magyar
Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) engedélyét kéri.

5. A megerősített eljárás esetkörei és feltételrendszere
13. §		
A szolgáltató a Pmt.-ben meghatározottakon kívül a következő esetekben alkalmaz megerősített eljárást:
a)
személyesen meg nem jelent természetes személy ügyféllel okirat hiteles másolata alapján létrejött üzleti
kapcsolat vagy ügylet esetén,
b)
nem állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő nonprofit gazdasági társaság tekintetében,
c)
stratégiai hiányosságokkal rendelkező, kiemelt kockázatot jelentő harmadik országban lakóhellyel vagy
székhellyel rendelkező ügyfél tekintetében,
d)
stratégiai hiányosságokkal rendelkező, kiemelt kockázatot jelentő harmadik országban lakóhellyel
rendelkező tényleges tulajdonos tekintetében,
e)
a takarékbetétről szóló törvényerejű rendelet szerinti nem névre szóló takarékbetét névre szólóvá
alakításával érintett ügyfél tekintetében, amennyiben a névre szólóvá alakítani kívánt takarékbetétek
összértéke eléri a hárommillió-hatszázezer forintot,
f)
amennyiben az ügyfél olyan társaság, amelynek bemutatóra szóló részvénye van, vagy amelynek
részvényesét részvényesi meghatalmazott képviseli,
g)
amennyiben az ügyfél olyan társaság, amelynek tulajdonosi szerkezete a társaság üzleti tevékenységének
jellegéhez képest szokatlannak vagy túlzottan összetettnek tűnik, vagy
h)
amennyiben az ügyfelet a szolgáltató tízmillió forintot meghaladó pénzváltás miatt világítja át.
14. §		
A szolgáltató belső kockázatértékelése alapján a belső szabályzatában határozza meg, hogy a Pmt.-ben és
az e rendeletben meghatározottakon kívül mely esetekben alkalmaz megerősített eljárást.
15. §

(1) A szolgáltató a megerősített eljárás során az alábbi intézkedéseket hajtja végre:
a)
további információ szerzése
aa)
az ügyfélről,
ab)
a tervezett ügylet természetéről,
ac)
az ügyfél pénzügyi eszközéről és annak forrásáról,
ad)
a tervezett vagy végrehajtott ügylet céljáról,
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b)
az ügyfélhez kötődő üzleti kapcsolatok számának és időzítésének kiemelt vizsgálata és
c)
további vizsgálatok céljából ügylet kiválasztása.
(2) A szolgáltató az (1) bekezdés c) pontja szerinti vizsgálatok elvégzése céljából kiválasztja legalább a tízmillió forintot
elérő vagy meghaladó összegű ügyletet.
(3) Amennyiben a (2) bekezdés szerinti ügylet készpénzbefizetés vagy pénzváltás, a szolgáltató beszerzi a pénzügyi
eszközök forrására vonatkozó információt is.

6. A belső kockázatértékelés elkészítésének szabályrendszere
16. §

(1) A belső kockázatértékelés alkalmazása során a szolgáltató beazonosítja a már ismert kockázatai közül azokat,
amelyek hatással vannak a pénzmosási és terrorizmusfinanszírozási kockázataira.
(2) A szolgáltató az (1) bekezdésben meghatározott beazonosítás során figyelembe veszi a már rendelkezésre álló
kockázati profilt.

17. §

(1) A szolgáltató a kockázati tényezők beazonosítása során a Pmt.-ben meghatározottakon kívül az alábbiakat veszi
figyelembe:
a)
az Európai Bizottság nemzetek feletti kockázatértékelését,
b)
az európai felügyeleti hatóságok véleményét az európai uniós pénzügyi ágazatot érintő pénzmosási és
terrorizmusfinanszírozási kockázatokról,
c)
az MNB által kiadott ajánlást,
d)
az MNB által nyilvánosságra hozott információkat és
e)
az MNB által folytatott eljárás során keletkezett és nyilvánosságra hozott dokumentumokat.
(2) A szolgáltató a kockázati tényezők beazonosítása során különösen
a)
a civil társadalomtól,
b)
az értékelés alá vont tagállam pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni rendszere megfelelőségével
és hatékonyságával, korrupcióellenes és adózási rendszerrel kapcsolatos értékeléséből,
c)
nyilvános forrásból és
d)
tudományos intézményektől
származó információkat vehet figyelembe.

18. §

(1) Amennyiben a szolgáltató ki van téve más tagállam vagy harmadik ország pénzmosási és terrorizmusfinanszírozási
kockázatainak, a szolgáltató ezeket a kockázatokat is beazonosítja.
(2) A szolgáltató az (1) bekezdés szerinti kockázatokat különösen abban az esetben azonosítja be, amennyiben
a szolgáltató
a)
üzleti kapcsolatot tart fenn más tagállammal vagy harmadik országban bejegyzett vagy letelepedett
személlyel,
b)
egy másik tagállamban vagy harmadik országban létrehozott pénzügyi csoport tagja,
c)
tényleges tulajdonosa másik tagállamban vagy harmadik országban rendelkezik lakóhellyel, vagy
d)
olyan kapcsolatot tart fenn más tagállammal vagy harmadik országgal, amely arra utal, hogy a szolgáltató ki
van téve az adott ország pénzmosási és terrorizmusfinanszírozási kockázatainak.
(3) A szolgáltató beszerzi az (1) bekezdés szerinti tagállamhoz vagy harmadik országhoz köthető pénzmosási és
terrorizmusfinanszírozási kockázatokkal kapcsolatos azon információkat, amelyek hatással lehetnek az általa végzett
tevékenységre.
(4) A szolgáltató a tudomásszerzéstől számított három munkanapon belül bejelentést tesz az MNB-hez, amennyiben
az (1) bekezdés szerinti kockázatok beazonosítását és a (3) bekezdés szerinti információk beszerzését követően
olyan hiányosság jut a tudomására, amelyek veszélyt jelentenek az Európai Unió pénzügyi rendszerére.

19. §		
A szolgáltató az alábbi szempontokat veszi figyelembe belső kockázatértékelésének elkészítésekor:
a)
tulajdonosi és vállalati szerkezete, figyelemmel arra, hogy a szolgáltató nemzetközi, külföldi vagy belföldi
intézmény, anyavállalat, leányvállalat, fiók vagy egyéb szervezet,
b)
szervezetének és szerkezetének összetettsége és átláthatósága,
c)
a felsővezetők, a vezető testület tagjainak és a minősített befolyással bíró tulajdonosának hírneve és
integritása,
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d)
e)
f)
g)

h)

i)
j)
k)
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a kínált termék vagy szolgáltatás, az elvégzett tevékenység és ügylet természete és összetettsége,
a használt alkalmazott eszköz, beleértve az ingyenes szolgáltatásnyújtást, az ügynök vagy a közvetítő
használatát,
a kiszolgált ügyfelek típusai,
az üzleti tevékenység földrajzi területe, különösen, amennyiben azt stratégiai hiányosságokkal rendelkező,
kiemelt kockázatot jelentő harmadik országban végzi, vagy az ügyfelei jelentős részének származási országa
stratégiai hiányosságokkal rendelkező, kiemelt kockázatot jelentő harmadik ország,
a belső irányítási megoldás és szerkezet minősége, beleértve a belső ellenőrzési és megfelelési funkció
hatékonyságát, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzésével és megakadályozásával
összefüggő jogi követelménynek való megfelelést és belső kockázatértékelésének hatékonyságát,
az uralkodó vállalati kultúra, különösen a megfelelési és átláthatósági kultúra,
a hatóságokkal való együttműködés tapasztalatai és
egyéb prudenciális szempontok.

20. §

(1) A 17–19. § szerinti pénzmosási és terrorizmusfinanszírozási kockázati tényezők együttesen képezik a szolgáltató
kockázatértékelésének alapját.
(2) A szolgáltató értékeli a 17–19. § szerinti pénzmosási és terrorizmusfinanszírozási kockázati tényezők szolgáltatóra
gyakorolt hatását és a szolgáltatónál működő kockázatalapú ellenőrzési rendszer és folyamat megfelelőségét
a pénzmosási és terrorizmusfinanszírozási kockázat enyhítése érdekében.
(3) A szolgáltató a kockázati tényező relatív jelentősége alapján eltérően súlyozhatja a kockázatot és az azokat mérséklő
tényezőt, azonban nem térhet el az MNB által kötelezően előírt kockázat beépítésétől és az ahhoz kapcsolódó
átvilágítási mód alkalmazásától.
(4) A szolgáltató a kockázatokat legalább alacsony, átlagos és magas kockázati kategóriába sorolja.
(5) A szolgáltató a kockázatokat legalább ügyfél, termék, szolgáltatás, alkalmazott eszköz, földrajzi kockázati csoportba
sorolja.

21. §

(1) A szolgáltató a kockázat értékelése és a jogszabály figyelembevételével meghatározza, hogy milyen esetben
alkalmaz egyszerűsített vagy fokozott ügyfél-átvilágítást.
(2) A beazonosított kockázat értékelése alapján meghatározza, hogy mely esetben kér be ügyfelétől a pénzügyi eszköz
forrására vonatkozó információt, mikor alkalmaz megerősített eljárást, és milyen időszakonként vizsgálja felül
az általa beszerzett ügyfél-átvilágítási adatot.
(3) A szolgáltató a beazonosított kockázat értékelése alapján meghatározza, hogy milyen intézkedésre van szükség
a feltárt kockázat kezelése érdekében. A meghatározott intézkedést határidőhöz köti és kijelöli a végrehajtásért
felelős személyt.
(4) A szolgáltató az általa elvégzett belső kockázatértékelésről jelentést készít, amelyben dokumentálja a kockázati
tényezőt és az alapjául szolgáló információt, a kockázat értékelését, a kockázat kezelésére tett intézkedést, a felelős
személyt, a határidőt és a tervezett felülvizsgálat időpontját.
(5) A szolgáltató vezető tisztségviselője vagy vezető testülete a belső kockázatértékelésről szóló jelentést jóváhagyja.

22. §

(1) A szolgáltató a belső kockázatértékelését az alapjául szolgáló információ időszakos és eseti felülvizsgálatával
aktualizálja.
(2) A szolgáltató által az (1) bekezdés alapján elvégzett felülvizsgálat ütemezése arányban kell hogy álljon
a szolgáltatóhoz kapcsolódó pénzmosási és terrorizmusfinanszírozási kockázattal.
(3) A szolgáltató a belső kockázatértékelését soron kívül felülvizsgálja, amennyiben
a)
külső hatás megváltoztatja a kockázat természetét,
b)
új típusú pénzmosási és terrorizmusfinanszírozási kockázat merül fel,
c)
az MNB által tett megállapítás ilyen intézkedést tartalmaz,
d)
a szolgáltató saját maga által tett, kockázatot csökkentő intézkedéséből ez következik,
e)
a szolgáltató tulajdonosaival, a vezető testület tagjaival, a fő funkciókat ellátó személyekkel vagy
a szervezetével kapcsolatban új információk merülnek fel, továbbá
f)
minden egyéb esetben, amikor a szolgáltatónak alapos oka van azt feltételezni, hogy a kockázatértékelés
alapjául szolgáló információ már nem alkalmazható.
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7. Az ügylet felfüggesztése
23. §

(1) A szolgáltató meghatározza az ügyfélnek adandó tájékoztatást, valamint belső szabályzatában rögzíti szervezeti
egységeinek kötelezettségét és felelősségét az ügylet felfüggesztése során.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott tájékoztatás nem utalhat az ügylet felfüggesztésének tényére és a felfüggesztés
indokára.
(3) A szolgáltató biztosítja, hogy
a)
a felfüggesztés tényéről a szolgáltató tudomással bíró vezetője, foglalkoztatottja és segítő családtagja
az (1) bekezdés szerinti tájékoztatás szerint jár el,
b)
a felfüggesztés teljesítéséhez csak a szükséges szervezeti egységet vonja be,
c)
a felfüggesztési kötelezettség teljesítésére utaló adat, tény, illetve körülmény felmerülésekor telefonon
értesíthesse a pénzügyi információs egységként működő hatóságot, és ebben az esetben a tőle kapott
instrukciók szerint járjon el, valamint
d)
a felfüggesztés ideje alatt a telefonos kapcsolattartás a pénzügyi információs egységként működő
hatósággal a kijelölt személy akadályoztatása esetén is folyamatos legyen.
(4) A szolgáltató az általa vezetett nyilvántartáson belül az ügylet felfüggesztését igazoló iratot vagy annak másolatát
elkülönítetten kezeli.

8. A belső ellenőrző és információs rendszer működtetése
24. §		
Ezen alcím alkalmazásában:
a)
automatikus szűrőrendszer: ügyfél és ügylet pénzmosás és terrorizmus finanszírozása szempontjából előzetes
paraméterezés alapján történő, emberi beavatkozást nem igénylő leválogatására alkalmas informatikai
rendszer,
b)
manuális szűrés: ügyfél és ügylet pénzmosás és terrorizmus finanszírozása szempontjából történő, emberi
beavatkozást igénylő leválogatása.
25. §

(1) A szolgáltatónak rendelkeznie kell olyan – az ügyfelek jelentős száma esetén automatikus – szűrőrendszerrel, amely
biztosítani képes a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása szempontjából kockázatos ügyfél és szokatlan ügylet
kiszűrését.
(2) A szolgáltató – az ügyfelek nem jelentős száma esetén – manuális szűréssel biztosítja a pénzmosás és a terrorizmus
finanszírozása szempontjából ügyfél és szokatlan ügylet leválogatását.
(3) A szolgáltató a (2) bekezdésben meghatározott esetben automatikus szűrést is alkalmazhat.
(4) Az ügyfelek száma jelentős, amennyiben azok száma a tárgyévet megelőző év végén több mint ötvenezer.

26. §

(1) A szolgáltató a következő ügyfél-, illetve ügylettípusokra végez szűrést:
a)
huszonötmillió forintot elérő vagy meghaladó összegű készpénzbefizetés természetes személy ügyfél
részére,
b)
ötvenmillió forintot elérő vagy meghaladó összegű készpénzbefizetés jogi személy és jogi személyiséggel
nem rendelkező ügyfél részére,
c)
huszonötmillió forintot elérő vagy meghaladó összegű készpénzkifizetés természetes személy ügyfél részére,
d)
ötvenmillió forintot elérő vagy meghaladó összegű készpénzkifizetés jogi személy és jogi személyiséggel
nem rendelkező ügyfél részére, és
e)
stratégiai hiányosságokkal rendelkező, kiemelt kockázatot jelentő harmadik országból kezdeményezett vagy
oda továbbított ötmillió forintot elérő vagy meghaladó összegű ügylet.
(2) A szolgáltató a szűrési feltételeit az (1) bekezdésben meghatározottakon túl a nemzeti kockázatértékelés és a belső
kockázatértékelése alapján határozza meg.
(3) A szolgáltató a szűrési feltételeit folyamatosan felülvizsgálja.

27. §

(1) A szolgáltató a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása szempontjából a szűrést folyamatosan végzi.
(2) A kiszűrt ügyfél, illetve ügylet pénzmosás és terrorizmus finanszírozása szempontjából történő elemzését és
értékelését a szolgáltató a 26. § (1) bekezdésében foglalt esetben a szűrést követő tíz munkanapon, minden más
esetben a szűrést követő harminc munkanapon belül végzi el. A szűrés végrehajtásának napja a határidőbe nem
számít bele.
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(3) A kiszűrt ügyfél, illetve ügylet elemzésének és értékelésének folyamatát a szolgáltató úgy dokumentálja, hogy
a szolgáltató vezetője, foglalkoztatottja és segítő családtagja által végrehajtott intézkedés eredménye és az az
alapján hozott döntés utólag rekonstruálható legyen.
28. §

(1) A szolgáltató a belső ellenőrző és információs rendszer részeként névtelenséget biztosító visszaélés-bejelentési
rendszert (a továbbiakban: bejelentési rendszer) működtet.
(2) Bejelentést a bejelentési rendszeren keresztül a szolgáltató azon vezetője, foglalkoztatottja vagy segítő családtagja
tehet, aki tudomással bír arról, hogy a szolgáltató a Pmt. rendelkezéseit megsérti vagy megsértette.
(3) A bejelentést a szolgáltató harminc napon belül kivizsgálja. A határidőbe a bejelentés megtételének napja nem
számít bele.
(4) A bejelentés kivizsgálásában nem vehet részt az, aki a bejelentést tette és a bejelentéssel érintett személy.
(5) Amennyiben a szolgáltató azt állapítja meg, hogy pénzmosásra, terrorizmusfinanszírozásra vagy dolog büntetendő
cselekményből való származására utaló adat, tény, illetve körülmény merül fel, úgy a kijelölt személy haladéktalanul
bejelentést tesz a pénzügyi információs egységnek.
(6) Amennyiben a szolgáltató azt állapítja meg, hogy bűncselekmény gyanúja áll fenn, úgy haladéktalanul feljelentést
tesz a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező nyomozó hatóságnál.
(7) Amennyiben a szolgáltató az (5) és (6) bekezdésben foglalt eseteken kívül a Pmt., az Európai Unió és az ENSZ
Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló törvény vagy
e rendelet megsértését állapítja meg, úgy a kijelölt személy haladéktalanul bejelentést tesz az MNB felé.
(8) A szolgáltatónak a bejelentés megtételét követően biztosítania kell, hogy ahhoz a bejelentéssel vagy annak
kivizsgálásában érintett személyen kívül más személy ne férhessen hozzá.

29. §		
A szolgáltató biztosítja, hogy a belső ellenőrző és információs rendszer képes legyen az üzleti kapcsolat
a)
személyes adat,
b)
számlaszám,
c)
ügyfélszám,
d)
ügylettípus vagy
e)
összeghatár
alapján történő leválogatására.
30. §		
A szolgáltató biztosítja, hogy a belső ellenőrző és információs rendszer képes legyen a benne rögzített adatoknak
a Pmt.-ben meghatározott időtartam alatt visszakereshetőséget lehetővé tevő nyilvántartására.

9. Az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó
intézkedések végrehajtása érdekében működtetett szűrőrendszer kidolgozása és működtetésének
minimumkövetelményei
31. §		
Ezen alcím alkalmazásában:
a)
automatikus szűrőrendszer: az ügyfél, a tényleges tulajdonos, a rendelkezésre jogosult, a meghatalmazott és
a képviselő személyes adatainak az uniós jogi aktusokban és az ENSZ Biztonsági Tanácsa (a továbbiakban:
ENSZ BT) határozataiban szereplő személyek adataival való folyamatos, emberi beavatkozást nem igénylő
összehasonlítására alkalmas informatikai rendszer,
b)
manuális szűrés: az ügyfél, a tényleges tulajdonos, a rendelkezésre jogosult, a meghatalmazott és a képviselő
személyes adatainak az uniós jogi aktusokban és az ENSZ BT határozataiban szereplő személyek adataival
való összehasonlítására alkalmas, emberi beavatkozást igénylő eljárás,
c)
tényleges tulajdonos: a Pmt. 3. § 38. pontja szerinti természetes személy,
d)
ügyfél: a Pmt. 3. § 41. pont a) alpontjában meghatározott személy.
32. §

(1) A szolgáltatónak rendelkeznie kell olyan – az ügyfelek jelentős száma esetén automatikus – szűrőrendszerrel,
amely biztosítani képes a pénzügyi és vagyoni korlátozásokat elrendelő uniós jogi aktusok és ENSZ BT határozatok
késedelem nélküli végrehajtását.
(2) A szolgáltató – az ügyfelek nem jelentős száma esetén – manuális szűréssel biztosítja a pénzügyi és vagyoni
korlátozásokat elrendelő uniós jogi aktusok és ENSZ BT határozatok késedelem nélküli végrehajtását.
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(3) A szolgáltató a (2) bekezdésben meghatározott esetben automatikus szűrést is alkalmazhat.
(4) A szolgáltató ügyfeleinek száma jelentős, amennyiben azok száma a tárgyévet megelőző év végén több mint ezer.
33. §

(1) A szolgáltató az Európai Unió és az ENSZ BT által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedésekre vonatkozó
szűrést folyamatosan végzi.
(2) A szolgáltató a kiszűrt találatokat elemzi és értékeli.
(3) A kiszűrt találatok elemzésének és értékelésének folyamatát a szolgáltató úgy dokumentálja, hogy a szolgáltató
vezetője, foglalkoztatottja és segítő családtagja által végrehajtott intézkedés eredménye és az az alapján hozott
döntés utólag rekonstruálható legyen.

10. A képzési program
34. §

(1) A szolgáltató a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzésével és megakadályozásával, valamint
az Európai Unió és az ENSZ BT által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedésekkel összefüggő
tevékenység ellátásában részt vevő szolgáltató vezetőjét, foglalkoztatottját és segítő családtagját a belépést követő
30 napon belül általános ügyintézői képzésben részesíti, és részére évente legalább egy alkalommal továbbképzést
(a továbbiakban együtt: általános ügyintézői képzés) szervez.
(2) Amennyiben a szolgáltató külön szervezeti egységet működtet a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása
megelőzése és megakadályozása, valamint az Európai Unió és az ENSZ BT által elrendelt pénzügyi és vagyoni
korlátozó intézkedések végrehajtása érdekében, úgy ennek a szervezeti egységnek a tagját a pénzmosás és
a terrorizmus finanszírozása megelőzésével és megakadályozásával és az Európai Unió és az ENSZ BT által elrendelt
pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásával kapcsolatban az általános ügyintézői képzési szintet
meghaladó speciális képzésben és évente legalább egy alkalommal továbbképzésben (a továbbiakban együtt:
speciális képzés) részesíti.

35. §		
Az általános ügyintézői képzés és a speciális képzés programja az egyes munkakörök betöltéséhez szükséges
mértékben legalább a következő témaköröket tartalmazza:
a)
a 2013. június 30-ig hatályban volt Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvényben büntetni rendelt
aa)
terrorcselekmény,
ab)
nemzetközi gazdasági tilalom megszegése,
ac)
gazdasági titok megsértése,
ad)
pénzmosás,
ae)
a pénzmosással kapcsolatos bejelentési kötelezettség elmulasztása,
b)
a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvényben büntetni rendelt
ba)
terrorcselekmény,
bb)
terrorcselekmény feljelentésének elmulasztása,
bc)
terrorizmus finanszírozása,
bd)
nemzetközi gazdasági tilalom megszegése,
be)
nemzetközi gazdasági tilalom megszegése feljelentésének elmulasztása,
bf )
pénzmosás,
bg)
pénzmosással kapcsolatos bejelentési kötelezettség elmulasztása,
bh)
gazdasági titok megsértése
bűncselekmény törvényi tényállása és annak jogi szempontú elemzése,
c)
Pmt., valamint az Európai Unió és az ENSZ BT által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések
végrehajtásáról szóló törvény fogalmainak ismertetése,
d)
ügyfél-átvilágítás teljesítésének kötelező esetei,
e)
ügyfél-átvilágítási intézkedések
ea)
a Pmt. 7–14. §-a alapján elvégzett ügyfél-átvilágítás,
eb)
egyszerűsített ügyfél-átvilágítás,
ec)
fokozott ügyfél-átvilágítás és
ed)
más szolgáltató által elvégzett ügyfél-átvilágítás
esetén,
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f)
g)
h)
i)
j)

k)

l)
m)
n)
o)
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az ügyfél-átvilágítás során használt nyilvántartások,
a pénzátutalási tevékenységet végző szolgáltató esetében az e tevékenység végzése során rögzítendő
adatkör,
a bejelentési és felfüggesztési kötelezettség teljesítésnek részletes szabályai,
a felfedés tilalma és annak gyakorlati jelentősége,
a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzésével és megakadályozásával összefüggésben
végzett tevékenység, valamint az Európai Unió és az ENSZ BT által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó
intézkedések végrehajtása kapcsán felmerülő
ja)
adatvédelmi,
jb)
nyilvántartási és
jc)
statisztikai
kérdések,
a szolgáltató által a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzésével és megakadályozásával,
valamint az Európai Unió és az ENSZ BT által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések
végrehajtásával összefüggésben alkalmazott szűrőrendszerek működtetésének szabályai,
a megerősített eljárás fogalma és a szolgáltató által a megerősített eljárás keretében alkalmazott eljárásrend
és intézkedés ismertetése,
a nemzeti kockázatértékelés-szolgáltató specifikus vonatkozásai,
a szolgáltató saját eljárásrendje és
a szolgáltató belső kockázatértékelése.

36. §		
A szolgáltató a valós idejű ügyfél-átvilágítást végző szolgáltató vezetőjét, foglalkoztatottját és segítő családtagját
– az általános ügyintézői képzési programon túl – és a 34. § (2) bekezdés szerinti szervezeti egység tagját
– a speciális képzés programján túlmenően – a következő ismeretekre (a továbbiakban: valós idejű
ügyfél-átvilágításra vonatkozó képzés) kiterjedő képzésben részesíti:
a)
a valós idejű ügyfél-átvilágítás jogi háttere,
b)
a technikai követelmények, adatvédelmi, adat- és informatikai biztonsági ismeretek,
c)
a valós idejű ügyfél-azonosítás menetének ismertetése,
d)
okmányismeret,
e)
az okmányok hamisítási módjai,
f)
az okmányok hamisítási módjainak felismerése és
g)
az ügyfél oldali felelősségekre vonatkozó ismeretek.
37. §

(1) A kijelölt személy felelős az általános ügyintézői képzési program és a valós idejű ügyfél-átvilágításra vonatkozó
képzés kidolgozásáért és végrehajtásáért.
(2) A 34. § (2) bekezdése szerinti esetben a szervezeti egység vezetője felelős speciális képzés és a valós idejű
ügyfél-átvilágításra vonatkozó képzés kidolgozásáért és végrehajtásáért.

38. §

(1) Amennyiben a szolgáltató vezetője, foglalkoztatottja vagy segítő családtagja akadályoztatva van az általános
ügyintézői képzésben, a speciális képzésben vagy a valós idejű ügyfél-átvilágításra vonatkozó képzésben való
részvételben, úgy az akadályoztatás megszűnését követő 30 napon belül a szolgáltatónak biztosítania kell
a képzésben való részvétel lehetőségét.
(2) A szolgáltató az általános ügyintézői képzés, a speciális képzés, és a valós idejű ügyfél-átvilágításra vonatkozó
képzés során elsajátított ismeretet írásbeli vizsgával ellenőrzi.
(3) Amennyiben a szolgáltató vezetője, foglalkoztatottja vagy segítő családtagja, illetve a 36. § (2) bekezdése szerinti
szervezeti egység tagja akadályoztatva van a vizsga letételében, úgy az akadályoztatás megszűnését követő
harminc napon belül a szolgáltatónak biztosítania kell a vizsga letételének lehetőségét.

39. §		
A szolgáltató az általános ügyintézői képzés, a speciális képzés, a valós idejű ügyfél-átvilágításra vonatkozó
képzés, valamint az ezekhez kapcsolódó vizsga anyagát, a javítókulcsot, a vizsgázók névsorát és vizsgázónként
a vizsgaeredményeket a vizsga napjától számított öt évig őrzi.
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11. Záró rendelkezések
40. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A 8. és a 9. alcím 2018. július 1-jén lép hatályba.

41. §		
Amennyiben a szolgáltató belső kockázatértékelése nem képezi részét a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása
megelőzéséről és megakadályozásáról szóló szabályzatának, úgy azt a szolgáltatónak a nemzeti kockázatértékelés
megismerését követő negyvenöt napon belül kell elkészítenie, amelyről öt napon belül tájékoztatja az MNB-t.
		

Nagy Márton s. k.,

		

a Magyar Nemzeti Bank alelnöke
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VII. A Kúria határozatai

A Kúria közleménye
a Nemzeti Választási Bizottság határozatai helybenhagyásáról
A népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi
CCXXXVIII. törvény 30. § (4) bekezdése alapján a Kúria az alábbi közleményt teszi közzé:
A Kúria a 2017. július 11-én kelt,
–
Knk.IV.37.393/2017. számú végzésében a Nemzeti Választási
kezdeményezésre irányuló kérdés hitelesítését megtagadó 50/2017.
felülvizsgálati kérelmet elutasította, a határozatot helybenhagyta;
–
Knk.IV.37.394/2017. számú végzésében a Nemzeti Választási
kezdeményezésre irányuló kérdés hitelesítését megtagadó 51/2017.
felülvizsgálati kérelmet elutasította, a határozatot helybenhagyta.

Bizottság országos népszavazási
számú határozata ellen benyújtott
Bizottság országos népszavazási
számú határozata ellen benyújtott

A határozatok megtekinthetők a Kúria hivatalos honlapján, a www.kuria-birosag.hu oldalon.
Budapest, 2017. július 11.
		
		

Dr. Kozma György s. k.,
a tanács elnöke

A Kúria Knk.IV.37.558/2017/4. számú határozata
A Kúria H. I. K. kérelmezőnek a Nemzeti Választási Bizottság (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.) által aláírásgyűjtő ív
mintapéldánya hitelesítése kapcsán meghozott 70/2017. NVB határozatának felülvizsgálata tárgyában, nem peres
eljárásban, meghozta az alábbi
v é g z é s t:1
A Kúria a felülvizsgálati kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.
Kötelezi a kérelmezőt, hogy fizessen meg az államnak – külön felhívásra – 1000 (egyezer) forint eljárási illetéket.
A Kúria e végzését a Magyar Közlönyben közzéteszi.
A végzés ellen jogorvoslatnak nincs helye.
Indokolás
[1] A Nemzeti Választási Bizottság a 70/2017. számú határozatában hitelesítette azon aláírásgyűjtő ív mintapéldányát,
amelyen az alábbi kérdés szerepelt:
„Egyetért-e Ön azzal, hogy december huszonnegyedike munkaszüneti nap legyen?”

1

Knk.IV.37.558/2017/5. számú végzéssel kiegészített szöveg
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[2] A Nemzeti Választási Bizottság megállapította, hogy a kérdés az Alaptörvényben, és a népszavazás
kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló
2013. évi CCXXXVIII. törvényben (a továbbiakban: Nsztv.) megfogalmazott követelményeknek megfelel, továbbá
a népszavazási kérdést tartalmazó aláírásgyűjtő ív is megfelel a jogszabályban foglalt előírásoknak. Erre tekintettel
a Nemzeti Választási Bizottság az Nsztv. 41. §-ában fogalt hatáskörében eljárva a magánszemély Szervező által
benyújtott országos népszavazási kezdeményezésére irányuló kérdés hitelesítéséről döntött.
[3] A 70/2017. számú NVB határozat ellen a kérelmező nyújtott be bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet. Kifejtette, hogy
a hitelesített népszavazási kérdés tiltott tárgykört érint és nem felel meg az egyértelműség követelményének.
[4] Az Nsztv. 1. § (1) bekezdése szerint az e törvény hatálya alá tartozó eljárásokra a választási eljárásról szóló 2013. évi
XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) Általános részét – az e törvényben foglalt eltérésekkel – alkalmazni kell. A Ve.
224. § (5) bekezdése szerint a bírósági felülvizsgálati eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával
rendelkező személy – a szakvizsga-bizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi
képviselet nélkül is eljárhat.
[5] A Ve. 231. § (2) bekezdése szerint a bírósági felülvizsgálati kérelmet érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha
a 224. § (5) bekezdésében foglalt rendelkezés megsértésével nyújtják be. A kérelmező ugyan csatolt ügyvédi
meghatalmazást, azonban a felülvizsgálati kérelmet a kérelmező csak saját kezűleg aláírva, ügyvédi ellenjegyzés
nélkül nyújtotta be.
[6] Erre tekintettel a Kúria a felülvizsgálati kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasította.
[7] A Kúria a közigazgatási nemperes eljárás illetékének mértékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 43. §
(7) bekezdés és 58. § (1) bekezdés f ) pontja alapján állapította meg és ennek alapján számított mérsékelt eljárási
illeték viselésére a 6/1986. (VI. 26.) IM rendelet 13. § (2) bekezdése alapján kötelezte a kérelmezőt.
[8] A jogorvoslatot az Nsztv. 30. § (1) bekezdése zárja ki.
[9] A Kúria e végzését az Nsztv. 14. § (1) bekezdése alapján a Magyar Közlönyben közzéteszi.
Budapest, 2017. július 11.
Dr. Kozma György s. k. a tanács elnöke, Dr. Horváth Tamás s. k. előadó bíró, Dr. Balogh Zsolt s. k. bíró
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1456/2017. (VII. 19.) Korm. határozata
a Nemzeti Infokommunikációs Stratégia (NIS) 2016. évi monitoring jelentéséről, a Digitális Jólét
Program 2.0-ról, azaz a Digitális Jólét Program kibővítéséről, annak 2017–2018. évi Munkaterve
elfogadásáról, a digitális infrastruktúra, kompetenciák, gazdaság és közigazgatás további fejlesztéseiről
A Kormány célja, hogy Magyarország minden polgára és vállalkozása a digitalizáció nyertese legyen, valamint a digitális
átalakulás során Magyarország Európa legsikeresebb, legjobb teljesítményre képes országai közé tartozzon.
A Kormány köszönetet mond a magyar polgároknak, a szakmai, civil és érdekképviseleti szervezeteknek, a digitális ökoszisztéma
szereplőinek alkotó közreműködésükért és széles körű összefogásukért, amelynek eredményeként elkészült a „Digitális Jólét
Program 2.0” című stratégiai dokumentum.
A Kormány a Digitális Jólét Program 2.0 végrehajtása során is megteremti a széles körű társadalmi párbeszéd fórumait, és
számít a magyar polgárok, valamint a szakmai, társadalmi, érdekképviseleti és tudományos szervezetek, illetve a piaci szereplők
közreműködésére és együttműködésére.
A Kormány
1. elfogadja a nemzeti fejlesztési miniszter által számára bemutatott, „Nemzeti Infokommunikációs Stratégia (NIS)
2016. évi monitoring jelentése” című dokumentumot (NIS Monitoring jelentés), és felhívja a nemzeti fejlesztési
minisztert, hogy a dokumentumot a kormányzati portálon (kormany.hu) tegye közzé;
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
azonnal
2. elfogadja a Digitális Jólét Programjával kapcsolatos kormányzati feladatok összehangolásáért és megvalósításáért
felelős miniszterelnöki biztos (a továbbiakban: miniszterelnöki biztos) által számára bemutatott, „Digitális
Jólét Program 2.0” című stratégiai dokumentumot, és felhívja a miniszterelnöki biztost, hogy a dokumentumot
a kormányzati portálon (kormany.hu) tegye közzé;
Felelős:
miniszterelnöki biztos
Határidő:
azonnal
3. kiemelkedően fontosnak tartja, hogy az internet-hozzáférés magas költsége egyetlen polgárt se gátoljon a digitális
világban való részvételben, ezért felhívja a miniszterelnöki biztost, hogy folytassa le a szükséges egyeztetéseket
a szolgáltatókkal annak érdekében, hogy az internetszolgáltatás 5%-os általános forgalmi adókulccsal adózó
termékek és szolgáltatások körébe sorolása maradéktalanul érvényesüljön a fogyasztói árakban;
Felelős:
miniszterelnöki biztos
Határidő:
2018. január 1.
4. kiemelkedően fontosnak tartja, hogy a korszerű digitális infrastruktúra hiánya egyetlen polgárt, családot,
vállalkozást és közintézményt se rekesszen ki a digitális világban való részvételből, ezért támogatja a Szupergyors
Internet Program (SZIP) keretében zajló fejlesztéseket, a Nemzeti Távközlési Gerinchálózattal (NTG) kapcsolatos
fejlesztéseket, a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési (NIIF) Program továbbfejlesztését, elősegíti
a magyarországi hírközlési szolgáltatók önerős digitális hálózatfejlesztési beruházásait, valamint elrendeli
a szupergyors internetelérés sebességének megfelelő ütemű emelését célzó program kidolgozását;
5. kiemelkedően fontosnak tartja, hogy Magyarország a mobil távközlés új technológiai megoldása, az 5G hálózati és
alkalmazásfejlesztések egyik európai központjává váljon, és az elsők között vezesse be a vezető nélküli gépjárművek
elterjedése szempontjából is kulcsfontosságú 5G technológiát, ezért támogatja a kormányzati és piaci szereplők,
valamint szakmai, tudományos és érdekképviseleti szervezetek részvételével megalakuló Magyarországi 5G Koalíció
(a továbbiakban: Koalíció) létrehozását, és elrendeli Magyarország 5G Stratégiájának és akciótervének elkészítését;
6. kiemelkedően fontosnak tartja, hogy a digitális felkészültség és kompetenciák hiánya miatt egyetlen magyar polgár
se szoruljon ki a digitális világból és a digitális gazdaságból, továbbá folyamatosan bővüljön a digitálisan felkészült
munkavállalók köre, ezért elrendeli a digitáliskompetencia-fejlesztés hosszú távú koncepciójának, finanszírozási
modelljének és a digitáliskompetencia-mérés egységes rendszerének kidolgozását, a Digitális Jólét Alapcsomag
után a Digitális Jólét Szoftver Alapcsomag kialakítását, valamint a polgárok digitáliskompetencia-fejlesztésben való
részvételének ösztönzésére szolgáló Digitális Jólét Klub program kidolgozását;
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7. kiemelkedően fontosnak tartja a Digitális Munkaerő Program végrehajtását;
8. kiemelkedően fontosnak tartja, hogy a magyar vállalkozások döntő többségét kitevő, nemzetgazdasági
szempontból kiemelten fontos mikro-, kis- és középvállalkozások a digitális átalakulás nyertesei legyenek, ezért
elrendeli a mikrovállalkozások digitális felkészültségének javítását célzó átfogó program kidolgozását, illetve
az európai uniós forrásból finanszírozott regionális fejlesztésekből rendre kimaradó közép-magyarországi régió
területén működő vállalkozások digitális fejlesztéseinek támogatására program kidolgozását;
9. kiemelkedően fontosnak tartja, hogy a digitalizációra történő felkészülés terjedjen ki valamennyi nemzetgazdasági
ágazatra, és az egyes ágazatok digitális átalakulása zökkenőmentesen menjen végbe, ezért elrendeli
a nemzetgazdasági ágazatok digitalizációját támogató egységes módszertani kézikönyv és mérési, minősítési
rendszer kidolgozását, valamint a megosztásra épülő gazdaság (az ún. sharing economy) jelenség magyarországi
hatásainak átfogó elemzését, illetve a Digitális Szolgáltatás Kereskedelem-fejlesztési Stratégia elkészítését;
10. kiemelkedően fontosnak tartja, hogy a digitalizáció segítségével Magyarország az eddigieknél is jobban
kihasználhassa egyedülálló agrárgazdasági lehetőségeit, ezért elrendeli Magyarország Digitális Agrár Stratégiájának
és a stratégia végrehajtását támogató intézkedések kidolgozását;
11. kiemelkedően fontosnak tartja a digitális eszközök és technológiák szerepét az egészségmegőrzésben,
a betegségek megelőzésében és a gyógyászati tevékenységben, illetve elő kívánja segíteni az egészségipar digitális
innovációs tevékenységét, ezért elrendeli Magyarország Digitális Egészségipar-fejlesztési Stratégiájának elkészítését
az Idősügyi Infokommunikációs Modellprogram kiterjesztésével összhangban;
12. kiemelkedően fontosnak tartja a digitális technológiák, alkalmazások, megoldások magyar sportban történő
használatának felgyorsítását, ezért elrendeli Magyarország Digitális Sport Stratégiájának elkészítését;
13. kiemelkedően fontosnak tartja a hazai online tartalomipari szereplők globális internetes vállalkozásokkal
szembeni – elsősorban az utóbbiak adóelkerülő magatartása miatt kialakult – versenyhátrányának enyhítését,
ezért elrendeli a magyarországi online tartalomszolgáltatói piac teljes körű felmérését és a piac hazai szereplőinek
versenypozícióját javító intézkedések kidolgozását;
14. kiemelkedően fontosnak tartja a hazai és exportpiaci igényeknek leginkább megfelelő vállalkozások tőkéhez
jutásának és fejlődésének támogatását, ezért felhívja a miniszterelnöki biztost, hogy a nemzeti fejlesztési
miniszterrel, a nemzetgazdasági miniszterrel, valamint a külgazdasági és külügyminiszterrel együttműködésben
vizsgálja meg a Digitális Jólét Tőkealap kialakításának és más programokkal való szinergiáinak lehetőségét (ex-ante
tanulmány kidolgozása révén);
Felelős:
miniszterelnöki biztos
nemzeti fejlesztési miniszter
nemzetgazdasági miniszter
külgazdasági és külügyminiszter
Határidő:
2017. augusztus 31.
15. kiemelkedően fontosnak tartja, hogy a digitális közigazgatási szolgáltatások hatékonyan támogassák a polgárok és
a vállalkozások ügyintézését, ezért elrendeli a közigazgatás digitalizációjával kapcsolatos feladatok átfogó nyomon
követését és koordinációját, illetve a közigazgatásban dolgozók számára egységes referenciakeret, tananyagok és
oktatási keretrendszer kidolgozását;
16. kiemelkedően fontosnak tartja, hogy a hazai informatikai vállalkozások azonos eséllyel versenyezzenek
a multinacionális cégekkel, ezért elrendeli a hazai informatikai mikro-, kis- és középvállalkozások, szellemi műhelyek
innovációs tevékenységének és termékfejlesztésének támogatását szolgáló intézkedések kidolgozását, a központi
és a területi közigazgatás informatikai beszerzési gyakorlatáról szóló felmérés elkészítését és a magyar digitális
gazdaság szereplőinek nemzetközi vásárokon, kiállításokon és konferenciákon történő megjelenésére vonatkozó
koncepció elkészítését;
17. kiemelkedően fontosnak tartja a nemzeti kulturális örökség részét képező közgyűjteményi kulturális kincsek
egységes szemléletű digitális fejlesztését, ezért elrendeli a digitalizált kulturális értékek akadálymentes
hozzáférhetővé tételét a köznevelés és az oktatás számára, illetve a polgárok digitális kulturális tartalmak iránti
érdeklődésének élénkítését;
18. kiemelkedően fontosnak tartja a polgárok, a vállalkozások és a közintézmények, valamint a magyarországi digitális
hálózatok kiberbiztonságának erősítését, ezért elrendeli a Nemzeti Kiberbiztonsági Stratégia felülvizsgálata mellett
egy, a tételes feladatok és felelősök megjelölését is tartalmazó intézkedési terv elkészítését, és ennek részeként
a Digitális Jólét Program 2.0 kapcsán felmerülő információbiztonsági szempontok érvényesítését;
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19. kiemelkedően fontosnak tartja a digitális ökoszisztéma működését és fejlődését szolgáló hálózati kutatások
támogatását, ezért elrendeli a kutatások eredményeinek közvetlen hasznosítását a közigazgatás fejlesztésében,
az oktatásban és képzésben;
20. kiemelkedően fontosnak tartja a helyi, települési és térségi közösségek digitális fejlesztési programjainak, illetve
az Okos Város (Smart City) fejlesztések támogatását, ezért elrendeli egy Okos Város munkacsoport, illetve Okos
Város és Okos Térség közigazgatási mintaprojekt létrehozását, valamint az Okos Város megoldások megjelenítését
a kormánytisztviselői és köztisztviselői képzésekben;
21. kiemelkedően fontosnak tartja a Magyarország határain átívelő, Kárpát-medencei magyar digitális ökoszisztéma
megerősítését, ezért lehetővé kívánja tenni a határon túl élő magyar közösségek részvételét a Digitális Jólét
Programban, valamint elrendeli a Digitális Jólét Program Pontok hálózatának határon túli bővítésére vonatkozó
intézkedések kidolgozását;
22. kiemelkedően fontosnak tartja a digitalizációval együtt járó társadalmi, élettani és környezeti hatások felmérését,
a kedvezőtlen hatások enyhítését, ezért elrendeli a kérdéssel foglalkozó kutatások indítását, valamint a digitalizáció
nyomán megjelenő káros társadalmi hatások kezelésének, illetve a jogrendszerben való szankcionálásának
lehetőségeinek vizsgálatát;
23. egyetért azzal, hogy a 4–13. és 15–22. pontokban meghatározott feladatok felelőseit és a feladatok végrehajtásának
határidőit az 1. mellékletben szereplő Munkaterv határozza meg;
24. megbízza a miniszterelnöki biztost, hogy hangolja össze és felügyelje a Digitális Jólét Program 2.0 végrehajtását;
Felelős:
miniszterelnöki biztos
Határidő:
folyamatos
25. felhívja a miniszterelnöki biztost és a nemzetgazdasági minisztert, hogy az e határozatban és az 1. mellékletben
szereplő Munkatervben meghatározott feladatok teljes körű megvalósításához szükséges költségvetési feltételek
biztosításáról készüljön előterjesztés a Kormány számára;
Felelős:
miniszterelnöki biztos
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
26. felhívja az e határozatban és az 1. mellékletben szereplő Munkatervben érintett minisztereket, hogy
a)
a 3–22. pontban meghatározott feladatok végrehajtása során a miniszterelnöki biztos 24. pontban
meghatározott koordinációs feladat- és hatáskörében adott iránymutatásai szerint járjanak el;
b)
bocsássák a miniszterelnöki biztos rendelkezésére az 1. melléklet szerinti Munkaterv összehangolásával és
felügyeletével összefüggő feladatai ellátásához szükséges adatokat, információkat, elemzéseket;
27. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a miniszterelnöki biztos 24. pontban meghatározott koordinációs
feladat- és hatáskörének támogatása céljából, valamint 26. pont b) alpontban meghatározott adat- és
információszolgáltatás operatív feladatainak ellátása érdekében biztosítson a Digitális Jólét Program számára
programirodai szolgáltatásokat a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség közreműködésével;
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
miniszterelnöki biztos
Határidő:
folyamatos
28. felhívja a miniszterelnöki biztost, hogy kísérje figyelemmel a Munkaterv megvalósulását, a Munkaterv
végrehajtásával kapcsolatos folyamatos társadalmi egyeztetést, a Munkaterv évenkénti értékelését és szükség
szerint a felülvizsgálatát.
Felelős:
miniszterelnöki biztos
Határidő:
folyamatos
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1. melléklet az 1456/2017. (VII. 19.) Korm. határozathoz
A Digitális Jólét Program 2.0 2017–2018. évi Munkaterve
1. A Kormány a kormányhatározat 4. pontjának végrehajtása érdekében
a)
felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a miniszterelnöki biztossal, valamint a Miniszterelnökséget
vezető miniszterrel együttműködésben gondoskodjon a Szupergyors Internet Program (SZIP) keretében zajló
önerős, illetve uniós és hazai költségvetési forrásból támogatott fejlesztések folyamatos összehangolásáról,
jogi akadálymentesítéséről, a fejlesztések határidőre történő befejezéséhez szükséges feltételek
biztosításáról, valamint – a belügyminiszter bevonásával – a Nemzeti Távközlési Gerinchálózat (NTG)
fejlesztésével való összhang megteremtéséről;
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
miniszterelnöki biztos
Miniszterelnökséget vezető miniszter
belügyminiszter
Határidő:
folyamatos
b)
az európai uniós Gigabit Társadalom célkitűzéssel összhangban álló további digitálisinfrastruktúra-fejlesztési
tervek kidolgozása érdekében felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a miniszterelnöki biztossal,
a Miniszterelnökséget vezető miniszterrel és a nemzetgazdasági miniszterrel együttműködésben dolgozza ki
a széles sávú internetelérés adatátviteli sebességének megfelelő ütemű emelését célzó programot;
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
miniszterelnöki biztos
Miniszterelnökséget vezető miniszter
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
2017. november 30.
c)
a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési (NIIF) Program továbbfejlesztése érdekében felhívja
a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az emberi erőforrások miniszterével, a miniszterelnöki biztossal,
a belügyminiszterrel és a Miniszterelnökséget vezető miniszterrel együttműködésben, a Magyar Tudományos
Akadémia (MTA) bevonásával dolgozza ki a felsőoktatási intézmények és a kutatóintézetek, valamint
a közgyűjtemények hosszú távú infrastruktúra-fejlesztési stratégiáját.
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
emberi erőforrások minisztere
miniszterelnöki biztos
belügyminiszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
2017. december 31.
2. A Kormány a kormányhatározat 5. pontjának végrehajtása érdekében
a)
felhívja a miniszterelnöki biztost, hogy a nemzetgazdasági miniszterrel, a nemzeti fejlesztési miniszterrel
és a vezető nélküli, valamint az elektromos hajtású járművek fejlesztésében és gyártásában való magyar
részvétel koordinálásáért, továbbá az ELI Science Park projekt oktatási, kutatási és gazdaságfejlesztési
koncepciójának kialakításáért felelős kormánybiztossal (a továbbiakban: kormánybiztos) együttműködve
kezdeményezze a Koalíció megalapítását, és lássa el a Koalíció működtetésével összefüggő koordinációs
feladatokat;
Felelős:
miniszterelnöki biztos
nemzetgazdasági miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
kormánybiztos
Határidő:
a Koalíció létrehozására azonnal
a Koalíció működtetésére folyamatos
b)
felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a miniszterelnöki biztossal és a nemzetgazdasági miniszterrel
együttműködve, továbbá az a) pontban meghatározott Koalíció szakmai közreműködésével dolgozza ki
Magyarország 5G Stratégiáját, és azt terjessze a Kormány elé.
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Felelős:
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nemzeti fejlesztési miniszter
miniszterelnöki biztos
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
2017. október 31.
3. A Kormány a kormányhatározat 6. pontjának végrehajtása érdekében
a)
felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a miniszterelnöki biztossal, az emberi erőforrások
miniszterével, a nemzetgazdasági miniszterrel és a földművelésügyi miniszterrel együttműködve dolgozza ki
a digitáliskompetencia-fejlesztés hosszú távú és részletes koncepcióját, beleértve a digitáliskompetencia-mérés
egységes rendszerét;
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
miniszterelnöki biztos
emberi erőforrások minisztere
nemzetgazdasági miniszter
földművelésügyi miniszter
Határidő:
2017. október 31.
b)
felhívja a miniszterelnöki biztost, hogy a nemzeti fejlesztési miniszterrel, a belügyminiszterrel és
a Miniszterelnökséget vezető miniszterrel együttműködve gondoskodjon olyan Digitális Jólét Szoftver
Alapcsomag bevezetéséről, amely ingyenesen biztosít ellenőrzött, biztonságos szoftvereket a polgároknak
a hatékony internethasználat érdekében;
Felelős:
miniszterelnöki biztos
nemzeti fejlesztési miniszter
belügyminiszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
2017. december 31.
c)
felhívja a miniszterelnöki biztost, hogy a nemzeti fejlesztési miniszterrel és a nemzetgazdasági miniszterrel
együttműködésben dolgozza ki a polgárok térítésmentes digitáliskompetencia-fejlesztési programokban
való részvételét ösztönző Digitális Jólét Klub koncepcióját.
Felelős:
miniszterelnöki biztos
nemzeti fejlesztési miniszter
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
2017. október 31.
4. A Kormány a kormányhatározat 7. pontjának végrehajtása érdekében
a)
felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a miniszterelnöki biztossal, az emberi erőforrások miniszterével,
a nemzeti fejlesztési miniszterrel és a földművelésügyi miniszterrel együttműködésben dolgozza ki a digitális
gazdaság és a digitális munkaerőpiac átfogó monitoringrendszerét, beleértve a teljes körű szakképzési,
felnőttképzési, felnőttoktatási és a munkaerőpiaci státuszra vonatkozó digitális nyomonkövetési rendszer
kidolgozását;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
miniszterelnöki biztos
emberi erőforrások minisztere
nemzeti fejlesztési miniszter
földművelésügyi miniszter
Határidő:
2017. december 31.
b)
felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a nemzeti fejlesztési miniszterrel, az emberi erőforrások
miniszterével és a miniszterelnöki biztossal együttműködésben – a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési
Hivatal, valamint a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara bevonásával –, a nemzetközi jó gyakorlatok
figyelembevételével dolgozza ki és szükség szerint átfogó jelleggel módosítsa a magyar digitális és
hagyományos munkaerőpiac mérésére szolgáló kutatási, adatgyűjtési és adatelemzési módszertanok egységes
rendszerét, továbbá átfogó jelleggel a teljes digitális és hagyományos munkaerőpiac előrejelzési rendszerét;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
emberi erőforrások minisztere
miniszterelnöki biztos
Határidő:
2017. december 31.
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c)

felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a miniszterelnöki biztossal, az emberi erőforrások miniszterével,
a nemzeti fejlesztési miniszterrel és a földművelésügyi miniszterrel együttműködésben dolgozza ki a digitális
munkaerőpiacra lépést támogató képzési, motivációs, szemléletformáló és támogatási programot;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
miniszterelnöki biztos
emberi erőforrások minisztere
nemzeti fejlesztési miniszter
földművelésügyi miniszter
Határidő:
2017. december 31.
d)
felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a miniszterelnöki biztossal, az emberi erőforrások miniszterével
és a nemzeti fejlesztési miniszterrel együttműködésben vizsgálja felül a szakmai és vizsgakövetelmények
(SZVK) rendszerét, és gondoskodjon a digitalizáció által érintett szakmák képzési programjainak
kiegészítéséről a szükséges digitális képzési modulokkal;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
miniszterelnöki biztos
emberi erőforrások minisztere
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
2019. december 31.
e)
felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a miniszterelnöki biztossal, az emberi erőforrások miniszterével
és a nemzeti fejlesztési miniszterrel együttműködésben dolgozza ki a munkaerőpiac által elvárt képzésekre
való belépés ösztönzése érdekében a munkaerőpiaci igényekhez illeszkedő, rövid ciklusú képzések
támogatását szolgáló programot, amely növeli az egyes ágazati, informatikai és általában a digitális
képzésekre belépők számát;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
miniszterelnöki biztos
emberi erőforrások minisztere
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
2019. december 31.
f)
felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a miniszterelnöki biztossal, az emberi erőforrások miniszterével
és a nemzeti fejlesztési miniszterrel együttműködésben dolgozzon ki olyan szabályozási környezetet, amely
a digitálisan képzett munkaerő utánpótlásának hosszú távú, fenntartható biztosítása érdekében alkalmas
a digitális munkaerőpiac szükségleteinek kielégítésére, megteremtve a munkaadók, a munkavállalók,
a képzők és az állam közötti kockázat- és költségviselés egyensúlyát;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
miniszterelnöki biztos
emberi erőforrások minisztere
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
2018. december 31.
g)
felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy az emberi erőforrások miniszterével együttműködésben
dolgozza ki és vezesse be az informatika képzési területre felvett hallgatók állami ösztöndíjrendszerét, amely
alkalmas arra, hogy növelje az informatikai szakokra jelentkezők számát, illetve csökkentse az informatikai
szakokon tanuló hallgatók lemorzsolódását.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2017. december 31.
5. A Kormány a kormányhatározat 8. pontjának végrehajtása érdekében
a)
felhívja a miniszterelnöki biztost, hogy a nemzeti fejlesztési miniszterrel és a nemzetgazdasági miniszterrel
együttműködésben – a mikrovállalkozások digitális tudatosságának növelése és kompetenciafejlesztése
érdekében – készítsen országos reprezentatív felmérést a mikrovállalkozások digitális felkészültségéről, és
dolgozzon ki programot a mikrovállalkozások digitális felkészültségének javítása érdekében;
Felelős:
miniszterelnöki biztos
nemzeti fejlesztési miniszter
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
2017. október 31.
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b)
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felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a nemzetgazdasági miniszterrel és a miniszterelnöki biztossal
együttműködésben, a közép-magyarországi régióban működő vállalkozások digitális tudatosságának
növelése és IKT fejlesztéseinek segítése érdekében, a GINOP releváns digitális gazdaságfejlesztési
programjaira alapozva dolgozzon ki vállalati IKT programokat a Közép-magyarországi régióban.
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
nemzetgazdasági miniszter
miniszterelnöki biztos
Határidő:
2017. október 31.
6. A Kormány a kormányhatározat 9. pontjának végrehajtása érdekében
a)
felhívja a miniszterelnöki biztost, hogy a nemzetgazdasági miniszterrel és a nemzeti fejlesztési miniszterrel
együttműködésben dolgozza ki a nemzetgazdasági ágazatok digitalizációját támogató egységes
módszertani kézikönyvet, annak részeként az ágazati szereplők digitális felkészültségének mérési, minősítési
rendszerét;
Felelős:
miniszterelnöki biztos
nemzetgazdasági miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
2017. október 31.
b)
felhívja a miniszterelnöki biztost, hogy a nemzetgazdasági miniszterrel és a nemzeti fejlesztési miniszterrel
együttműködésben készítsen jelentést a megosztásra épülő gazdaság (az ún. sharing economy) jelenségéről,
annak magyarországi hatásairól, és tegyen javaslatot a szükséges szabályozási feladatokra;
Felelős:
miniszterelnöki biztos
nemzetgazdasági miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
2017. november 30.
c)
felhívja a miniszterelnöki biztost, hogy a nemzetgazdasági miniszterrel és a nemzeti fejlesztési miniszterrel
együttműködésben készítse el a Digitális Szolgáltatás Kereskedelem-fejlesztési Stratégiát;
Felelős:
miniszterelnöki biztos
nemzetgazdasági miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
2017. november 30.
d)
felhívja a miniszterelnöki biztost, hogy a nemzetgazdasági miniszterrel és a nemzeti fejlesztési miniszterrel
együttműködve készítsen jelentést az elektronikus úton nyújtott, ún. kényelmi szolgáltatások üzleti
modelljéről, és dolgozzon ki szabályozási javaslatot azokra az esetekre, amikor a digitális szolgáltatást nyújtók
indokolatlanul alkalmaznak felárat a hagyományos értékesítési formákhoz képest.
Felelős:
miniszterelnöki biztos
nemzetgazdasági miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
2017. október 31.
7. A Kormány a kormányhatározat 10. pontjának végrehajtása érdekében
a)
felhívja a miniszterelnöki biztost, hogy a földművelésügyi miniszterrel és a Miniszterelnökséget vezető
miniszterrel együttműködésben dolgozza ki Magyarország Digitális Agrár Stratégiáját, és azt terjessze
a Kormány elé;
Felelős:
miniszterelnöki biztos
földművelésügyi miniszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
2017. november 30.
b)
felhívja a földművelésügyi minisztert, hogy a miniszterelnöki biztossal és a Miniszterelnökséget vezető
miniszterrel együttműködésben dolgozza ki a Digitális Agrárakadémia létrehozására, működtetésére
vonatkozó javaslatot, és azt terjessze a Kormány elé;
Felelős:
földművelésügyi miniszter
miniszterelnöki biztos
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
2017. november 30.
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c)

felhívja a földművelésügyi minisztert, hogy a miniszterelnöki biztossal, az emberi erőforrások miniszterével
és a Miniszterelnökséget vezető miniszterrel együttműködésben dolgozza ki a digitális agrár-szaktanácsadók
képzésére vonatkozó programot, és azt terjessze a Kormány elé;
Felelős:
földművelésügyi miniszter
miniszterelnöki biztos
emberi erőforrások minisztere
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
2017. november 30.
d)
felhívja a földművelésügyi minisztert, hogy a miniszterelnöki biztossal és a Miniszterelnökséget vezető
miniszterrel együttműködésben dolgozza ki az agrár-adatintegrációs programot, és azt terjessze a Kormány
elé;
Felelős:
földművelésügyi miniszter
miniszterelnöki biztos
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
2017. december 31.
e)
felhívja a földművelésügyi minisztert, hogy a Miniszterelnökséget vezető miniszterrel, a miniszterelnöki
biztossal és a nemzeti fejlesztési miniszterrel együttműködésben a GINOP releváns digitális
gazdaságfejlesztési programjaira alapozva dolgozza ki az agrárvállalkozások IKT fejlesztéseit támogató
programokat.
Felelős:
földművelésügyi miniszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
miniszterelnöki biztos
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
2017. november 30.
8. A Kormány a kormányhatározat 11. pontjának végrehajtása érdekében
a)
felhívja a miniszterelnöki biztost, hogy az emberi erőforrások miniszterével, a nemzeti fejlesztési miniszterrel
és a nemzetgazdasági miniszterrel együttműködésben dolgozza ki Magyarország Digitális Egészségiparfejlesztési Stratégiáját, és azt terjessze a Kormány elé;
Felelős:
miniszterelnöki biztos
emberi erőforrások minisztere
nemzeti fejlesztési miniszter
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
2017. október 31.
b)
felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a miniszterelnöki biztossal és az emberi erőforrások
miniszterével együttműködésben tegyen javaslatot az Idősügyi Infokommunikációs Modellprogram
kiterjesztésére, Magyarország Digitális Egészségipar-fejlesztési Stratégiájának intézkedéseire tekintettel.
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
miniszterelnöki biztos
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2017. szeptember 30.
9. A Kormány a kormányhatározat 12. pontjának végrehajtása érdekében
a)
felhívja a miniszterelnöki biztost, hogy az emberi erőforrások miniszterével együttműködésben dolgozza ki
Magyarország Digitális Sport Stratégiáját, és azt terjessze a Kormány elé;
Felelős:
miniszterelnöki biztos
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2017. október 31.
b)
felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy a miniszterelnöki biztossal és a belügyminiszterrel
együttműködésben – a Nemzeti Sportinformációs Rendszer továbbfejlesztésével – hozza létre a Digitális
Sport Katasztert (a továbbiakban: DSK), és tegyen javaslatot a szükséges jogszabály-módosításokra;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
miniszterelnöki biztos
belügyminiszter
Határidő:
jogszabályok módosítása tekintetében 2017. szeptember 30.
DSK elkészülése tekintetében 2018. március 31.
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felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy a miniszterelnöki biztossal együttműködésben
gondoskodjon a sportágfejlesztési programok digitalizáció szempontjából történő felülvizsgálatáról;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
miniszterelnöki biztos
Határidő:
2017. december 31.
d)
felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy a miniszterelnöki biztossal együttműködésben
gondoskodjon sportinformatikai kutató- és tudásközpontok létrehozásának előkészítéséről, valamint
a sportinformatikai képzés, kutatás és adatelemzés fejlesztéséről.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
miniszterelnöki biztos
Határidő:
2017. december 31.
10. A Kormány a kormányhatározat 13. pontjának végrehajtása érdekében
a)
felhívja a miniszterelnöki biztost, hogy készítse el a magyarországi online tartalomszolgáltatói piac
kínálati és keresleti oldalára, üzleti eredményeire és szerkezeti problémáira kiterjedő felmérést, különös
tekintettel a hazai vállalkozásoknak a globális internetes vállalkozásoknál megjelenő reklámköltéseinek
nagyságrendjére;
Felelős:
miniszterelnöki biztos
Határidő:
2017. november 30.
b)
felhívja a miniszterelnöki biztost, hogy készítse el a hazai online tartalomipar támogatását célzó
„Tartalomfejlesztési Alap” koncepcióját, és készítsen programot a tartalomipari innovációk, illetve a digitális
tartalomipari szakember utánpótlása, képzések és specifikus továbbképzések biztosításának támogatására.
Felelős:
miniszterelnöki biztos
Határidő:
2017. december 31.
11. A Kormány a kormányhatározat 15. pontjának végrehajtása érdekében
a)
felhívja a belügyminisztert, hogy a Miniszterelnökséget vezető miniszterrel, a nemzeti fejlesztési miniszterrel,
a miniszterelnöki biztossal és a nemzetgazdasági miniszterrel együttműködésben évente készítsen
jelentést a közigazgatás digitalizálásának állásáról, mind az ügyféloldali folyamatokra, mind a közigazgatás
működésére tekintettel;
Felelős:
belügyminiszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
miniszterelnöki biztos
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
első alkalommal 2017. december 31., majd évente december 31.
b)
felhívja a belügyminisztert, hogy az Elektronikus Ügyintézési Felügyelet jogszabályban meghatározott
feladatainak keretein belül – szükség esetén a nemzeti fejlesztési miniszterrel és a miniszterelnöki biztossal
együttműködésben – gondoskodjon a közigazgatás digitalizációjával kapcsolatos feladatok átfogó nyomon
követéséről és koordinációjáról;
Felelős:
belügyminiszter
nemzeti fejlesztési miniszter
miniszterelnöki biztos
Határidő:
folyamatos
c)
felhívja a belügyminisztert, hogy a miniszterelnöki biztossal és a Miniszterelnökséget vezető miniszterrel
együttműködésben, a közigazgatásban dolgozók digitális kompetenciáinak fejlesztése érdekében, a Nemzeti
Hírközlési és Informatikai Tanács által előkészített szolgáltatásfejlesztési sztenderdek alapján dolgozzon ki
egységes referenciakeretet, tananyagokat és képzési keretrendszert;
Felelős:
belügyminiszter
miniszterelnöki biztos
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
2017. október 31.
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d)

felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a nemzeti fejlesztési miniszter és a miniszterelnöki biztos
bevonásával vizsgálja meg a digitális kompetenciák fejlesztését célzó programok keretében használt IKER
referenciakeret e-ügyintézési kompetenciákra vonatkozó elemeit, és szükség szerint tegyen javaslatot azok
bővítésére, kiegészítésére.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
miniszterelnöki biztos
Határidő:
2017. október 31.
12. A Kormány a kormányhatározat 16. pontjának végrehajtása érdekében
a)
felhívja a miniszterelnöki biztost, hogy a Miniszterelnökséget vezető miniszterrel, a nemzeti fejlesztési
miniszterrel és a nemzetgazdasági miniszterrel együttműködésben tekintse át a hazai IKT vállalkozások K+F+I
támogatási rendszerét, és dolgozzon ki javaslatokat a hazai mikro-, kis- és középvállalkozások és szellemi
műhelyek támogatásának javítására ezen a területen, különös tekintettel a nyílt megoldásokat fejlesztő
vállalkozásokra;
Felelős:
miniszterelnöki biztos
Miniszterelnökséget vezető miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
2017. november 30.
b)
felhívja a belügyminisztert, hogy a nemzeti fejlesztési miniszterrel, a nemzetgazdasági miniszterrel,
a Miniszterelnökséget vezető miniszterrel és a miniszterelnöki biztossal együttműködésben készítsen
felmérést, elemzést a központi és a területi közigazgatásban az állami és önkormányzati informatikai
beszerzési gyakorlatról, és szükség esetén tegyen javaslatokat a módosításokra;
Felelős:
belügyminiszter
nemzeti fejlesztési miniszter
nemzetgazdasági miniszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
miniszterelnöki biztos
Határidő:
2018. szeptember 30.
c)
felhívja a miniszterelnöki biztost, hogy a külgazdasági és külügyminiszterrel együttműködésben – az MNKH
Magyar Kereskedelem-fejlesztési és Promóciós Korlátolt Felelősségű Társaság bevonásával – készítsen
koncepciót a magyar digitális gazdaság szereplőinek fontosabb nemzetközi vásárokon, kiállításokon és
konferenciákon történő megjelenésére, illetve szakmai rendezvények rendezésére vonatkozóan.
Felelős:
miniszterelnöki biztos
külgazdasági és külügyminiszter
Határidő:
2017. december 31.
13. A Kormány a kormányhatározat 17. pontjának végrehajtása érdekében
a)
felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy a miniszterelnöki biztossal együttműködésben dolgozzon
ki képzési programokat, tananyagokat és ajánlásokat, amelyek segítségével a digitális közgyűjtemények
használata az oktató-nevelő munka során széles körben elterjed;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
miniszterelnöki biztos
Határidő:
2017. december 31.
b)
felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy a miniszterelnöki biztossal együttműködésben
indítson a közgyűjtemények digitalizált kulturális értékeinek minél szélesebb körű használatát szolgáló
szemléletformáló kampányt.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
miniszterelnöki biztos
Határidő:
2017. december 31.
14. A Kormány a kormányhatározat 18. pontjának végrehajtása érdekében
a)
felhívja a miniszterelnöki biztost, hogy a belügyminiszterrel, a Miniszterelnökséget vezető miniszterrel és
a honvédelmi miniszterrel együttműködésben a Nemzeti Kiberbiztonsági Stratégia felülvizsgálata mellett
gondoskodjon egy, a tételes feladatok és felelősök megjelölését tartalmazó intézkedési terv elkészítéséről,
illetve a Digitális Jólét Program 2.0 kapcsán felmerülő információbiztonsági szempontok érvényesítéséről;
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miniszterelnöki biztos
belügyminiszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
honvédelmi miniszter
Határidő:
2017. december 31.
b)
felhívja a miniszterelnöki biztost, hogy az emberi erőforrások miniszterével és a nemzetgazdasági miniszterrel
együttműködésben gondoskodjon a digitális információbiztonsági és kiberbiztonsági ismeretek beépítéséről
a köznevelési és szakképzési tananyagokba, a pedagógusok és oktatók továbbképzésébe, illetve az IKER
referenciakeretet információbiztonsági és kiberbiztonsági elemeibe;
Felelős:
miniszterelnöki biztos
emberi erőforrások minisztere
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
2017. december 31.
c)
felhívja a miniszterelnöki biztost, hogy a belügyminiszterrel, a Miniszterelnökséget vezető miniszterrel,
a nemzeti fejlesztési miniszterrel és a nemzetgazdasági miniszterrel együttműködésben készítsen javaslatot
a hazai digitális információbiztonsági és kiberbiztonsági tevékenységek támogatására a közigazgatási
szervek, a hazai kis- és középvállalkozások, valamint a kiberbiztonsági K+F tevékenységet végző hazai
vállalkozások vonatkozásában;
Felelős:
miniszterelnöki biztos
belügyminiszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
2017. december 31.
d)
felhívja a belügyminisztert, hogy a Miniszterelnökséget vezető miniszterrel és a miniszterelnöki biztossal
együttműködésben gondoskodjon a közigazgatási és a rendvédelmi szervek kibervédelmi képességének
felméréséről, továbbá a már létező kormányzati GovCERT mellett – az állami és önkormányzati szervek
elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény kiterjesztési lehetőségének vizsgálatával –
hozzon létre nemzeti kiberbiztonsági eseménykezelő központot;
Felelős:
belügyminiszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
miniszterelnöki biztos
Határidő:
2018. december 31.
e)
felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a belügyminiszterrel, a miniszterelnöki biztossal,
a Miniszterelnökséget vezető miniszterrel és a nemzetgazdasági miniszterrel együttműködésben vizsgálja
meg a hazai kis- és középvállalkozások kibervédelmi képességének felmérését, illetve kapacitásának
bővítését támogató program kialakításának lehetőségét.
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
belügyminiszter
miniszterelnöki biztos
Miniszterelnökséget vezető miniszter
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
2018. december 31.
15. A Kormány a kormányhatározat 19. pontjának végrehajtása érdekében felhívja a miniszterelnöki biztost, hogy
a belügyminiszterrel és a Miniszterelnökséget vezető miniszterrel együttműködésben – a Nemzeti Közszolgálati
Egyetem bevonásával – dolgozza ki Magyarország Digitális Hálózatkutatási Stratégiáját, és azt terjessze a Kormány
elé.
Felelős:
miniszterelnöki biztos
belügyminiszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
2017. december 31.

17970

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2017. évi 119. szám

16. A Kormány a kormányhatározat 20. pontjának végrehajtása érdekében
a)
felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a belügyminiszterrel, a miniszterelnöki biztossal és
a nemzetgazdasági miniszterrel együttműködésben hozzon létre Okos Város munkacsoportot a koordinációs
feladatok ellátására, a nemzetközi kezdeményezések és projektek szakmai támogatására, az Integrált
Településfejlesztési Stratégia (ITS) felülvizsgálata kapcsán az Okos Város megközelítés érvényesítésére, illetve
Okos Város, Okos Térség mintaprojektek szakmai támogatására;
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
belügyminiszter
miniszterelnöki biztos
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
2017. október 31.
b)
felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a belügyminiszterrel és a miniszterelnöki biztossal
együttműködésben – az Okos Város munkacsoport bevonásával – dolgozza ki az Okos Város, Okos Térség
cselekvési tervet, és hozzon létre Okos Város és Okos Térség közigazgatási mintaprojekteket Okos Város
megoldások tesztelése, az ügyfél-elégedettség és a hatékonyság mérése, a szabályozási és a finanszírozási
modellek, valamint a képzés-fejlesztés megalapozása érdekében;
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
belügyminiszter
miniszterelnöki biztos
Határidő:
2017. december 31., majd folyamatos
c)
felhívja a belügyminisztert, hogy a Miniszterelnökséget vezető miniszterrel, az emberi erőforrások
miniszterével és a miniszterelnöki biztossal együttműködésben gondoskodjon az Okos Város megoldások
megjelenéséről a kormánytisztviselői és köztisztviselői képzésekben.
Felelős:
belügyminiszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
emberi erőforrások minisztere
miniszterelnöki biztos
Határidő:
2017. december 31., majd folyamatos
17. A Kormány a kormányhatározat 21. pontjának végrehajtása érdekében
a)
felhívja a miniszterelnöki biztost, hogy a miniszterelnök általános helyettesével, a Miniszterelnökséget vezető
miniszterrel, a nemzeti fejlesztési miniszterrel, az emberi erőforrások miniszterével és a külgazdasági és
külügyminiszterrel együttműködésben – az MNKH Közép-európai Kereskedelemfejlesztési Hálózat Korlátolt
Felelősségű Társaság bevonásával – dolgozza ki a szomszédos országokban élő magyar nemzeti közösségek
részvételének lehetőségeit a Digitális Jólét Programban;
Felelős:
miniszterelnöki biztos
miniszterelnök általános helyettese
Miniszterelnökséget vezető miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
emberi erőforrások minisztere
külgazdasági és külügyminiszter
Határidő:
2018. február 28.
b)
felhívja a miniszterelnöki biztost, hogy a miniszterelnök általános helyettesével, a nemzeti fejlesztési
miniszterrel, a Miniszterelnökséget vezető miniszterrel és a külgazdasági és külügyminiszterrel
együttműködésben – az MNKH Közép-európai Kereskedelemfejlesztési Hálózat Korlátolt Felelősségű Társaság
bevonásával – dolgozza ki a Kárpát-medencei határon túli magyar nemzeti közösségek digitális fejlesztési
céljait szolgáló Digitális Jólét Program Pontok hálózatának működtetési programját.
Felelős:
miniszterelnöki biztos
miniszterelnök általános helyettese
nemzeti fejlesztési miniszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
külgazdasági és külügyminiszter
Határidő:
az indításra 2017. december 31., majd folyamatos
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18. A Kormány a kormányhatározat 22. pontjának végrehajtása érdekében
a)
felhívja a miniszterelnöki biztost, hogy az emberi erőforrások miniszterével és a nemzetgazdasági miniszterrel
együttműködésben indítson a digitalizáció pszichológiai, mentális, élettani és társadalmi hatásainak
felmérését szolgáló kutatásokat, és tegyen javaslatot a hatások folyamatos nyomon követésére alkalmas
monitoringrendszer létrehozására;
Felelős:
miniszterelnöki biztos
emberi erőforrások minisztere
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
2017. december 31.
b)
felhívja a miniszterelnöki biztost, hogy a belügyminiszterrel, az emberi erőforrások miniszterével,
a nemzetgazdasági miniszterrel és az igazságügyi miniszterrel együttműködésben vizsgálja meg
a digitalizáció nyomán megjelenő jövőbeni, társadalmilag káros magatartások kezelésének és
szankcionálásának lehetőségeit a hazai jogrendszerben.
Felelős:
miniszterelnöki biztos
belügyminiszter
emberi erőforrások minisztere
nemzetgazdasági miniszter
igazságügyi miniszter
Határidő:
2018. március 31.

A Kormány 1457/2017. (VII. 19.) Korm. határozata
az élelmiszer-értékesítést kezelőszemélyzet nélkül végző automataberendezések Automata Felügyeleti
Egységgel történő ellátásához nyújtandó támogatáshoz szükséges többlet költségvetési forrás
biztosításáról
A Kormány egyetért azzal, hogy az élelmiszer-értékesítést kezelőszemélyzet nélkül végző automataberendezések
Automata Felügyeleti Egységgel történő ellátásához az automataberendezések üzemeltetői állami támogatásban
részesüljenek, és ennek érdekében felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjon további legfeljebb
1,44 milliárd forint forrás biztosításáról a központi költségvetés XV. Nemzetgazdasági Minisztérium fejezet javára.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
a felmerülés ütemében
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 1458/2017. (VII. 19.) Korm. határozata
a Modern Városok Program keretében rögzített „Kanizsa” kulturális, turisztikai és gasztronómiai
látogatóközpont kialakítása az egykori ferences rendházban projekt támogatásához szükséges
egyes intézkedésekről
A Kormány
1. egyetért azzal, hogy – a Modern Városok Program keretében rögzített projektként – Nagykanizsán kulturális,
turisztikai és gasztronómiai látogatóközpont (a továbbiakban: fejlesztési program) jöjjön létre a volt ferences
kolostorban;
2. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert mint a fejlesztési program szakpolitikai felelősét, hogy a további
támogatás nyújtásának biztosítása érdekében a teljes fejlesztési programra nyújtson be előterjesztést a Modern
Városok Program Bizottság részére;
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
azonnal
3. egyetért azzal, hogy – a Modern Városok Program Bizottságnak a Modern Városok Program megvalósításáról
szóló 250/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 4. § (2) bekezdése alapján meghozott
erre irányuló döntése esetén – a fejlesztési program megvalósításához 2017. évben szükséges legfeljebb
2 966 427 265 forint a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 1. melléklet
XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 78. Modern Városok
Program jogcímcsoporton rendelkezésre álló előirányzatból kerüljön biztosításra Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Önkormányzata részére;
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
a Modern Városok Program Bizottság döntését követően azonnal
4. egyetért azzal, hogy – a Modern Városok Program Bizottságnak a Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése alapján
meghozott erre irányuló döntése esetén – a fejlesztési program megvalósításához 2018. évben szükséges legfeljebb
1 185 057 995 forint a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény (a továbbiakban:
2018. évi Kvtv.) 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok
alcím, 78. Modern Városok Program jogcímcsoporton rendelkezésre álló előirányzatból kerüljön biztosításra
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata részére;
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
a 2018. évi Kvtv. végrehajtása során
5. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a fejlesztési program tekintetében a beruházást finanszírozó
támogatás nyújtása során gondoskodjon arról, hogy a kedvezményezett kötelezettséget vállaljon az állami
beruházások központi nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 1830/2016. (XII. 23.) Korm. határozat 3. pont
a) alpontja szerinti adatszolgáltatás teljesítésére és 3. pont b) alpontja szerinti ellenőrzés tűrésére;
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
a beruházás ütemében
6. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy az épített örökség védett elemeivel érintett helyszíneken
a kulturális örökségvédelmi szempontokat a legmesszebbmenőkig érvényesítse.
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
folyamatos
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 1459/2017. (VII. 19.) Korm. határozata
a libanoni templomrekonstrukciós projekt támogatásáról
A Kormány
1. egyetért a libanoni keresztény közösségek támogatásával, helyben maradásának elősegítésével és a közel-keleti
kereszténység identitása megtartásában rendkívül fontos szerepet játszó, a közösségek által használható
templomok meglétének szükségességével;
2. felhívja az emberi erőforrások miniszterét és a külgazdasági és külügyminisztert, hogy a templomfelújítások
megvalósításának ütemezésébe, az előkészítéshez szükséges tudományos munka elvégzésébe, valamint a felújítás
végrehajtásába a Pázmány Péter Katolikus Egyetemet és annak libanoni partnerét (Université Saint-Esprit de
Kaslik), illetve a koordináció biztosítása érdekében Magyarország bejrúti nagykövetségét is vonja be, hogy
az 1. mellékletben szereplő templomok felújítása megvalósulhasson;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
külgazdasági és külügyminiszter
Határidő:
azonnal
3. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy – az emberi erőforrások minisztere bevonásával – gondoskodjon
a 2. pontban foglalt cél megvalósításához a Pázmány Péter Katolikus Egyetem részére a felmerülés évében
legfeljebb 463,0 millió forint többletforrás biztosításáról a Magyarország központi költségvetéséről szóló törvény
1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 53. Üldözött
keresztények segítésének feladatai alcím, 2. Intervenciós Támogatási Keret jogcímcsoport javára.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
felmerülés ütemében
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet az 1459/2017. (VII. 19.) Korm. határozathoz
Régió

Templom neve

Összeg USD-ban

Összeg HUF-ban

Jbeil:

Összesen

225 000

61 824 825

Eddeh Jbeil

Mar Tadros (középkori)

100 000

27 477 700

Chikhan

Mar Takla (középkori)

50 000

13 738 850

Behdaydet

Mar Nkoula (középkori)

25 000

6 869 425

Chamat

Mar Takla (középkori)

50 000

13 738 850

Batroun:

Összesen

400 000

109 910 800

Hardine

Mar Youhanna (középkori)

50 000

13 738 850

Tannourine-Ain el Raha

Mar Gerges (középkori)

40 000

10 991 080

Kfar Hay

Mar Saba (XVIII. századbeli)

35 000

9 617 195

Smar Jbeil

Mar Nohra/Saydé (középkori)

100 000

27 477 700

Toula Batroun

Mar Doumit (középkori/XVIII. századbeli)

35 000

9 617 195

Jrane

Mar Sarkis w Bakhos (XVII. századbeli)

10 000

2 747 770

Douma

Mar Sharbilios (középkori)

50 000

13 738 850

Sghar

Deir Qattin (XVII–XVIII. századbeli)

20 000

5 495 540

Der Bella

Deir Boula (XVII–XVIII. századbeli)

20 000

5 495 540

Sourat

Mar Doumit (XVII–XVIII. századbeli)

20 000

5 495 540

Basbina

Mar Estephan (XVII–XVIII. századbeli)

20 000

5 495 540
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Koura:

Összesen

100 000

27 477 700

Amioun

Mar Fawqa (középkori)

100 000

27 477 700

Keserwan:

Összesen

100 000

27 477 700

Jeita

Saydé (XIX. századbeli)

100 000

27 477 700

Chouf/Baadba/Aley:

Összesen

345 000

94 798 065

Kfarselwan

Mar Takla (modern)

50 000

13 738 850

Abey

Mar Maroun (modern)

80 000

21 982 160

Krarmatta

Mar Gerges (modern)

80 000

21 982 160

Choueifat

Mar Mikhael (modern)

75 000

20 608 275

Deir Dourit

Mar Youssef (modern)

60 000

16 486 620

Saida region:

Összesen

110 000

30 225 470

Qrayeh Saida

Mar Gerges

60 000

16 486 620

Darb es-Sim

Saydé (XVIII–XIX. századbeli)

50 000

13 738 850

Akkar:

Összesen

60 000

16 486 620

Aydamoun

Saydat al Najat

30 000

8 243 310

Dawra

Dawra

30 000

8 243 310

Bekaa:

Összesen

75 000

20 608 275

Zahlé

Mar Antonios de Padova

25 000

6 869 425

Baalbek

Nar Gerges (XIX. századbeli)

25 000

6 869 425

R’it

Mar Elias (XIX. századbeli)

25 000

6 869 425

Hasbaya:

Összesen

70 000

19 234 390

Hasbaya

Mar Gerges (XIX. századbeli)

40 000

10 991 080

Hasbaya

Saydé

30 000

8 243 310

Akadémiai vonatkozások

Koordináció, honlap, munkabér

100 000

27 477 700

Anyagi beszerzések

Lézerszkenner, GPS

100 000

27 477 700

1 685 000

462 999 245

Végösszeg

A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.
A szerkesztőség címe: Budapest V., Kossuth tér 4.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu
honlapon érhető el.
A Magyar Közlöny oldalhű másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó.
Felelős kiadó: Köves Béla ügyvezető.

