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Kormányrendeletek

A Kormány 92/2011. (VI. 15.) Korm. rendelete
A Széchenyi Pihenõ Kártya kibocsátásának és felhasználásának szabályairól szóló
55/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet módosításáról
A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 80. § d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány
35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Kormány a következõket rendeli el:
1. §

A Széchenyi Pihenõ Kártya kibocsátásának és felhasználásának szabályairól szóló 55/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: R.) 10. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az 5. § (1) bekezdés a) pontja szerinti szolgáltatást nyújtó szolgáltató a kapcsolódó szolgáltatást nyújtó szolgáltató
felé a kártya nála történõ használatáért legfeljebb az adott kapcsolódó szolgáltatásra esõ utalvány beváltási érték
1,5%-ának megfelelõ összeget számíthat fel.”

2. §

Az R. 11. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„11. § A társkártya elõállítási és kézbesítési költségeit az intézmény a munkavállalóra háríthatja. A munkavállalóra
hárított költség nem haladhatja meg társkártyánként az 1 500 forintot. A társkártya használatával és a támogatás
igénybevételével, valamint a társkártya visszavonásával kapcsolatban – a társkártya elõállítási, kézbesítési költségeitõl
és az elveszett, ellopott vagy megrongálódott társkártyák pótlásától eltekintve – a munkáltatónak és
a munkavállalónak díjat, egyéb költséget az intézmény semmilyen jogcímen nem számíthat fel.”

3. §

Az R. 3. alcíme a következõ 12/A. §-sal egészül ki:
„12/A. § A jelen alcím szerinti maximális költségek, összegek mértéke az áthárítható általános forgalmi adót
nem tartalmazza.”

4. §

Az R.
a) 5. § (2) bekezdésében az „Az (1) bekezdés b)–l) pontjában meghatározott szolgáltatások” szövegrész helyébe
az „Az (1) bekezdés b)–l) pontjában meghatározott szolgáltatások (a továbbiakban: kapcsolódó szolgáltatás)”
b) 9. § (2) bekezdésében a „kártyát” szövegrész helyébe „kártyát valamint a társkártyákat”
szöveg lép.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba, és a hatálybalépést követõ napon hatályát veszti.
Dr. Semjén Zsolt s. k.,
miniszterelnök-helyettes
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A Kormány tagjainak rendeletei

A nemzeti fejlesztési miniszter 29/2011. (VI. 15.) NFM rendelete
a légiközlekedési bírság kivetésének részletes szabályairól és a beszedett bírság összegének
felhasználási rendjérõl
A légiközlekedésrõl szóló 1995. évi XCVII. törvény 74. § (2) bekezdés s) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes
miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet
84. § e) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ
államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró
nemzetgazdasági miniszterrel és az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl
szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § n) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel egyetértésben,
a légiközlekedési hatóság által kijelölt zajgátló védõövezet által érintett települési önkormányzatokkal egyeztetve – a következõket
rendelem el:

1. A bírság kivetésének módja
1. §

(1) A légiközlekedési bírságot a légiközlekedésrõl szóló 1995. évi XCVII. törvény (a továbbiakban: Lt.) 66/A. §
(1) bekezdésében meghatározott legmagasabb összegre, valamint az Lt. 66/A. § (2a) bekezdésében foglalt
szempontokra tekintettel, ezer forintra kerekítéssel kell megállapítani.
(2) A bírság kiszabásáról rendelkezõ határozatnak a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
szóló törvényben foglaltakon túl tartalmaznia kell annak az elõirányzat-felhasználási keretszámlának a számát,
amelyre a fizetést teljesíteni kell.

2. A bírság megfizetésének módja, határideje
2. §

A bírság összegét a bírság kiszabásáról rendelkezõ határozat kézhezvételétõl számított 15 napon belül a határozatot
hozó hatóság részére kell megfizetni a bírságot kiszabó hatóság Magyar Államkincstárnál vezetett elõirányzatfelhasználási keretszámlájára. A közlemény rovatban a bírsághatározat számát fel kell tüntetni.

3. A beszedett bírság összegének felhasználása
3. §

(1) A légiközlekedési bírságból befolyt összeget elkülönítetten kell kezelni. A beszedett bírságokról az államháztartás
szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló kormányrendeletben
meghatározott nyilvántartást kell vezetni.
(2) A légiközlekedési hatóság az általa lefolytatott eljárás alapján kivetett és befizetett bírság összegét
a) a légiközlekedési hatóság szakmai irányítására, kormánytisztviselõinek továbbképzésére,
b) a légiközlekedési szolgáltatás engedélyezésével kapcsolatos eljárásokhoz kapcsolódó nyilvántartások vezetésére
és korszerûsítésére,
c) a légiközlekedési hatósági ellenõrzésekkel összefüggõ tevékenységek ellátására, az ellenõrzési feladatokkal
összefüggõ költségek fedezésére, az ellenõrzéshez szükséges technikai eszközök fejlesztésére,
d) a zajellenõrzéssel, a légiközlekedés által okozott zaj ellenõrzésével, a környezetterhelés vizsgálatával és
ellenõrzésével összefüggõ feladatainak ellátására, az ahhoz szükséges eszközök beszerzésére, valamint a lakosság
tájékoztatására,
e) a nemzetközi légiközlekedési szervezetekben való tagsággal összefüggõ feladatok ellátása és munkacsoportban
való részvétel költségének fedezésére
használhatja fel.
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(3) A rendõrség az általa lefolytatott eljárás alapján kivetett és befizetett bírság összegét
a) légiközlekedés védelmi szakmai irányítási és felügyeleti tevékenységre, az ilyen tevékenységet végzõ állomány
továbbképzésére,
b) a légiközlekedés védelmi ellenõrzésekkel összefüggõ tevékenységek ellátására, az ellenõrzési feladatokkal
összefüggõ költségek fedezésére, az ellenõrzéshez szükséges technikai eszközök fejlesztésére,
c) légiközlekedés védelemmel összefüggõ konferenciákon, munkacsoportokon való részvétel költségeinek
fedezésére,
d) légiközlekedés védelmi feladatok ellátására
használhatja fel.
(4) A légiközlekedési hatóság évente tájékoztatja a közlekedésért felelõs minisztert a bírság összegének
a (2) bekezdésben meghatározott célra történõ felhasználásáról.
(5) A rendõrség évente tájékoztatja a rendészetért felelõs minisztert a bírság összegének a (3) bekezdésben
meghatározott célra történõ felhasználásáról.

4. Záró rendelkezések
4. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
(2) Az 1–3. § és a (3)–(4) bekezdés az e rendelet kihirdetését követõ hónap elsõ napján lép hatályba.
(3) E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépése után indult és megismételt eljárásokban kell alkalmazni. Az e rendelet
hatálybalépését megelõzõen beszedett és fel nem használt bírság összege ezen rendelet rendelkezései szerint
használható fel.
(4) Hatályát veszti a légiközlekedési bírság kivetésének részletes szabályairól és a beszedett bírság összegének
felhasználási rendjérõl szóló 113/2007. (XII. 29.) GKM rendelet.
(5) Hatályát veszti a légiforgalmi irányító szolgálatot ellátó és a légiforgalmi szakszemélyzet képzését végzõ szervezetrõl
szóló 83/2006. (XII. 13.) GKM rendelet 2. §-ában az „általános” szövegrész.
Dr. Fellegi Tamás s. k.,
nemzeti fejlesztési miniszter
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Határozatok Tára

Az Országgyûlés 36/2011. (VI. 15.) OGY határozata
a Magyar Köztársaság Országgyûlésének Házszabályáról szóló 46/1994. (IX. 30.) OGY határozat
módosításáról*
1. §

A Magyar Köztársaság Országgyûlésének Házszabályáról szóló 46/1994. (IX. 30.) OGY határozat 132. § (2) bekezdése
helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az Országgyûlés az Alkotmányban, illetõleg külön törvényekben megállapított szabályok szerint választja meg
a köztársasági elnököt, a miniszterelnököt, az Alkotmánybíróság elnökét és tagját, a Legfelsõbb Bíróság elnökét,
a legfõbb ügyészt, az országgyûlési biztost, továbbá az Állami Számvevõszék elnökét és alelnökét. A választás titkos
szavazással történik, kivéve a miniszterelnök megválasztását.”

2. §

Ez az országgyûlési határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát
veszti.
Kövér László s. k.,
az Országgyûlés elnöke

Dr. Lenhardt Balázs s. k.,

Dr. Tiba István s. k.,

az Országgyûlés jegyzõje

az Országgyûlés jegyzõje

Az Országgyûlés 37/2011. (VI. 15.) OGY határozata
az Alkotmánybíróság tagjait jelölõ eseti bizottság létrehozásáról szóló
52/2010. (VII. 14.) OGY határozat módosításáról**
1. Az Alkotmánybíróság tagjait jelölõ eseti bizottság létrehozásáról szóló 52/2010. (VII. 14.) OGY határozat
(a továbbiakban: határozat) címe helyébe a következõ rendelkezés lép:
„az Alkotmánybíróság elnökét és tagjait jelölõ eseti bizottság létrehozásáról”
2. A határozat 1. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„1. Az Országgyûlés az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény (a továbbiakban: Abtv.) 6. §-ára
figyelemmel az Alkotmánybíróság elnökének és tagjainak megválasztásához szükséges jelölés érdekében
– a Házszabály 34. § (1) bekezdése, illetve 35. §-a alapján – eseti bizottságot hoz létre.”
3. A határozat 2. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„2. A bizottság neve: Az Alkotmánybíróság elnökét és tagjait jelölõ eseti bizottság (a továbbiakban: bizottság).”
4. A határozat 3. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„3. A bizottság feladata: alkotmánybíró jelölése az Abtv. 4. § (1) bekezdésében meghatározott testületi létszám
biztosítása érdekében, valamint az Alkotmánybíróság elnökének jelölése az Abtv. 6. §-a, valamint a Magyar
Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvénynek az Alaptörvénnyel összefüggõ egyes átmeneti
rendelkezések megalkotása érdekében szükséges módosításáról szóló 2011. évi LXI. törvény 5. §-a alapján.”

* A határozatot az Országgyûlés a 2011. június 6-i ülésnapján fogadta el.
** A határozatot az Országgyûlés a 2011. június 14-i ülésnapján fogadta el.
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5. A határozat a következõ 8a. ponttal egészül ki:
„8a. Az Alkotmánybíróság elnökének jelöltjévé az válik, aki legalább nyolc bizottsági tag „igen” szavazatát megkapta.
A további eljárásra – az Abtv. 7. § és 8. § (1)–(2) bekezdése alapján – az Alkotmánybíróság tagjainak választására
vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.”
6. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba, és 2012. január 2. napján hatályát veszti.
7. A határozat 3. pontjában a „ , valamint a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvénynek az
Alaptörvénnyel összefüggõ egyes átmeneti rendelkezések megalkotása érdekében szükséges módosításáról szóló
2011. évi LXI. törvény 5. §-a” szövegrész 2012. január 1. napján hatályát veszti.
Kövér László s. k.,
az Országgyûlés elnöke

Göndör István s. k.,

Dr. Szûcs Lajos s. k.,

az Országgyûlés jegyzõje

az Országgyûlés jegyzõje

Az Országgyûlés 38/2011. (VI. 15.) OGY határozata
az Alkotmánybíróság tagjait jelölõ eseti bizottság tisztségviselõinek és tagjainak megválasztásáról
szóló 53/2010. (VII. 14.) OGY határozat módosításáról*
1. Az Alkotmánybíróság tagjait jelölõ eseti bizottság tisztségviselõinek és tagjainak megválasztásáról szóló 53/2010.
(VII. 14.) OGY határozat a következõk szerint módosul:
Az Országgyûlés
dr. Balsai István (Fidesz) helyett
dr. Varga Istvánt (Fidesz)
a bizottság elnökévé
megválasztja.
2. E határozat elfogadásakor lép hatályba, és a közzétételét követõ napon hatályát veszti.
Kövér László s. k.,
az Országgyûlés elnöke

Göndör István s. k.,

Dr. Szûcs Lajos s. k.,

az Országgyûlés jegyzõje

az Országgyûlés jegyzõje

* A határozatot az Országgyûlés a 2011. június 14-i ülésnapján fogadta el.
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A Kormány 1193/2011. (VI. 15.) Korm. határozata
az Államreform Operatív Program 2011–2013. idõszakra szóló akciótervének elfogadásáról
és a 2009–2010. évi akcióterv módosításáról
A Kormány úgy dönt, hogy
1. az Államreform Operatív Program 2009–2010. évi akciótervébõl törli az 1. melléklet szerinti konstrukciókat;
2. jóváhagyja az Államreform Operatív Program 2011–2013. idõszakra szóló akciótervét a 2. melléklet szerint;
3. a 2. melléklet szerinti akcióterv végrehajtása során az egyes prioritási tengelyekben kizárólag a rendelkezésre álló
szabad forrás mértékéig hirdethetõk meg új konstrukciók.
Dr. Semjén Zsolt s. k.,
miniszterelnök-helyettes

1. melléklet az 1193/2011. (VI. 15.) Korm. határozathoz
Az Államreform Operatív Program 2009–2010. évi akciótervébõl törölt konstrukciók
Konstrukció neve

Projekt kiválasztási eljárás

Kedvezményezettek köre

Konstrukció támogatási kerete
milliárd forintban

1. prioritási tengely
Közpolitikai döntések
eredményesebb megalapozása
Önkormányzati feladatok
hatékonyabb ellátásának
megalapozása
Adminisztratív terhek csökkentése
Szervezeti teljesítmény növelése

Az önkormányzati közszolgáltatások
szabályozásának, finanszírozásának
és ellátásának modernizálása
Fejlesztéspolitikai tevékenység
irányítási, intézményi és szabályozási
rendszerének fejlesztése

egyfordulós pályázat,
kiemelt projekt, kiemelt
projekt keret
kiemelt projekt keret

helyi önkormányzatok, többcélú
kistérségi társulások, Költségvetési
Tanács Titkársága, MTA RKK, KIM
önkormányzati érdekszövetségek,
tudományos szervezetek

1,63

0,40

kiemelt projekt

minisztériumok, központi és területi
államigazgatási szervek
minisztériumok, államigazgatási
szervek, alkotmányos szervek,
rendvédelmi szervek
MTA Regionális Kutatások Központja

kiemelt projekt

Promei Nonprofit Kft.

0,33

egyfordulós pályázat
egyfordulós pályázat

0,40

1,70

0,33

2. prioritási tengely
Készségfejlesztés az
önkormányzatoknál
Készségfejlesztés az
államigazgatásban
Másoddiplomás képzésben részesülõ
köztisztviselõk támogatása

könnyített elbírálású
támogatás
könnyített elbírálású
támogatás
egyfordulós pályázat

Készségfejlesztés az
igazságszolgáltatásban
Esélytudatos utánpótlás-támogatási
program indítása, és a szaknyelvi
kompetenciák fejlesztése

egyfordulós pályázat
kiemelt projekt

helyi önkormányzatok, többcélú
kistérségi társulások
központi és területi államigazgatási
szervek
köztisztviselõk, bírák, fegyveres
testületek tagjai, ügyészek,
rendvédelmi szervek tagjai
rendõrség, nemzetbiztonsági
szervek, Legfõbb Ügyészség
Kormányzati Személyügyi Központ
(jelenleg: Nemzeti Közigazgatási
Intézet)

2,00
1,50
0,20

0,60
0,70
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2. melléklet az 1193/2011. (VI. 15.) Korm. határozathoz
Az Államreform Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve
I. Prioritás bemutatása
1. Prioritás tartalma
Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)

A prioritási tengely a közigazgatás három funkciója gyakorlásánál kíván javulást elérni:
1. az ügyintézés tekintetében az eljárások egyszerûsítésével és az elektronikai támogathatóságra való
átalakításával;
2. az önkormányzási képesség javítása terén a helyi jogalkotási folyamat eredményesebbé tételével, s ehhez
kapcsolódóan a partnerség erõsítésével, a tervezési eszköztár bõvítésével, továbbá az önkormányzat által ellátott
igazgatási szolgáltatások megszervezésének a szükségszerû finomhangolásával;
3. a közigazgatás mûködése tekintetében pedig a költséghatékony mûködési eljárások és vezetési eszközök
elterjesztésével
2. A prioritás célkitûzései
Indikátor
mértékegysége

Indikátor megnevezése

képzettek száma az 1. prioritási tengelyben
felülvizsgált jogszabályok száma
a Kormány által megtárgyalandó
törvénytervezetekhez elkészített elõzetes
hatásvizsgálatok aránya az összes ilyen
törvénytervezethez képest
a program eredményeként módosított
jogszabályok száma
szervezetfejlesztési intézkedések által érintett
közigazgatási szervek száma

Célérték
Indikátor típusa

Bázisérték
2015

fõ
db
%

0,00
0,00
8,00

3000
120
70

db

0,00

50

db

0,00

100

3. A prioritás ütemezése – kiírások kerete
Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, .......... HUF/EUR árfolyamon)

2011
7,51

2012
3,81

2013
0,00

Összesen
11,32

Tervezett ESZA/ERFA arány (%):
KMR-ben elszámolható kiadások aránya (%):
4. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)
Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, .......... HUF/EUR árfolyamon)

2007–2010
0,00

2011

2012

2013

2014–2015

Összesen
0,00

0,00

minisztériumok, államigazgatási
szervek

kiemelt projekt
és könnyített
elbírálású
támogatás

Az ÁROP lehetséges
kiemelt projekt
Kedvezményezetti körébe tartozó
keret
szervezet

Jogszabályok és folyamatok egyszerĦsítése,
egyszerĦsítés koordinációja

Az elektronikus ügyintézésre vonatkozó
jogszabályi környezet felülvizsgálata

Hatásvizsgálatok és stratégiák elkészítése

új

új

új

új

egyfordulós
pályázat

egyfordulós
pályázat

Közigazgatási tevékenységek költségalapú
meghatározása

Az alaptörvénybĘl és a sarkalatos törvényekbĘl
adódó feladatok ellátása

Nyilvántartások adattisztítási és migrációs
feladatainak ellátása

Ágazati prioritásokat megvalósító kiemelt
projekt keret

új

új

új

új

Az ÁROP lehetséges
kiemelt projekt
Kedvezményezetti körébe tartozó
keret
szervezet

közigazgatási szervek

közigazgatási szervek

Az ÁROP lehetséges
kiemelt projekt
Kedvezményezetti körébe tartozó
keret
szervezet

közigazgatási szervek

MinĘségmenedzsment eszközök fejlesztése

új

egyfordulós
pályázat

Távmunka elterjesztése

új

közigazgatási szervek

Szervezeti teljesítmény növelése

új

kiemelt projekt
keret és pályázat

0,00

Az ÁROP lehetséges
kiemelt projekt
Kedvezményezetti körébe tartozó
keret
szervezet

Kormányhivatalok szervezetfejlesztése

új

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Az ÁROP lehetséges
kiemelt projekt
Kedvezményezetti körébe tartozó
keret
szervezet

EsélyegyenlĘség-elvĦ fejlesztés-politika
kapacitásának biztosítása

új

közigazgatási szervek

0,00

Az ÁROP lehetséges
kiemelt projekt
Kedvezményezetti körébe tartozó
keret
szervezet

Közhiteles címregiszter kialakítása a
konvergencia régiókban

egyfordulós
pályázat

0,00

központi államigazgatási szervek

0,00

0,92

0,20

0,40

0,00

0,00

0,00

0,00

2,10

0,80

0,80

0,00

0,00

2,10

0,00

0,40

2011

2,85

0,00

0,00

0,30

0,80

0,30

0,40

0,00

0,00

0,00

0,80

0,20

0,00

0,40

0,00

2012

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2013

Pályázatok, kiemelt projektek
meghirdethetĘ kerete
(MrdFt)

1,58

0,08

0,17

0,13

0,34

0,13

0,17

0,88

0,34

0,00

0,34

0,08

0,88

0,17

0,17

Keret KMR
része (Mrd Ft)
(HEP és
KÖZIG IH)

0

10

50

0

8

8

5

0,00

0

0

5

0

20,00

10

10

Min.

800

40

200

300

50

100

15

1 670

800

800

80

100

350,00

40

100

Max.

Támogatás
összege (MFt)

100%

92-100%

92-100%

100,00

92-100%

100,00

92-100%

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Max.

Támogatás
mértéke (%)

11

8

8

1

40

20

40

1

1

1

16,00

1

30

8

8

2011. II. félév

2011. II. félév

2011. II. félév

2011. II. félév

2011. II. félév

2011. II. félév

2012. I. félév

2011. I félév

2011. I félév

2011 I. félév

2011. II. félév

2011. I félév

2011. I félév

2011 II. félév

2011 II. félév

2012. II. félév

2011. II. félév

2011. II. félév

2011. II. félév

2012. II. félév

2012. II. félév

2012. II. félév

2011 II. félév

2011 II. félév

2011 II. félév

2012 I. félév

2011 II. félév

2011 II. félév

2012 II. félév

2012 I. félév

kkv beszállító

kkv beszállító

kkv beszállító

kkv beszállító

kkv beszállító

kkv beszállító

kkv beszállító

kkv beszállító

kkv beszállító

kkv beszállító

kkv beszállító

kkv beszállító

kkv beszállító

kkv beszállító

nincs kkv

Támogatand
Konstrukció
Konstrukció
Konstrukció kkv
ó projektek tervezett indítása tervezett zárása
érintettsége (kkv
tervezett
(év/negyed-fél (év/(negyed-fél kedvezményezett/kkv
száma
év)
év)
beszállító/nincs kkv)

A kiemelt projekt keretében megvalósítandó projektek: járási államigazgatási rendszer kialakításának
megtervezése; állami jogérvényesítési eszközrendszer korszerĦsítését célzó pályázati konstrukció koordinációja;
ügyfélszolgálati élethelyzetek, eljárások kidolgozása; civil szervezetek mĦködési környezetének javítása;
közszolgáltatások versenyképességi szempontú javítása; területfejlesztési, területi tervezési és szakmai
koordinációs rendszer kialakítása; a közhiteles nyilvántartásokról, valamint a nemzeti adatvagyon kezelésérĘl
szóló jogszabályok felülvizsgálata; adatok, információk szolgáltatásával kapcsolatos jogszabályok felülvizsgálata; e
közigazgatási stratégiai irányítás megújítása a központi közigazgatásban; egyes eljárások automatizálása;
pénzügyi igazgatás folyamatainak és szabályozásának átalakítása, továbbá önkormányzati feladatok
felülvizsgálata.

A projekt keretében megvalósul a különbözĘ állami nyilvántartások és adatbázisok adatállományának tisztítása,
aktualizálása, valamint a nyilvántartások migrációs feladatai.

A projekt keretében az új AlaptörvénybĘl, valamint a sarkalatos törvényekbĘl (pl. Ket.) adódó feladatok
szervezetfejlesztési és folyamatszabályozási elemei kerülnek megvalósításra.

A pályázaton nyertes közigazgatási szervek vállalják és konkrét projektek keretében elvégzik: - a
minĘségirányítási
gondolkodásmód
érvényesítését;folyamatszemléletĦ
megközelítés
alkalmazásának
elterjesztését;- közigazgatási innovációt ösztönzĘ gyakorlatok bevezetését;- értékelési-visszacsatolási
mechanizmusok rendszeres idĘközönként történĘ elvégzését,- szervezeti tudásmenedzsment eszközök
implementálását.
Kialakul a díjak, illetékek folyamatok költségértékével összefüggĘ megállapítási rendszere. Emellett költség- és
ráfordítási szempontok alapján megtörténik a folyamatok racionalizálása. A költségvetési tervezésben
érvényesítésre kerül a tevékenységek „beárazása”, ezáltal életszerĦbb lesz a tervezési rendszer. Létrejön a
közigazgatási tevékenységek költségalapú feltérképezésének egységesen használható módszertana. A mérések
végzéséhez a szakemberek képzése megtörténik.

A közigazgatás esetében szükséges, költséghatékonysági szempontokat figyelembe véve, csökkenteni a
munkavégzéssel kapcsolatos kiadásokat, amelyhez megfelelĘ eszköz a távmunka, mint rugalmas foglalkoztatási
forma bevezetése egyes területeken. A távmunka különösen alkalmas a közigazgatásban dolgozó nĘk számára a
szülési szabadságról való visszatérésre. A konstrukció keretében a kiemelt projekt célja az általános szabályok és
eljárásrendek kidolgozása, míg a pályázat biztosítaná a pályázaton nyertes intézmények számára azok
bevezetését és gyakorlati alkalmazását.

A projekt végrehajtása következtében az érintett szervek egységes és egymással összehasonlítható módszerekkel
mérik a szervezetük teljesítményét. Ennek keretében bevezetésre kerülnek a napjainkban elterjedt teljesítménymenedzsment eszközök, rendszerek strukturált, az adott közigazgatási szervre testreszabott változatai. Mindez a
szervezeti mĦködéstĘl nem függetlenül történik, hanem az adott esetben meglévĘ stratégiai célmeghatározási
rendszerrel kompatibilis formában. Megvalósul olyan különbözĘ mérési módszerekkel és mérĘszámokkal a
szervezeti hatékonyság és teljesítmény mérése, amelyek lehetĘvé teszik azok szervezeten belüli és szervezetek
közötti összehasonlítását. A szervezeti teljesítmény-mérési rendszerek összhangba kerülnek az egyes szervezetek
által alkalmazott egyéni teljesítménymérési mechanizmusokkal is. A mĦködés eredményes megvalósulásához
szükséges szereplĘk képzése is megtörténik.

Jelenlegi szabályozás vizsgálata, szervezeti és személyzeti átvilágítás, új szervezeti modell kidolgozása, szervezeti
stratégia elkészítése, irányítási és támogatási folyamatok racionalizálása, képzés, arculati integráció, tájékoztatási
tevékenységek.

A projekt eredményeként létrejön egy országos mentori hálózat, valamint ennek támogatásával a helyi
tisztviselĘk megfelelĘ felkészültséget és ismereteket szereznek az esélyegyenlĘségi programok létrehozásához és
végrehajtásához. Ezáltal a településeken élĘ, jelenleg hátrányos helyzetĦ állampolgárok számára helyben
elérhetĘk lesznek azok a szolgáltatások, melyek által hátrányos helyzetük mérséklĘdik

A közigazgatáson belüli egységes címkezelés megvalósításával a közigazgatási szervek közötti együttmĦködés,
valamint az ügyfelekkel való kapcsolattartás egyszerĦsítése, és a címek ellenĘrizhetĘsége által az ügyintézés
biztonságosabbá tétele. A címkezeléshez kapcsolódó jogszabályi környezet megújításával, a cím változások
címkezelési eseményekkel egyidejĦ címregiszterbe rögzítésével pontosabb és naprakész címregiszter kialakítása.
A jogalanyokhoz kapcsolódó nyilvántartásokban a címkezelés egységesítésével, a jogalanyok adatai etalon
nyilvántartásainak kialakításával, valamint interoperabilitási keretrendszeren keresztüli lekérdezhetĘvé tételével a
jelenleg redundáns közigazgatási nyilvántartások felszámolása. A redundáns nyilvántartások felszámolásával a
különbözĘ adatmódosítás bejelentési eljárások egyszerĦsítése és egykapussá tétele, és ezzel mind az ügyfelek,
mind a közigazgatás számára az ügyintézés hatékonyságának növelése. A címregiszter által biztosított címkezelési
szolgáltatások széleskörĦ elérhetĘvé tétele által a hibás címek megadásából fakadó problémák megelĘzése,
visszaélések kiküszöbölése. A címregiszter által
biztosított címkezelési szolgáltatásokra támaszkodva a címek rögzítésével és
nyilvántartásával kapcsolatos adminisztráció csökkentése, valamint az eljárásokban helyes
címadatok alkalmazása által a hatósági eljárásokban gyorsabb és hatékonyabb ügyintézés
biztosítása. A projektet a Magyar Posta bevonásával kell végrehajtani.

A pályázat eredményeként minden minisztériumban több elĘterjesztés kapcsán érdemi hatásvizsgálatok
születnek. Ezek segítségével kialakul az egységes módszertanra épülĘ hatásvizsgálati rendszer, valamint
elterjednek a modern vizsgálati módszerek. A pályázat az ÁROP 2009-2010. évi akciótervében szereplĘ, a
kormányzati jogszabály-elĘkészítési folyamat átalakítását célzó kiemelt projekt eredményeire épül. A pályázat
keretében kötelezĘvé válik e-közigazgatási stratégiák kidolgozása is.

Az elvárt konkrét eredmény egységes koncepció elkészítése, illetve az abban foglaltakat szolgáló jogszabály
módosítások és új jogi normák szövegének a kidolgozása. Közvetve pedig cél az elektronikus ügyintézés
használatának növelése a jogszabályi környezet ügyfélközpontú megközelítésével. A projekt feladata továbbá a
szakmai, társadalmi egyeztetésre megfelelĘ forma kialakítása, a vélemények konszolidálási mechanizmusának
kialakítása, a döntéshozók megfelelĘ informálása a végeleges tervezettel kapcsolatos véleményekrĘl.

Az állampolgárokat érintĘ legfontosabb és legnagyobb ügyfélkört jelentĘ ügyek folyamata egyszerĦbbé válik,
ezáltal csökken a jogszabályokból eredĘ adminisztratív terhek (pl. idĘráfordítás stb.) mértéke, ami növeli az
állampolgári elégedettséget. A projekt keretében a pályázati konstrukcióban megvalósuló egyszerĦsítések
egységes módszertani keretek között, folyamatos szakmai mentorálás és koordináció mellett folynak, ami
biztosítja a projekt eredményességét. A központi monitoring rendszer és az egységes módszertan révén
kimutatható lesz az adminisztratív tehercsökkentés teljes értéke.

A minisztériumok által benyújtott és támogatást kapott pályázatok eredményeként a tárcák az általuk felügyelt
szakterületeik vonatkozásában kidolgozzák a közigazgatási szolgáltatásokra és mĦködésre vonatkozó elvárás- és
normarendszereket. A sztenderdizálás kiterjed többek között az adott szakterületen releváns szolgáltatási
szintekre, a közigazgatási tevékenységek költségeire, a munkakörökkel kapcsolatos elvárásokra és a
munkakörökhöz kapcsolódó költségekre

A konstrukció keretében két szinten valósulnak meg a projektek: egyrészt a módszertani megalapozást és
szakmai koordinációt a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium látja el kiemelt projekt keretében, másrészt a
gyakorlati megvalósítást normatív pályázat útján végzik az érintett államigazgatási szervek. A kiemelt projekt
része általános állapotfelmérés, olyan általánosan alkalmazható protokoll létrehozása, amely segítségével az
egyes igazgatási területeken a közigazgatás jogérvényesítĘ tevékenysége áttekinthetĘ és elemezhetĘ, továbbá
azon innovatív megoldások kidolgozása, amelyek elszakadnak a puszta szankcionálástól és más motivációs
eszközöket biztosítanak.A pályázat célja az egyes szakterületek szisztematikus áttekintése, elemzése a protokoll
alapján, majd a konkrét területen alkalmazható megoldási javaslatok bevezetése, végül hatásuk elĘzetes
felmérése.

Támogatható tevékenységek
Megjegyzés

•

könnyített
elbírálású
támogatás

0,00

minisztériumok

egyfordulós
pályázat

Szakterületi szolgáltatási sztenderdek, eközigazgatási sztenderdek kidolgozása

új

0,00

államigazgatási szervek

könnyített
elbírálású
támogatás

Állami jogérvényesítési eszközrendszer
korszerĦsítése

új

ElĘzetes támogatási
igénnyel lekötött összeg
(KEOP, KÖZOP
elĘkészítési projektek
esetében) (Mrd Ft)

Kedvezményezettek köre

Projekt
kiválasztás
eljárása

Konstrukció neve

Konstrukció
státusza (új
vs. utód)

II. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (2011-2013)
1. prioritás

Az Államreform Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve
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13895

egyfordulós
pályázat

Önkormányzatok új feladatainak ellátását
támogató pályázat a konvergencia régióban

új

Prioritás

Projekt
kiválasztás
eljárása

Konstrukció neve

Konstrukció
státusza (új
vs. utód)

II. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (2011-2013)
1. prioritás

Összesen:

önkormányzatok

Kedvezményezettek köre

0,00

0,00

ElĘzetes támogatási
igénnyel lekötött összeg
(KEOP, KÖZOP
elĘkészítési projektek
esetében) (Mrd Ft)

10,42

2,70

2011

6,35

0,30

2012

0,00

0,00

2013

Pályázatok, kiemelt projektek
meghirdethetĘ kerete
(MrdFt)

5,45

0,00

Keret KMR
része (Mrd Ft)
(HEP és
KÖZIG IH)

5

Min.

30

Max.

Támogatás
összege (MFt)

92-98%

Max.

Támogatás
mértéke (%)

419

225

2011. II. félév

2012. II. félév

kkv beszállító

Konstrukció
Konstrukció kkv
Támogatand
Konstrukció
érintettsége (kkv
ó projektek tervezett indítása tervezett zárása
tervezett
(év/negyed-fél (év/(negyed-fél kedvezményezett/kkv
év)
beszállító/nincs kkv)
száma
év)
A pályázat eredményeként a stratégiai tervezési módszerek használata elterjed az érintett önkormányzatoknál,
amelyek alapján megalapozott települési-, intézményi és egyéb stratégiai dokumentumok készülnek. A rövid
távra való gondolkodás helyett kialakul a közép- és hosszútávra történĘ „elĘregondolkozás intézménye”. A helyi
jogszabályokhoz és egyéb intézkedésekhez is elĘzetes és utólagos hatásvizsgálatok készítése történik, amelynek
eredményeképpen javul az állampolgári jogbiztonság érzete, valamint az adminisztrációs teher is csökken.
Stratégiai monitoring és indikátorrendszerek kerülnek bevezetésre, amelyek következtében javul a végrehajtás
minĘsége és eredményessége. Javul az önkormányzatok által ellátott közszolgáltatások megszervezésének
hatékonysága,javul a közszolgáltatások minĘsége, erĘsödik a kistérségi társulás kereteiben megvalósuló
együttmĦködés, javul a kistérségi társulások eredményessége a hátrányos helyzetĦeket (különösen a romákat)
érintĘ foglalkoztatási programokban, hatékonyabban történik az önkormányzati források felhasználása a helyi
közigazgatási feladatok ésszerĦbb és olcsóbb ellátásával.
A pályázati kiírás tartalmazza a területi együttmĦködés esélyegyenlĘség elvĦ fejlesztését
és a közpolitikai eszközök fejlesztését szolgáló beavatkozásokat.

Támogatható tevékenységek
Megjegyzés
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Az Államreform Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve
II. Prioritás bemutatása
1. Prioritás tartalma
Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)

A közigazgatás rendelkezésére álló emberi erõforrás minõségének javítására irányuló beavatkozások két
idõhorizonton kívánnak hatni: hosszabb távon jelentkeznek a kultúraváltást segítõ intézkedések hatásai.
Rövid távon hármas eszköztárra kíván visszanyúlni a program: a vezetõk vezetõi képességeinek a korszerûsítésére;
a teljesítményértékelés valódi tartalommal történõ feltöltésére; továbbá a készségek fejlesztésére
a közigazgatásban foglalkoztatottak körében.
2. A prioritás célkitûzései
Indikátor megnevezése

Célérték

Indikátor
mértékegysége

Indikátor típusa

fõ
%

output
eredmény

0
na.

8000
100

db

output

0

8000

%

eredmény

0

70

hatás

40

45

Képzettek száma a 2. prioritási tengelyben
A nyílt pályáztatás eredményeként az
államigazgatásban köztisztviselõvé vált
személyek aránya az adott évben újonnan
felvettekhez viszonyítva
Munkakörelemzés útján átalakított munkakörök
száma
Az egyéni teljesítmény-értékeléssel rendelkezõ
köztisztviselõk aránya
Köztisztviselõi elkötelezettség mértéke az
államigazgatásban

Bázisérték
2015

3. A prioritás ütemezése – kiírások kerete
Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, .......... HUF/EUR árfolyamon)

2011
1,51

2012
0,41

2013
0,00

Összesen
1,91

Tervezett ESZA/ERFA arány (%):
KMR-ben elszámolható kiadások aránya (%):
4. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)
Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, .......... HUF/EUR árfolyamon)

2007–2010
0,00

2011

2012

2013

2014–2015

Összesen
0,00

Roma felzárkózás módszertani támogatása

Elektronikus képzési anyagok készítése

Távoktatás és öntanulás támogatása

új

új

új

2.

Új közigazgatási életpálya

Jogalkalmazás javítása

Közigazgatási szolgáltatások használatára való
ösztönzés és azokról tájékoztatás

Konstrukció neve

új

utód

új

Konsrukció
státusza (új
vs. utód)

2. prioritás

0,00

Az ÁROP lehetséges
Kedvezményezetti körébe
tartozó szervezet

minisztériumok, államigazgatási
szervek

minisztériumok, államigazgatási
szervek

kiemelt projekt
keret

kiemelt projekt
keret

egyfordulós
pályázat

egyfordulós
pályázat

0,00

0,00

Az ÁROP lehetséges
Kedvezményezetti körébe
tartozó szervezet

könnyített
elbírálású
támogatás

Összesen:

0,00

minisztériumok, államigazgatási
szervek

kiemelt projekt
keret

Prioritás

0,00

Az ÁROP lehetséges
Kedvezményezetti körébe
tartozó szervezet

0,00

0,00

ElĘzetes támogatási
igénnyel lekötött összeg
(KEOP, KÖZOP elĘkészítési
projektek esetében) (Mrd

Kedvezményezettek köre

Projekt
kiválasztás
eljárása

II. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (2011-2013)

2,60

0,00

0,00

1,00

1,00

0,30

0,30

0,70

0,20

0,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pályázatok, kiemelt projektek
meghirdethetĘ kerete
(MrdFt)
2012
2013

2011

1,39

0,08

0,21

0,42

0,42

0,13

0,13

Keret KMR
része (Mrd
Ft) (HEP és
KÖZIG IH)

5

10

0

0

10

0,00

Min.

20

40

1000

1000

200

300

Max.

92-98

92-98

95

100

100

100

Max.

Támogatás összege Támogatás
(MFt)
mértéke (%)

Az Államreform Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve

53

20

20

1

1

10

1

Támogatandó
projektek
tervezett
száma

2011. II. félév

2011. II. félév

2011. I. félév

2011. II. félév

2011. II. félév

2011. II. félév

Konstrukció
tervezett
indítása
(év/negyed-fél

2012. II. félév

2012. II. félév

2011. II. félév

2012. II. félév

2012. II. félév

2012. I. félév

Konstrukció
tervezett zárása
(év/(negyed-fél
év)

kkv beszállító

kkv beszállító

kkv beszállító

kkv beszállító

kkv beszállító

kkv beszállító

Konstrukció kkv
érintettsége (kkv
kedvezményezett/kkv
beszállító/nincs kkv)

A projekt keretében pályázni lehet távoktatási rendszer és öntanulási módszer kidolgozásához és bevezetéséhez
szükséges képzések és kompetencia-fejlesztés céljából.

A pályázati konstrukció keretében elektronikus képzési anyagok készülnek a közigazgatási szerveknél dolgozók
kompetenciáinak fejlesztése céljából.

A cigány kisebbség felzárkózását segítĘ programok megtervezéséhez és végrehajtásához szükséges ismeretek és
készségek elsajátítása a cigány kisebbségi önkormányzatok választott képviselĘi és munkatársai által, a helyi
adottságokra épülĘ programok elkészítése érdekében.

Az új életpálya révén csökkenhet a fluktuáció, valamint nĘhet a közszolgálati pálya iránti érdeklĘdés, ami hozzájárulhat
a tisztviselĘi kar korösszetételébĘl (a nyugdíjkorhatár elĘtt állók magas számából) fakadó, rövidesen várható
problémák sikeres kezeléséhez.

A pályázat végrehajtása során a képzésnek a pályázat tárgyaként megjelenĘ joganyag tárgyi ismertetésén túl ki kell
terjednie a kapcsolódó jogszabályi környezet rövid bemutatására, a szabályozás alapjául szolgáló társadalmi környezet
és elérni kívánt társadalmi célok megismertetésére, a gyakorlati végrehajtást szolgáló eszközök ismertetésére,
továbbá az ügyintézés, illetve tágabban a jogalkalmazás segítésének a módjaira. A pályázat tárgyát képezĘ
jogszabályi környezet elméleti megismerése és a szabályok gyakorlatban történĘ alkalmazásához szükséges ismeretek
megszerzése mellett lépéseket kell tenni az egységes jogalkalmazási gyakorlat kialakítása felé is. A képzések
megtervezésénél törekedni kell a lehetĘ legszélesebb jogalkalmazói célközönség bevonására. KötelezĘ lehetĘséget
biztosítani a szabályozás által érintett partnerek számára a képzésben való részvételre. A pályázat végrehajtása során
külön tájékoztató dokumentumokat kell közérthetĘ nyelvezetben készíteni a pályázat tárgyául szolgáló teljes
jogszabályi környezetrĘl, melyeket bárki számára ingyenesen elérhetĘvé kell tenni az interneten.

A projekt keretén belül tájékoztatási kampányokra kerül sor a lakosság részére az e-közigazgatási és egyéb
közigazgatási szolgáltatásokról, azok mĦködésérĘl, elérhetĘségérĘl, igénybe vételének feltételeirĘl, elĘnyeirĘl. Emellett
megtörténik a közigazgatási szolgáltatások nyújtásában résztvevĘ ügyintézĘk továbbképzése

Támogatható tevékenységek
Megjegyzés
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Az Államreform Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve
III. Prioritás bemutatása
1. Prioritás tartalma
Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)

Az 1. és 2. prioritási tengelyekben foglalt fejlesztések megvalósítása a Közép-magyarországi régióban
2. A prioritás célkitûzései
Indikátor
mérték-egysége

Indikátor megnevezése

Célérték
Indikátor típusa

Bázisérték
2015

Az 1. és 2. prioritási tengelyekben foglalt indikátorok.
3. A prioritás ütemezése – kiírások kerete
Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, .......... HUF/EUR árfolyamon)

2011
4,00

2012
2,83

2013
0,00

Összesen
6,83

Tervezett ESZA/ERFA arány (%):
KMR-ben elszámolható kiadások aránya (%):
4. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)
Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, .......... HUF/EUR árfolyamon)

2007–2010
0,00

2011

2012

2013

2014–2015

Összesen
0,00

Konstrukció
státusza (új
vs. utód)

Prioritás

Konstrukció neve

Projekt
kiválasztás
eljárása

II. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (2011-2013)
3. prioritás

Összesen:

Kedvezményezettek köre

0,00

ElĘzetes támogatási
igénnyel lekötött
összeg (KEOP, KÖZOP
elĘkészítési projektek
esetében) (Mrd Ft)

0,00

2011

0,00

2012

0,00

2013

Pályázatok, kiemelt projektek
meghirdethetĘ kerete
(MrdFt)

0,00

Keret KMR
része (Mrd
Ft) (HEP és
KÖZIG IH)
Min.

Max.

Támogatás
összege (MFt)

Az Államreform Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve

Max.

Támogatás
mértéke (%)

0

Támogatan
dó
projektek
tervezett
száma
Konstrukció
tervezett
indítása
(év/negyed-fél
év)
Konstrukció kkv
Konstrukció
érintettsége (kkv
tervezett zárása
(év/(negyed-fél kedvezményezett/kkv
év)
beszállító/nincs kkv)

Támogatható tevékenységek
Megjegyzés
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A Kormány 1194/2011. (VI. 15.) Korm. határozata
a Társadalmi Megújulásért Operatív Program kiemelt projektjeinek akciótervben megnevezett
kedvezményezettjét érintõ változásokról
A Kormány úgy dönt, hogy
1. a Társadalmi Megújulás Operatív Program (a továbbiakban: TÁMOP) 3.3.1. „Esélyegyenlõség és integráció II. szakasz”
folyamatban lévõ, továbbá a „Esélyegyenlõség és integráció III. szakasz” akciótervben nevesített kiemelt projekt
feladatait, az Esélyegyenlõségi Projektiroda munkatársainak folytatólagos foglalkoztatását kedvezményezettként
a Wekerle Sándor Alapkezelõ látja el 2011. június 15-tõl;
2. 2011. június 15-i határnappal az Educatio Nonprofit Kft. átadja, a Wekerle Sándor Alapkezelõ átveszi
a TÁMOP-3.3.1/07/1-2007-0003 számú „Oktatási esélyegyenlõség és integráció” címû kiemelt projekt eredményeinek
fenntartásával kapcsolatos feladatokat, a projekt keretében beszerzett eszközöket, a projekt produktumait, a hozzájuk
kapcsolódó szellemi jogokkal és fenntartási, állagmegóvási kötelezettségekkel;
3. a TÁMOP 5.2.1-11/1 „Gyermekesély program országos kiterjesztésének szakmai-módszertani megalapozása és
a program kísérése” kiemelt projekt feladatait, mint kedvezményezett konzorciumvezetõ a Wekerle Sándor
Alapkezelõ látja el 2011. augusztus 1-jétõl;
4. a TÁMOP 5.2.1 korábbi szakaszai tekintetében a TÁMOP 5.2.1-07/1 és a TÁMOP 5.2.1-09/1 kiemelt projekt korábbi
kedvezményezettjétõl, a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézettõl a Wekerle Sándor Alapkezelõ, mint
kedvezményezett átveszi és ellátja a projekthez kapcsolódó, a projekt eredményeire vonatkozó fenntartási
kötelezettséghez kapcsolódó feladatokat, továbbá átveszi a projekt keretében beszerzett eszközöket, a projekt
produktumait, a hozzájuk kapcsolódó szellemi jogokkal és fenntartási, állagmegóvási kötelezettségekkel;
5. a TÁMOP 2.1.2 „Idegen nyelvi és informatikai kompetenciák fejlesztése” kiemelt projekt feladatait, mint
kedvezményezett konzorciumvezetõ (projektgazda) a Wekerle Sándor Alapkezelõ látja el az NT Nemzetközi
Technológiai Nonprofit Közhasznú Kft.-vel konzorciumi partnerségben. A TÁMOP 1. és 2. prioritásainak szakmai
felelõseként a Nemzetgazdasági Minisztérium Foglalkoztatáspolitikáért Felelõs Államtitkársága (a továbbiakban:
államtitkárság) határozza meg a konstrukció szakmai tartalmát, ezért a projekt részletes tartalmának kidolgozása
és végrehajtása során az államtitkárság képviselõivel szükséges egyeztetéseket folytatni;
6. 2011. június 15-i határnappal az Educatio Nonprofit Kft. átadja, a Wekerle Sándor Alapkezelõ átveszi
a HEFOP-2.1.1-K-2004-07-0001/1.0 számú „A hátrányos helyzetû, elsõsorban roma tanulók továbbá sajátos nevelési
igényû gyermekek, tanulók oktatásában érintett szakemberek képzése, az integrációs oktatással kapcsolatos oktatási
programok kifejlesztése” címû központi program „A” komponens (Hátrányos helyzetû tanulók esélyegyenlõségének
biztosítása az oktatási rendszerben) eredményeinek fenntartásával kapcsolatos feladatokat, a projekt
„A” komponense keretében beszerzett eszközöket, produktumokat, a hozzájuk kapcsolódó szellemi jogokkal és
fenntartási, állagmegóvási kötelezettségekkel;
7. e határozat közzétételét követõ határnappal az Educatio Nonprofit Kft. átadja, a Wekerle Sándor Alapkezelõ átveszi
az Országos Oktatási Integrációs Hálózat (a továbbiakban: hálózat) részére beszerzett eszközöket, a hálózat által
készített produktumokat, a hozzájuk kapcsolódó szellemi jogokkal és fenntartási, állagmegóvási kötelezettségekkel,
valamint a hálózat munkatársainak folytatólagos foglalkoztatását.
Dr. Semjén Zsolt s. k.,
miniszterelnök-helyettes
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A Kormány 1195/2011. (VI. 15.) Korm. határozata
az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program 2011–2013. évi akciótervének elfogadásáról
A Kormány jóváhagyja az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program 2011–2013. idõszakra szóló akciótervét
a melléklet szerint.
Dr. Semjén Zsolt s. k.,
miniszterelnök-helyettes

Melléklet az 1195/2011. (VI. 15.) Korm. határozathoz
Az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve
I. Prioritás bemutatása 1. prioritás
1. Prioritás tartalma
Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)

A prioritási tengely célja a közigazgatás mûködésében az elektronikus szolgáltatások nyújtásának képességhez
szükséges belsõ fejlesztések végrehajtása, ami által biztosíthatók a közigazgatáson belüli (G2G) informatikai alapú
szolgáltatások. Egyúttal ezek a fejlesztések teremtik meg az állampolgárok (G2C) és a vállalkozások (G2B) felé
nyújtandó szolgáltatások hátterét, amely ügyfelek általi elérhetõségét a 2. prioritási tengelyben szereplõ
beavatkozások alapozzák meg. E beavatkozások egyúttal szolgálják az EU fejlesztési programjaiban – így
különösen az i2010 programban – megfogalmazottakhoz illeszkedõ közigazgatási fejlesztési pálya megvalósítását.
A jelzett beavatkozások az összes államigazgatási ügyet, eljárást és folyamatot érinthetik, függetlenül attól, hogy
azokat államigazgatási és/vagy önkormányzati szervek látják el.
2. A prioritás célkitûzései
Indikátor megnevezése

Célérték

Indikátor
mértékegysége

Indikátor típusa

Bázisérték

db

output

0

80

óra

eredmény

n.a.

%

eredmény

15%

20%-kal
csökkenjen
100%

%

eredmény

45%

80%

a program hatására létrejött online
közigazgatási szolgáltatások száma
átlagos ügykezelõi idõráfordítás az
államigazgatási szervek egyes eljárásainál
az on-line (3. szintû) szolgáltatásokat nyújtó
hatósági ügyintézést végzõ államigazgatási
szervek aránya
on-line módon elérhetõ EU 20 eljárások aránya

2015

3. A prioritás ütemezése – kiírások kerete
Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, .......... HUF/EUR árfolyamon)

2011
1,13

2012
0,00

2013
0,00

Összesen
1,13

Tervezett ESZA/ERFA arány (%):
KMR-ben elszámolható kiadások aránya (%): 13,39%
4. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)
Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, .......... HUF/EUR árfolyamon)

2007–2010
0,00

2011
1,13

2012
0,00

2013
0,00

2014–2015
0,00

Összesen
1,13

Összesen:

Prioritás

1.

0,00

Az EKOP lehetséges Kedvezményezetti körébe tartozó szervezet 0,00

Kiemelt projekt keret

A hivatalos lapok kiadási
folyamatának modernizálása

1.2

új

Az EKOP lehetséges Kedvezményezetti körébe tartozó szervezet 0,00

1.2

új

E-közigazgatási Szabad
Kiemelt projekt Szoftver Kompetencia Központ
keret
létrehozása

Kedvezményezettek köre

ElĘzetes támogatási
igénnyel lekötött
összeg (KEOP, KÖZOP
elĘkészítési projektek
esetében) (Mrd Ft)

Az EKOP lehetséges Kedvezményezetti körébe tartozó szervezet 0,00

1.2

Kormányhivatalok mĦszakigazdasági integrációja

Konstrukció neve

Projekt
kiválasztás
eljárása

Kiemelt projekt keret

Konstr
ukció
kódja

1,30

0,10

0,20

1,00

2011

0,00

0,00

0,00

0,00

2012

0,00

0,00

0,00

0,00

2013

Pályázatok, kiemelt projektek meghirdethetĘ
kerete
(MrdFt)

0,17

0,01

0,03

0,13

Keret KMR része (Mrd
Ft) (HEP és KÖZIG IH)

0,00

Min.

0,00

Max.

Támogatás
összege (MFt)

100%

100%

100%

100%

Max.

Támogatás
mértéke (%)

3

1

1

1

2011.IV. n.év

2011. IV. n.év

2011. II. n.év

2013. II. n.év

2013. II. n.év

2013. I. félév

kkv beszállító

kkv beszállító

kkv beszállító

Támogatan Konstrukció
Konstrukció
Konstrukció kkv
tervezett
dó
tervezett zárása
érintettsége (kkv
indítása
projektek
(év/(negyed-fél kedvezményezett/kkv
tervezett (év/negyed-fél
év)
beszállító/nincs kkv)
év)
száma

A projekt célja, hogy megoldást nyújtson a hivatalos lapok (Magyar Közlöny, Hivatalos ÉrtesítĘ)
megjelentetésével összefüggĘ munkafolyamatok hatékony, egyszerĦ és biztonságos átalakítására,
elĘsegítve a közigazgatáson belüli feladatvégzés szervezeti és informatikai támogatottságát,
koordinációját.

A projekt célja, hogy szabad szoftveres alaptevékenységeket végezzen, elĘsegítve, hogy hazánkban
jobban elterjedjenek a szabad szoftverek, ennek hatásaként javuljon a közigazgatási informatikai
rendszerek interoperabilitása. A kompetencia központ elsĘsorban bevezetés támogató tevékenységeket
végez: honosítás, fejlesztés, terméktámogatás, oktatás, illetve elkészíti az ezeket megalapozó
dokumentációkat.

A kormányhivatalok a projekt eredményeként kormányzatilag támogatott, szabványosított illetve
egységesített gazdálkodási-pénzügyi, ügyviteli, személyügyi, beszerzési, nyilvántartási, informatikai
valamint üzemeltetést támogató rendszerekhez csatlakoznak. Egységes standardok szerinti, magas
biztonsági szinttel rendelkezĘ, korszerĦ és költségtakarékos informatika támogatja a funkcionális
feladatokat a kormányhivatalok hálózatában.
A kormányhivatalok mĦszaki-gazdasági hátterének modernizációja szervezettebbé, ellenĘrizhetĘbbé és
nem utolsó sorban hatékonyabbá teszi a kormányhivatalok munkatársainak tevékenységét is.

Támogatható tevékenységek

Megjegyzés

•

új

Konsrukció
státusza (új vs.
utód)

1. prioritás

II. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (2011–2013)

Az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve
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I. Prioritás bemutatása 2. prioritás
1. Prioritás tartalma
Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)

A prioritási tengely fõ célja az ügyfelek kiszolgálásához szükséges beavatkozások megvalósítása, a közigazgatási
szolgáltatások folyamatainak elektronizálása, tranzakciós szintjének emelése. Egységes, szabványosított
keretrendszerben kialakításra kerülnek az EU által elvárt 20 szolgáltatás, valamint a 20 szolgáltatáson kívüli,
az ügyfeleket leginkább érintõ közigazgatási szolgáltatások folyamatainak e-kormányzat vezérelte követelmény
specifikációi, majd ezek alapján az érintett szolgáltatási folyamatok elektronizálása.
2. A prioritás célkitûzései
Indikátor megnevezése

Célérték

Indikátor
mértékegysége

Indikátor típusa

fõ
%

eredmény
output

168 432
0,00

1 000 000
100,00

%
%

output
eredmény

28 000
0

63 000
30%

a kormányzati portál átlagos heti látogatottsága
intelligens azonosítóval ellátott személyek
aránya
az ügyfélkapu napi tranzakcióinak száma
az elektronikus fizetést alkalmazó lakossági/
vállalkozási ügyfelek aránya az államigazgatási
szerveknél

Bázisérték
2015

3. A prioritás ütemezése – kiírások kerete
Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, .......... HUF/EUR árfolyamon)

2011
4,33

2012
0,00

2013
0,00

Összesen
4,33

Tervezett ESZA/ERFA arány (%):
KMR-ben elszámolható kiadások aránya (%): 13,39%
4. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)
Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, .......... HUF/EUR árfolyamon)

2007–2010
0,00

2011
4,33

2012
0,00

2013
0,00

2014–2015
0,00

Összesen
4,33

Összesen:

Prioritás

1.

Projekt
kiválasztás
eljárása

ESR – az egységes európai
Kiemelt projekt hívószámra (112) alapozott
keret
Európai Segélyhívó Rendszer

Konstrukció neve

2.1

Konstr
ukció
kódja

Az EKOP lehetséges Kedvezményezetti körébe tartozó
szervezet

Kedvezményezettek köre

0,00

0,00

ElĘzetes támogatási
igénnyel lekötött
összeg (KEOP, KÖZOP
elĘkészítési projektek
esetében) (Mrd Ft)

5,00

5,00

2011

0,00

0,00

2012

0,00

0,00

2013

Pályázatok, kiemelt projektek meghirdethetĘ
kerete
(MrdFt)

0,67

0,67

Keret KMR
része (Mrd
Ft) (HEP és
KÖZIG IH)

0,00

Min.

0,00

Max.

Támogatás
összege (MFt)

100%

100%

Max.

Támogatás
mértéke (%)

1

1

2011. II. n.év

2013. I. félév

kkv beszállító

Támogatan Konstrukció
Konstrukció kkv
Konstrukció
dó
tervezett
érintettsége (kkv
tervezett zárása
projektek
indítása
(év/(negyed-fél kedvezményezett/kkv
tervezett (év/negyed-fél
beszállító/nincs kkv)
év)
száma
év)
A cél az integrált rendszer létrehozásával a segélyhívásokat fogadó rendszerrel együtt mĦködtetve
egy, a különbözĘ veszélyhelyzetekben összehangolt irányítást lehetĘvé tevĘ, a készenléti szervek
között élĘ és operatív kapcsolatot biztosító tevékenységirányítási keretrendszer kialakítása.
Az egyetlen hívószámon történĘ segélyhívással több, a segélynyújtásban érintett szervezet elérése
válik párhuzamosan lehetségessé, és a segélyhívással a bajba jutottak számára történĘ gyors és
összehangolt munka eredményeivel a szolgáltató közigazgatás közvetlenül és konkrét eredményekkel
igazolhatja, hogy valóban az emberekért mĦködik, valamint mĦködésének középpontjába a polgárok
igényeit és elvárásait helyezi.

Támogatható tevékenységek

Megjegyzés

•

új

Konsrukció
státusza (új vs.
utód)

2. prioritás

II. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (2011–2013)
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I. Prioritás bemutatása 3. prioritás
1. Prioritás tartalma
Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)

A Közép-magyarországi régió – az ország régiói közül egyedül – a regionális versenyképesség és foglalkoztatás
célkitûzés alá tartozik. Az elektronikus közigazgatás fejlesztése az eddigi tapasztalatok alapján hatékonyan nem
valósítható meg központi, egységes irányítás nélkül. Ez viszont csak úgy lehetséges, ha az operatív program külön
prioritási tengelyt tartalmaz a Közép-magyarországi régióra, mint a regionális versenyképesség és foglalkoztatás
alá esõ régióra. Jelen prioritási tengely leképezi az 1. és 2. számú prioritási tengelyeket a Közép-magyarországi
régióra.
2. A prioritás célkitûzései
Indikátor megnevezése

Célérték

Indikátor
mértékegysége

Indikátor típusa

Bázisérték

óra

eredmény

n.a.

20%-kal
csökkenjen

%

eredmény

16%

100%

%

output

0

100%

%

eredmény

0

50%

átlagos ügykezelõi idõráfordítás az
államigazgatási szervek egyes eljárásainál a
KMR-ben
az on-line szolgáltatásokat nyújtó hatósági
ügyintézést végzõ államigazgatási szervek
aránya a KMR-ben
intelligens azonosítóval ellátott személyek
aránya a KMR-ben
az elektronikus fizetést alkalmazó
lakossági/vállalkozási ügyfelek aránya az
államigazgatási szerveknél a KMR-ben

2015

3. A prioritás ütemezése – kiírások kerete
Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, .......... HUF/EUR árfolyamon)

2011
0,84

2012
0,00

2013
0,00

Összesen
0,84

Tervezett ESZA/ERFA arány (%):
KMR-ben elszámolható kiadások aránya (%):
4. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)
Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, .......... HUF/EUR árfolyamon)

2007–2010
0,00

2011
0,84

2012
0,00

2013
0,00

2014–2015
0,00

Összesen
0,84

Konsrukció
státusza (új vs.
utód)

1.

Konstr
ukció
kódja

Prioritás

Konstrukció neve

3. prioritás

Összesen:

Projekt
kiválasztás
eljárása

Kedvezményezettek köre

ElĘzetes támogatási
igénnyel lekötött
összeg (KEOP, KÖZOP
elĘkészítési projektek
esetében) (Mrd Ft)
2011

2012

2013

Pályázatok, kiemelt projektek meghirdethetĘ
kerete
(MrdFt)

II. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (2011–2013)

Keret KMR
része (Mrd
Ft) (HEP és
KÖZIG IH)
Min.

Max.

Támogatás
összege (MFt)
Max.

Támogatás
mértéke (%)

Támogatan Konstrukció
Konstrukció
Konstrukció kkv
tervezett
dó
tervezett zárása
érintettsége (kkv
indítása
projektek
(év/(negyed-fél kedvezményezett/kkv
(év/negyed-fél
tervezett
év)
beszállító/nincs kkv)
év)
száma
Támogatható tevékenységek

Megjegyzés
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•
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A Kormány 1196/2011. (VI. 15.) Korm. határozata
a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság törzsrészvényeinek
Magyar Állam javára történõ megvásárlása érdekében szükséges intézkedésekrõl
A Kormány
1. a nemzeti vagyon gyarapítása és Magyarország energiabiztonságának növelése érdekében támogatja a MOL Magyar
Olaj- és Gázipari Nyrt. 21,2% mértékû részesedésének Magyar Állam javára történõ megvásárlását a MOL Magyar
Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság 22 179 488 darab „A” sorozatú törzsrészvényének adásvétele
tárgyában 2011. május 24-én megkötött szerzõdésben foglaltaknak megfelelõen;
2. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság
22 179 488 darab „A” sorozatú törzsrészvényének adásvétele tárgyában megkötött szerzõdésben foglaltak
maradéktalan teljesítése érdekében intézkedjen a részvények vételárának fedezetéül szolgáló központi költségvetési
források biztosításáról, illetve a szerzõdésben vállalt kötelezettségek teljesítéséhez szükséges jogszabályi feltételek
megteremtésérõl, ennek érdekében kezdeményezze a 2011. évi költségvetési törvény megfelelõ módosítását;
Felelõs:
nemzetgazdasági miniszter
Határidõ:
azonnal
3. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy
a) a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság 22 179 488 darab „A” sorozatú
törzsrészvényének adásvétele tárgyában megkötött szerzõdésben vállalt kötelezettségek szerzõdés szerinti
teljesítésére a Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt.-t, mint Kijelölt Vevõt kijelölje, és egyúttal megbízza
a Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt.-t a Magyar Állam tulajdonába kerülõ törzsrészvények feletti tulajdonosi
joggyakorlás feladatának ellátásával;
b) a Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt. Igazgatósága felé intézkedjen a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan
Mûködõ Részvénytársaság 22 179 488 darab „A” sorozatú törzsrészvényének adásvétele tárgyában megkötött
szerzõdés szerinti kötelezettségvállaláshoz szükséges jóváhagyás megadása érdekében.
Felelõs:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidõ:
azonnal
Dr. Semjén Zsolt s. k.,
miniszterelnök-helyettes
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A külügyminiszter 17/2011. (VI. 15.) KüM határozata
az Élelmiszersegély Egyezmény kihirdetésérõl szóló 153/2007. (VI. 27.) Korm. rendelet
2–3. §-ainak hatálybalépésérõl
A 153/2007. (VI. 27.) Korm. rendelettel a Magyar Közlöny 2007. június 27-i, 81. számában kihirdetett, az
Élelmiszersegély Egyezmény XXIII. cikk b) pontja az alábbiak szerint rendelkezik az Egyezményhez való csatlakozásról:
„Miután az Egyezmény a XXIV. cikkel összhangban hatályba lépett, a III. cikk e) bekezdésében említett kormányokon
kívül más kormányok is csatlakozhatnak hozzá, méghozzá olyan feltételek mellett, ahogyan azt a Bizottság
megfelelõnek tartja. A csatlakozási okmányokat a letéteményesnél kell letétbe helyezni.”
A csatlakozási okmány letétbe helyezésének idõpontja: 2007. augusztus 22.
Az Egyezmény hatálybalépésének idõpontja: 2007. augusztus 22.
A fentiekre tekintettel, összhangban a 153/2007. (VI. 27.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdésével megállapítom, hogy
az Élelmiszersegély Egyezmény kihirdetésérõl szóló 153/2007. (VI. 27.) Korm. rendelet 2–3. §-ai 2007. június 27-én,
azaz kettõezer-hét június huszonhetedikén léptek hatályba.
Martonyi János s. k.,
külügyminiszter
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A Magyar Közlönyt a Szerkesztõbizottság közremûködésével a Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium szerkeszti.
A Szerkesztõbizottság elnöke: dr. Gál András Levente,
a szerkesztésért felelõs: dr. Borókainé dr. Vajdovits Éva.
A szerkesztõség címe: Budapest V., Kossuth tér 1–3.
A Határozatok Tára hivatalos lap tartalma a Magyar Közlöny IX. részében jelenik meg.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://kozlony.magyarorszag.hu
honlapon érhetõ el.
A Magyar Közlöny oldalhû másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó.
Felelõs kiadó: Majláth Zsolt László ügyvezetõ igazgató.

