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V. A Kormány tagjainak rendeletei

A nemzeti fejlesztési miniszter 74/2013. (XII. 12.) NFM rendelete

a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokat egyedi szolgáltatási megállapodás 

útján igénybe vevő szervezetekről, valamint a központi szolgáltató által üzemeltetett vagy fejlesztett 

informatikai rendszerekről szóló 7/2013. (II. 26.) NFM rendelet módosításáról

A központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról szóló 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 12/A.  § 

b)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, az  egyes miniszterek, valamint a  Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- 

és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84.  § d) és k)  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva 

a következőket rendelem el:

1. §  A központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokat egyedi szolgáltatási megállapodás útján 

igénybe vevő szervezetekről, valamint a  központi szolgáltató által üzemeltetett vagy fejlesztett informatikai 

rendszerekről szóló 7/2013. (II. 26.) NFM rendelet 2. §-a a következő n) ponttal egészül ki:

[A központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról szóló 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 

(a  továbbiakban: R.) 7.  §-ában szabályozott módon a  központosított informatikai és elektronikus hírközlési 

szolgáltatásokat a következő költségvetési szervek és 100%-os állami tulajdonban levő gazdasági társaságok kötelesek 

egyedi szolgáltatási megállapodás és közvetlen �nanszírozás útján igénybe venni:]

„n) NKEK Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonpro*t Korlátolt Felelősségű Társaság.”

2. §  Ez a rendelet 2014. január 1-jén lép hatályba.

  Németh Lászlóné s. k.,
  nemzeti fejlesztési miniszter

A vidékfejlesztési miniszter 114/2013. (XII. 12.) VM rendelete

a vidékfejlesztési miniszter feladatkörét érintő ágazati honvédelmi feladatokról

A honvédelemről és a  Magyar Honvédségről, valamint a  különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011.  évi 

CXIII. törvény 81.  § (3)  bekezdésében, valamint a  4.  § és az  5.  § (2)  bekezdés tekintetében a  honvédségi adatkezelésről, 

az  egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos katonai igazgatási feladatokról szóló 2013. évi XCVII. törvény 

68. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

az egyes miniszterek, valamint a  Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) 

Korm.  rendelet 94.  §-ában meghatározott feladatkörömben eljárva, a  honvédelemről és a  Magyar Honvédségről, valamint 

a  különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 

szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 2.  § (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró honvédelmi miniszterrel 

egyetértésben

a következőket rendelem el:

1. §  E rendelet alkalmazásában vidékfejlesztési szervek: az  1.  mellékletben meghatározott, az  ágazati honvédelmi 

feladatokat ellátó, a  vidékfejlesztési miniszter (a továbbiakban: miniszter) irányítása, felügyelete, alapítói 

joggyakorlása vagy tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó szervek.

2. § (1) A vidékfejlesztési szervek a honvédelmi feladataik végrehajtásával kapcsolatban

a) közreműködnek az ágazati honvédelmi feladatok végrehajtásában;

b) együttműködnek a területi és helyi védelmi igazgatási szervekkel;
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c) végzik a befogadó nemzeti támogatással (a továbbiakban: BNT) és meghagyással kapcsolatos feladatokat;

d) elkészítik az  Alaptörvény szerinti váratlan támadásra, megelőző védelmi helyzetre, rendkívüli állapotra és 

szükségállapotra (a továbbiakban: különleges jogrendi időszak) vonatkozó intézkedési tervüket;

e) közreműködnek a  NATO Válságreagálási Rendszerrel összhangban álló Nemzeti Intézkedési Rendszerben 

elrendelt vidékfejlesztést érintő intézkedések végrehajtásában;

f ) közreműködnek a NATO polgári veszélyhelyzet tervezéssel összefüggő ágazati feladatok végrehajtásában;

g) a miniszter egyidejű tájékoztatása mellett, ágazati információk (földméréssel, térképészettel, időjárással, 

mezőgazdasággal, erdőgazdálkodással kapcsolatos adatok) szolgáltatásával segítik az  ország területének 

hadműveleti előkészítésével kapcsolatos feladatok végrehajtását;

h) közreműködnek az  ágazati védelmi tervezés rendszerének kialakításában, működtetésében, 

a gazdaságfelkészítés rendszerében;

i) közreműködnek az Észak-atlanti Szerződés Szervezetének felajánlott civil képességekkel kapcsolatos ágazati 

feladatok ellátásában.

 (2) A vidékfejlesztési szerv vezetője a honvédelmi feladatok végrehajtása érdekében

a) gondoskodik a honvédelmi feladatok végrehajtásában részt vevő szervezeti egység kijelöléséről;

b) közreműködik az  ágazatot érintő honvédelmi gyakorlatok tervezésében és részt vesz a  feladatok 

végrehajtásában;

c) gondoskodik a  vidékfejlesztési szerven belüli riasztási-értesítési rendszer megszervezéséről és az  ügyeleti 

szolgálat biztosításáról.

3. § (1) A vidékfejlesztési szerv vezetője a kidolgozott honvédelmi intézkedési tervet miniszteri jóváhagyásra felterjeszti.

 (2) A  honvédelmi intézkedési terv tartalmazza a  vidékfejlesztési szerv különleges jogrendi időszakra vonatkozó, 

honvédelmi feladatok ellátását rendkívüli körülmények között is biztosító, a  személyi és anyagi erőforrásokra is 

kiterjedő működési szabályait.

 (3) A  honvédelmi intézkedési terv a  vidékfejlesztési szerv sajátosságainak megfelelő, a  működési szabályokról 

rendelkező szöveges részből, valamint személyi és anyagi erőforrásokat bemutató mellékletekből áll.

 (4) A vidékfejlesztési szerv vezetője gondoskodik

a) a  honvédelmi intézkedési terv végrehajtásához szükséges személyi állomány és eszközök rendelkezésre 

állásáról;

b) arról, hogy a honvédelmi intézkedési terv végrehajtásában részt vevő személyi állomány a tervet megismerje 

és begyakorolja;

c) a  vidékfejlesztési szerv számára a  különleges jogrend idején szükséges anyagi-, eszköz-, elhelyezési- és 

szállítókapacitási igények felméréséről;

d) a  különleges jogrend idején a  személy- és vagyonvédelemhez, valamint a  dokumentációk biztonságba 

helyezéséhez szükséges feltételek megteremtéséről.

4. § (1) A rendkívüli állapot, vagy a  megelőző védelmi helyzet idején nélkülözhetetlen hadkötelesek meghagyásával 

kapcsolatos ágazati feladatokat a Vidékfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) és a vidékfejlesztési 

szervek végzik.

 (2) A minisztérium és a vidékfejlesztési szervek rendkívüli állapotban várható munkaerő-szükségletét elsősorban a nem 

hadköteles fér*, továbbá a női munkavállalókból kell tervezni és biztosítani.

 (3) Minden olyan változást, ami jelentős kihatással van a  rendkívüli állapot idején ellátandó feladatokra, 

a vidékfejlesztési szerv vezetője haladéktalanul köteles a minisztériumnak bejelenteni.

5. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.

 (2) Hatályát veszti

a) a rendkívüli állapot idején nélkülözhetetlen hadkötelesek meghagyásáról szóló 27/1994. (V. 31.) FM rendelet,

b) a hadköteleseknek a  rendkívüli állapot idejére szóló ideiglenes meghagyásának követelményeiről szóló 

9/2003. (VII. 9.) KvVM rendelet.

  Dr. Fazekas Sándor s. k.,
  vidékfejlesztési miniszter
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1. melléklet a 114/2013. (XII. 12.) VM rendelethez

Vidékfejlesztési szervek

a) Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal,

b) Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal,

c) Országos Meteorológiai Szolgálat,

d) Földmérési és Távérzékelési Intézet,

e) Nemzeti Környezetügyi Intézet,

f ) Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség,

g) TIG Tartalékgazdálkodási Nonpro*t Kft.

A vidékfejlesztési miniszter 115/2013. (XII. 12.) VM rendelete

a fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló  

48/2013. (VI. 7.) VM rendelet módosításáról

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109.  § (5)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az  államháztartásról 

szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1.  melléklet 11.  pontjában meghatározott 

feladatkörömben eljárva – az  egyes miniszterek, valamint a  Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről 

szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73.  § b)  pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel 

egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. §  A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 48/2013. (VI. 7.) VM rendelet 

(a továbbiakban: R.) 12. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A kedvezményezett köteles a lefolytatott közbeszerzési eljárás teljes és eredeti dokumentációját az ellenőrzésre 

jogosult szervezetek felhívására bemutatni és rendelkezésre bocsátani.”

2. § (1) Az R. 37. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az előirányzatból)

„a) a feladatok végrehajtásában közreműködő költségvetési szerv,”

(részesülhet.)

 (2) Az R. 37. § (2) bekezdése a következő f ) ponttal egészül ki:

(Az előirányzatból)

„f ) hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatot ellátó önkormányzati társulás”

(részesülhet.)

 (3) Az R. 37. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Az előirányzatból költségvetési támogatás pályázat vagy egyedi elbírálás útján nyújtható.”

3. §  Az R. 23. alcíme a következő 37/A. §-sal egészül ki:

„37/A. § (1) Az előirányzat

a) a  nem rendszeres hulladékszállítás szabályairól és az  ennek során eljáró állami szervek kijelöléséről szóló 

292/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet 14.  §-a szerinti ellenőrzés elvégzésének indokolt költségeire történő 

felhasználására utó*nanszírozás keretében a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatallal,

b) az  a)  pont szerinti ellenőrzés eredménye alapján a  hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ideiglenes 

ellátásához és szükségellátásához kapcsolódó, a  hulladéklerakási járulék meg*zetéséről és felhasználásának 

céljairól szóló 318/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet 3.  § (1)  bekezdés a)  pontjában meghatározott költségek 

ellentételezésére történő felhasználására ideiglenes ellátás esetén utó*nanszírozás keretében, szükségellátás 

esetén utólagos elszámolás melletti elő*nanszírozás keretében, a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi 

Főigazgatósággal

kötött támogatási szerződés alapján kerül sor.


