Sorszám: I/2.
TÁJÉKOZTATÓ

Békés Város Képviselő-testületének
2016. április 28-i ülésére a fontosabb jogszabályi változásokról1
Tisztelt Képviselő-testület!
A 2016. márciusi testületi ülés óta eltelt időszakban – a Képviselő-testület tájékoztatása
szempontjából – az alábbi fontosabb jogszabályok jelentek meg Magyarország hivatalos lapjában:
Törvények
2016. évi IX. törvény
A behajtási költségátalányról (a továbbiakban: Törvény)
A Törvény hatálya a vállalkozások, valamint a vállalkozás és szerződő hatóság közötti kereskedelmi ügyletek ellenértékének kiegyenlítéseként teljesített valamennyi fizetésre kiterjed. A
Törvény értelmében (1) a vállalkozások közötti szerződés esetén a kötelezettet, szerződő hatóságnak vállalkozással kötött szerződése esetén pedig a szerződő hatóságot (a továbbiakban
együtt: kötelezett) terhelő, kereskedelmi ügyletből eredő fizetési kötelezettség teljesítésének
késedelme esetén a jogosult a követelése behajtásával kapcsolatos költségei fedezetéül negyven eurónak megfelelő, a Magyar Nemzeti Bank – késedelem kezdőnapján érvényes – hivatalos deviza-középárfolyama alapján meghatározott forintösszegre (a továbbiakban: behajtási
költségátalány) tarthat igényt. (2) A behajtási költségátalányt az arra jogosult a késedelem
bekövetkezésétől számított egy éves jogvesztő határidőn belül követelheti. A követelés esedékességének időpontja önkéntes teljesítés esetén ennek időpontja, önkéntes teljesítés hiányában
a teljesítésre való első felszólítás időpontja. (3) A kötelezett a behajtási költségátalány megfizetésére nem köteles, ha az erre irányuló igény érvényesítése során a késedelmét kimenti.
(4) A behajtási költségátalány megfizetésére irányuló kötelezettség teljesítése nem mentesít a
késedelem egyéb jogkövetkezményei alól; a kártérítésbe azonban a behajtási költségátalány
összege beszámít. (5) A behajtási költségátalányt kizáró vagy azt negyven eurónál alacsonyabb összegben meghatározó szerződési kikötés semmis.
A Törvény 2016. március 24. napján lépett hatályba.
(MK. 2016. évi 39. szám)

2016. évi X. törvény
Az ebtenyésztést érintő egyes törvények módosításáról (a továbbiakban: Törvény)
A Törvény módosítja
- A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvényt;

- Az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvényt; illetve
- Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvényt.
A Törvény 2016. március 26. napján lépett hatályba.
(MK. 2016. évi 39. szám)
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(Legutolsó figyelembe vett Magyar Közlöny: 2016. évi 53. szám)
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2016. évi XVIII. törvény
A társasági adóról és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény és a sportról szóló
2004. évi I. törvény módosításáról (a továbbiakban: Törvény)
A Törvény módosítja
- a társasági adóról és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvényt;
- a sportról szóló 2004. évi I. törvényt
A Törvény 2016. április 12. napján lépett hatályba.
(MK. 2016. évi 49. szám)

2016. évi XXI. törvény
Az Erzsébet-programot érintő egyes törvények módosításáról (a továbbiakban: Törvény)
A Törvény módosítja
- Az Erzsébet-programról szóló 2012. évi CIII. törvényt;
- A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány javára felajánlott vagyonról szóló 1992. évi
LI. törvényt;
- A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényt;
- Az egyes állami és önkormányzati ingatlanok ingyenes tulajdonba adásáról, valamint
a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról szóló 2011. évi CLXX. törvény módosításáról szóló 2013. évi CXVIII. törvényt.
A Törvény 2016. április 12. napján lépett hatályba.
(MK. 2016. évi 49. szám)

2016. évi XXIII. törvény
A kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzésre vonatkozó egyes törvények módosításáról (a továbbiakban: Törvény)
A Törvény módosítja a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény üzletek üzemeltetésének és
nyitvatartásának rendjére és a települési önkormányzat rendeletalkotására vonatkozó rendelkezéseit,
illetve a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény munkaidő vasárnapra vagy munkaszüneti napra történő beosztásának szabályait.
A Törvény 2016. április 16. napján lépett hatályba.
(MK. 2016. évi 53. szám)

Kormányrendelet
44/2016. (III.10.) Korm. rendelet
A 2014-2020 programozási időszakra az Európai területi Együttműködési Programból rendelt
források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról (a továbbiakban: Rendelet)
A Rendelet tartalmazza többek között az együttműködési programokra vonatkozó speciális szabályokra, az egyes támogatási kategóriákra vonatkozó közös szabályokra, illetve az egyes támogatási kategóriákra vonatkozó speciális szabályokra vonatkozó legfontosabb rendelkezéseket.
A Rendelet 2016. március 11. napján lépett hatályba.
(MK. 2016. évi 34. szám)
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53/2016. (III. 22.) Korm. rendelet
A hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési
kötelezettségének sajátosságairól szóló 250/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosításáról (a továbbiakban: Rendelet)
A Rendelet értelmében a hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások éves beszámoló készítési
és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 250/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet
13. §-a a következő (12) bekezdéssel egészül ki: „(12) Az MFB Magyar Fejlesztési Bank
Zártkörűen Működő Részvénytársaság a hazai pénznemben denominált, uniós forrásokból
alapok alapját végrehajtó szervezetként finanszírozott támogatási kölcsönöket, garanciákat és
tőkebefektetéseket, mindezek fedezeteit és forrásait elkülönítetten, a 0. Nyilvántartási számlák
számlaosztályban, a mérlegen kívüli tételek között tartja nyilván, és azok nem képezik részét
a függő és jövőbeni kötelezettségeknek, követeléseknek. A kölcsönök, garanciák és tőkebefektetések megtérülése, illetve behajthatatlanná válása esetén az MFB Magyar Fejlesztési
Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság a 0. Nyilvántartási számlák számlaosztályban
kimutatott támogatási kölcsönöket, garanciákat és tőkebefektetéseket, mindezek fedezeteit és
forrásait mérlegen kívüli tételként, a 0. Nyilvántartási számlák számlaosztályból vezeti ki.”
A Rendelet 2016. március 23. napján lépett hatályba.
(MK. 2016. évi 38. szám)

54/2016. (III. 23.) Korm. rendelet
A Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól szóló
262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet módosításáról (a továbbiakban: Rendelet)
A Rendelet szerint a 29. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(4) Az erdő alrészletet is tartalmazó föld hirdetményben megjelölt, erdőt nem érintő részére
is lehet árverést folytatni. A földrészlet megosztását ebben az esetben az eredményes árverést
követően az NFA kezdeményezi és viseli az eljárás költségeit. Az adásvételi szerződés megkötésére csak a megosztást követően kerülhet sor.”
A Rendelet a következő 59. §-sal egészül ki:
„59. § E rendeletnek a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes
szabályairól szóló 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet módosításáról szóló 54/2016. (III. 23.)
Korm. rendelettel (a továbbiakban: Mr5.) megállapított rendelkezéseit az Mr5. hatálybalépését megelőzően megtartott árverések során értékesített földrészlet tekintetében is alkalmazni
kell akkor, ha az érintett földrészlet megosztására irányuló eljárást az Mr5. hatálybalépésének
napjáig jogerős határozattal nem zárták le – függetlenül az árverésre vonatkozó hirdetmény
tartalmától – azzal, hogy ha az Mr5. hatálybalépését megelőzően közzétett hirdetmény e rendelet Mr5.-tel megállapított rendelkezéseinek nem felel meg, új hirdetményt közzétenni nem
szükséges.”
A Rendelet 2016. március 24. napján lépett hatályba.
(MK. 2016. évi 39. szám)

58/2016. (III. 25.) Korm. rendelet
A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet
módosításáról (a továbbiakban: Rendelet)
A Rendelet 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„10. § (1) Azt a közszolgálati tisztviselőt, aki a területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 70/2015. (III. 30.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: Módr1.) hatálybalépésekor feladatköre ellátására e rendeletnek a Módr1. hatálybalépését megelőzően hatályos szabályai alapján képesítettnek minősült,
feladatköre megváltozásáig képesítettnek kell tekinteni. (2) Ha a fővárosi és megyei kor3

mányhivatalnál lévő integrált ügyfélszolgálati feladatkör betöltéséhez szükséges kormányablak ügyintézői vizsga megszerzésére irányuló képzés a kormányzati szolgálati jogviszony
létesítésének időpontjához képest csak később indul, a kormányablak ügyintéző vizsgát a
képzés indulásától számított egy éven belül kell sikeresen teljesíteni.”
A Rendelet 2016. március 26. napján lépett hatályba.
(MK. 2016. évi 42. szám)

66/2016. (III. 31.) Korm. rendelet
A mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról szóló 218/2003. (XII. 11.)
Korm. rendelet és a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről
szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet módosításáról (a továbbiakban: Rendelet)
A Rendelet módosítja
- A mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról szóló 218/2003. (XII.
11.) Korm. rendeletet;
- A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló
102/2011. (VI. 29.) Korm. rendeletet.
A Rendelet 2016. április 1. napján lépett hatályba.
(MK. 2016. évi 44. szám)

67/2016. (III. 31.) Korm. rendelet
A földhivatalok, valamint a Földmérési és Távérzékelési Intézet feladatairól, illetékességi
területéről, továbbá egyes földhivatali eljárások részletes szabályairól szóló 373/2014.
(XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról (a továbbiakban: Rendelet)
A Rendelet 38/A. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A megosztáshoz szükséges földmérési munkarészeket az NFA által az árverési értékesítés során közzétett hirdetményben is szereplő ingatlan-nyilvántartási adatok alapján kell elkészíteni, és a változást az ingatlanügyi hatóság által záradékolt változási vázrajz alapján kell az
ingatlan-nyilvántartásban átvezetni azzal, hogy a változási vázrajz elkészítéséhez helyszíni
felmérés nem szükséges.”
A Rendelet 2016. április 1. napján lépett hatályba.
(MK. 2016. évi 44. szám)

68/2016. (III. 31.) Korm. rendelet
Az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervre vonatkozó részletes szabályokról (a továbbiakban: Rendelet)
A Rendelet értelmében az önkormányzatok, a közszolgáltatók, továbbá az 1. mellékletben
meghatározott szervezetek az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Terv (a továbbiakban: OHKT) előkészítéséhez szükséges adatokat és információkat az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásra létrehozott szervezet (a továbbiakban: Koordináló szerv)
részére a megkeresésétől számított 60 napon belül, elektronikus formátumban, díjmentesen
rendelkezésre bocsátják. A Koordináló szerv az előkészített OHKT-javaslatot a fentiekben
meghatározott szervezetek, helyi önkormányzatok és hatóságok számára közzéteszi azzal a
felhívással, hogy észrevételüket, véleményüket, javaslatukat a közzétételtől számított 30 napon belül küldhetik meg. A Koordináló szerv a beérkezett észrevételeket, véleményeket és
javaslatokat a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvényben (a továbbiakban: Ht.) és az
Országos Hulladékgazdálkodási Tervben megfogalmazott hulladékgazdálkodási célok figyelembevételével az OHKT-ban szükség szerint átvezeti. Az OHKT szerkezeti felépítését és
tartalmi elemeit a 2. melléklet tartalmazza. A közszolgáltatási területek lehatárolását a hatá4

lyos közszolgáltatási szerződésben meghatározott hulladékgazdálkodási közszolgáltatás területi hatálya szerint kell elvégezni. A Koordináló szerv az OHKT-javaslatot a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megállapításáért felelős miniszternek (a továbbiakban: miniszter) a
Kormány részére történő felterjesztés céljából megküldi. Az OHKT-t a Koordináló szerv
minden év október 31-ig felülvizsgálja és a felülvizsgálat alapján az előzőek szerinti javaslatot megküldi a miniszternek. Az OHKT elfogadásáról a Kormány határozatban dönt.
A Rendelet 2016. április 1. napján lépett hatályba.
(MK. 2016. évi 44. szám)

69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet
Az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott szervezet kijelöléséről,
feladatköréről, az adatkezelés módjáról, valamint az adatszolgáltatási kötelezettségek
részletes szabályairól (a továbbiakban: Rendelet)
A Rendelet tartalmazza a Koordináló szerv kijelölésére és feladataira, a koordináció szabályaira, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási rendszerelem fejlesztése OHKT-nak való megfelelősége megállapítására, a közszolgáltató tevékenysége OHKT megfelelőségének megállapítására, az ellátásért felelős vagyonának kezelésére, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj
beszedésének és kezelésének szabályaira, szolgáltatási díj, a díjalkalmazási feltételek, a díjmegfizetés rendjének, a közszolgáltatásidíj-felosztás elvének meghatározására, a Koordináló
szerv adatkezelésének részletes szabályaira, a közszolgáltató adatszolgáltatására, az ellátásért
felelős adatszolgáltatására, illetve a hulladékgazdálkodási létesítmény tulajdonosa adatszolgáltatására vonatkozó szabályokat.
A Rendelet 2016. április 1. napján lépett hatályba.
(MK. 2016. évi 44. szám)

70/2016. (III. 31.) Korm. rendelet
A hulladékgazdálkodással összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról (a továbbiakban: Rendelet)
A rendelet módosítja
- A települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 64/2008. (III. 28.) Korm. rendeletet;
- A hulladékgazdálkodási tervekre és a megelőzési programokra vonatkozó részletes
szabályokról szóló 310/2013. (VIII. 16.) Korm. rendeletet;
- A közszolgáltató kiválasztásáról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésről szóló 317/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet; illetve
- Az online kapcsolatra képes, adóügyi ellenőrzési egységgel rendelkező pénztárgép
beszerzéséhez kapcsolódó követelések engedményezéséről és az engedményezéshez kapcsolódó egyéb kérdésekről szóló 109/2014. (IV. 1.) Korm. rendeletet.
A Rendelet 2016. április 1. napján lépett hatályba.
(MK. 2016. évi 44. szám)

77/2016. (IV. 6.) Korm. rendelet
A kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet, valamint a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatalról szóló 177/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet módosításáról (a
továbbiakban: Rendelet)
A Rendelet módosítja
- A kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendeletet; illetve
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-

A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatalról szóló 177/2012. (VII. 26.) Korm. rendeletet.

A Rendelet 2016. április 8. napján lépett hatályba.
(MK. 2016. évi 47. szám)

A Kormány tagjainak rendeletei
8/2016. (III.8.) BM rendelet
Az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól szóló 32/2014. (V. 19.)
KIM rendelet módosításáról (a továbbiakban: Rendelet)
A Rendelet módosítja többek között a hazai anyakönyvezésre irányuló kérelemre, a nyilvántartó anyakönyvvezetőre, a hazai anyakönyvezésre, illetve az EAK rendszerhez kapcsolódó
hozzáférési jogosultságra vonatkozó rendelkezéseket.
A Rendelet 2016. április 1. napján lépett hatályba.
(MK. 2016. évi 32. szám)

7/2016. (III. 22.) MNB rendelet
A jegybanki alapkamat mértékéről (a továbbiakban: Rendelet)
A Rendelet értelmében a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171. §
(1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Nemzeti Bank Monetáris
Tanácsának döntésére tekintettel a jegybanki alapkamat mértéke 1,20%.
A Rendelet 2016. március 23. napján lépett hatályba.
(MK. 2016. évi 38. szám)

6/2016. (III. 24.) EMMI rendelet
A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.)
NM rendelet módosításáról (a továbbiakban: Rendelet)
A Rendelet értelmében ha a települési önkormányzat nem biztosít bölcsődei ellátást, – a Gyvt.
94. § (3a) bekezdésében foglaltak végrehajtása érdekében –
a) minden év március 1-jéig a helyben szokásos módon felhívást tesz közzé arról, hogy a szülő vagy más törvényes képviselő április 15-éig jelezheti a települési önkormányzat felé a bölcsődei ellátás biztosítása iránti igényét, és
b) minden év március 31-éig megvizsgálja, hogy a Központi Statisztikai Hivatal adott év január 1-jei adatai alapján a település 3 év alatti lakosainak száma meghaladja-e a negyven főt.
A Rendelet az alábbi határidős feladatokat állapítja meg: bölcsőde, mini bölcsőde vezetője, valamint a munkahelyi bölcsőde és a családi bölcsőde fenntartója minden év április 30-áig tájékoztatást küld a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjének azon harmadik életévüket betöltött gyermekekről, akikről a
Gyvt. 42/A. § (2) bekezdése szerint, a szülő egyetértésével megállapították, hogy óvodai nevelésre nem érett. A települési önkormányzat jegyzője a tájékoztatást minden év május 15-éig
megküldi a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes kötelező
felvételt biztosító óvoda vezetőjének. A fentiek szerint lejelentett gyermek szülője mentesül a
gyermek óvodai beíratásának kötelezettsége alól. Ha az előzőek szerint lejelentett gyermek
ellátására vonatkozó megállapodás a bölcsődei nevelési év közben megszűnik, arról a bölcsőde, mini bölcsőde vezetője, valamint a munkahelyi bölcsőde és a családi bölcsőde fenntartója
haladéktalanul tájékoztatja a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint
illetékes települési önkormányzat jegyzőjét.
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A Rendelet 2016. április 1. napján lépett hatályba.
(MK. 2016. évi 40. szám)

7/2016. (III. 30.) EMMI rendelet
Egyes egészségügyi, gyógyszerészeti tárgyú, valamint gyógyászati segédeszközökkel kapcsolatos miniszteri rendeletek módosításáról (a továbbiakban: Rendelet)
A Rendelet módosítja többek között:
- A társadalombiztosítási támogatással rendelhető gyógyszerekről és a támogatás
összegéről szóló 1/2003. (I. 21.) ESZCSM rendeletet;
- Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet;
- Az egészségügyi szolgáltatók és működési engedélyük nyilvántartásáról, valamint
az egészségügyi szakmai jegyzékről szóló 2/2004. (XI. 17.) EüM rendeletet;
- Az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló
44/2004. (IV. 28.) ESZCSM rendeletet;
- Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerek forgalomba hozataláról szóló
52/2005. (XI. 18.) EüM rendeletet;
- A gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáról, támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzéséről szóló 14/2007. (III. 14.) EüM rendelet;
- A gyógyszertárban forgalmazható, valamint kötelezően készletben tartandó termékekről szóló 2/2008. (I. 8.) EüM rendelet; illetve
- A háziorvosok indikátor alapú teljesítményértékeléséről és az orvosok gyógyszerrendelése értékelésének egyes szabályairól szóló 11/2011. (III. 30.) NEFMI rendelet.
A Rendelet 2016. április 1. napján lépett hatályba.
(MK. 2016. évi 43. szám)

19/2016. (III. 30.) FM rendelet
Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról szóló
109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet módosításáról (a továbbiakban: Rendelet)
A Rendelet 75. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló törvény szerint földnek minősülő
ingatlanok esetében az (1)–(3) bekezdésben foglalt iratok, illetve nyilatkozatok helyett a szerződésnek az elővásárlásra jogosultakkal hirdetményi úton történő közlést igazoló, az eladó
részére a jegyző által – az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adásvételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról szóló kormányrendelet szerint – megküldött jognyilatkozatokat és iratjegyzéket kell
csatolni.”
A Rendelet 87. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„87. § (1) Tulajdonjogot csak azzal szemben lehet bejegyezni, aki az ingatlannyilvántartásban tulajdonosként szerepel, vagy az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdonostól bejegyzés nélkül szerzett tulajdonjogot, illetve érvényes szerződés vagy más jogcímen
a tulajdonjog bejegyzése iránti kötelmi igényt. Utóbbi esetben bejegyzésre alkalmas okirattal
kell igazolni a közbenső jogszerzést, és erre a bejegyzésben utalni kell. (2) Azon ingatlanok
esetében, amelyek a védett természeti területek védettségi szintjének helyreállításáról szóló
1995. évi XCIII. törvény 7. § a) pontjának hatálya alá tartoznak, a tulajdonjogot a Magyar
Állam javára attól függetlenül lehet bejegyezni, hogy a földrendező és a földkiadó bizottsá-
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gokról szóló 1993. évi II. törvény 12/C. § (1) bekezdés szerinti kártalanításra jogosult az ingatlan-nyilvántartásban bejegyzett tulajdonosként nem szerepel.”
A Rendelet 2016. március 31. napján lépett hatályba.
(MK. 2016. évi 43. szám)

Kormányhatározatok
1137/2016. (III. 21.) Korm. határozat
Az Egységes központi elektronikus irat- és dokumentumkezelési rendszer fővárosi és
megyei kormányhivatalokban történő megvalósításával kapcsolatos feladatokról (a továbbiakban: Határozat)
A Határozat értelmében a Kormány – figyelemmel az egységes központi elektronikus irat- és
dokumentumkezelési rendszer megvalósításával kapcsolatos feladatokról szóló 1245/2010.
(XI. 17.) Korm. határozatban foglaltakra, továbbá az elektronikus közigazgatási célokra – az
Egységes központi elektronikus irat- és dokumentumkezelési rendszer megvalósítása érdekében: 1. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert és a belügyminisztert, hogy Budapest
Főváros Kormányhivatala, a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala, valamint a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. útján – az infrastruktúra
biztosításával és a szükséges szerződések megkötésével – készítse elő az Egységes központi
elektronikus irat- és dokumentumkezelési rendszer (a továbbiakban: EKEIDR) állami licencének kiterjesztését és a rendszer bevezetését a fővárosi és megyei kormányhivatalok vonatkozásában; Határidő: 2016. június 30.
2. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert és a belügyminisztert, hogy a használati
mutatók alapján, az érintett miniszterek bevonásával határozzák meg az állampolgárok által
jelentős számban igénybe vett és informatikai szakrendszerrel nem vagy nem megfelelően
támogatott közigazgatási ügyeket, és készítsenek intézkedési tervet ezek, az EKEIDR rendszer munkafolyamat (workflow) kezelésével történő, országosan egységes megvalósítására;
Határidő: 2016. szeptember 30.
3. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert és a belügyminisztert, hogy gondoskodjanak az EKEIDR ütemezett és egységesen szabályozott folyamatokkal történő kiterjesztéséről,
a szakrendszerek esetében az érintett miniszterek bevonásával a lehetséges integrációk megvalósításáról, ezt követően gondoskodjanak az EKEIDR alkalmazó szervek közötti elektronikus kapcsolat folyamatos működtetéséről.
Határidő: 2017. július 1.
(MK. 2016. évi 37. szám)
Békés, 2016. április 19.

Tárnok Lászlóné
jegyző
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