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A KEK KH gazdálkodásának helyzete 

A Hivatal az elmúlt évtizedben a központi hatósági adatkezelések és az azokból történő 

közszolgáltatások tekintetében a hazai közigazgatási intézményrendszer egyik meghatározó 

szervezetévé vált.  

Az intézmény feladatainak folyamatos és dinamikus bővülése, a költségvetési támogatási 

igény, hasonló mértékű növekedésével járt. Olyan hatósági és informatikai ellátó rendszerek 

kiépítése és működtetése került többek közt a KEK KH jogelődjeihez (BM Központi 

Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatal, BM Távközlési Szolgálat, Kormányzati 

Frekvenciagazdálkodási Hivatal), mint az okmányirodai informatikai hálózat, az anyakönyvi 

szolgáltató rendszer, az eredetvizsgálatot támogató közigazgatási rendszer, a zártcélú 

rendészeti hálózat és a nem polgári célú frekvencia-nyilvántartás. Ezen feladatok 2009. évtől 

kiegészültek az egyes kormányzati elektronikus hírközlési hálózat működtetési, valamint 

közigazgatási informatikai és az ahhoz kapcsolódó feladatokkal. Az intézményhez telepített 

hatósági feladatok és azok költségvetési támogatásának lehetőségei közötti finanszírozási 

feszültség a 2004-2005. évtől kezdődően fokozatosan növekedett. Első alkalommal 2006. év 

végén, majd 2007. év végén, legutóbb pedig 2008. év végén a Kormány egyszeri 

támogatásokkal konszolidálta az aktuális költségvetési év gazdálkodását, illetőleg 2008. évet 

illetően az aktuális költségvetési törvényben, a beépülő költségvetési támogatás 

megemelésével, részben szanálta a Hivatal költségvetését. 2009. évben a Hivatal nem kapott 

póttámogatást, s bár a 2010. évi költségvetés tervezésekor 4.000.000 ezer forintos 

többlettámogatásban részesült, ez azonban a feladatcsökkentéssel nem járó elvonások 

(2.672.400 ezer forint) következtében mindössze 1.327.600 ezer forint többletet 

eredményezett. A kormányzat a problémát egyszeri póttámogatásokkal igyekezett kezelni, 

amelynek alakulását az alábbi táblázat szemlélteti: 

Év Póttámogatás összege (Ft) 

2006. év  10 642 000 000 Ft 

2007. év  8 500 000 000 Ft 
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Év Póttámogatás összege (Ft) 

2008. év  4 810 000 000 Ft 

 

A Kormánynak a póttámogatás megítélésére vonatkozó aktuális döntéseit megelőzően a 

Hivatal gazdálkodása minden egyes alkalommal átvilágításra került (ÁSZ, KEHI, független 

könyvvizsgálók). Az átvilágítások a gazdálkodást szabályosnak minősítették, ugyanakkor 

minden esetben megerősítették a Hivatalhoz telepített feladatok pénzügyi támogatásának 

elégtelenségét, egyben javaslatokat fogalmaztak meg a takarékosabb gazdálkodás 

bevezetésére. 

Az elkészített jelentések a következő főbb megállapításokat teszik a Hivatal gazdálkodási 

helyzetére vonatkozóan: 

• az okmány-előállítások költségeit csak részben fedezi az igénylők által fizetett 

hatósági eljárási díj, illetve a költségvetésből támogatás formájában juttatott bevétel, 

szükséges az okmány-előállítás és kapcsolódó szolgáltatásoknak egzakt, tartalmában 

és terjedelmében pontosan meghatározott önköltség-számítási rendjének kialakítása, 

ellenőrzése; 

• az okmánykészlet gazdálkodás átalakítása szükséges, a megrendelések, beszerzések 

nem igazodnak a tényleges felhasználáshoz; 

• javasolt a fizetett díjak és illetékek felülvizsgálata az önköltség-számítási eredmények 

alapján; 

• a költségvetési dologi kiadások csökkentése érdekében javasolt a főbb szállítóknál 

kezdeményezni a 2009. évi inflációkövetés érvényesítésének elhagyását; 

• bár a feladat meghatározás-végrehajtás folyamatában a végrehajtáshoz szükséges 

pénzügyi forrás előzetes felmérése a Hivatal részéről megtörténik, a 

jogszabályalkotás folyamatában vagy azzal egy időben rendszerint nem történik 

rendelkezés a szükséges pénzügyi fedezetről. A jelentés alapján megállapítható a 

Hivatalhoz telepített új hatósági feladatok pénzügyi támogatásának elégtelensége.  
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A 2008-2009. években elvégzett elemzések alapján a Hivatal az alábbi megalapozó, 

megerősítő intézkedéseket hajtotta végre a gazdálkodási helyzetének javítása érdekében: 

• Önköltségszámítási szabályzat és modell készítése, amely alapján illeték és 

díjtételenként kimutatható a Hivatal által nyújtott közigazgatási szolgáltatások 

önköltsége. 

• A Hivatal kezdeményezze a stratégiai piaci partnereknél a hatályos szerződésben 

rögzített fogyasztói-árindex alapján történő vállalkozási díjak 2009. évi emelésének 

egészben vagy részben történő elhagyását. 

• A jelenlegi biankó okmánybeszerzési szerződések és az okmánymegszemélyesítésre 

vonatkozó szerződés gazdaságossági érdekből történő összevonása (2088/2007. (V. 

23.) Kormányhatározat; 1185/2009. (XI. 06.) Kormányhatározat), valamint a 

készletgazdálkodási rendszer átalakítása. A 2010. évi készletgazdálkodással 

kapcsolatos Hivatal és szállítók/szolgáltatók közötti kockázat-megosztási technikák 

alkalmazásával a biankó okmányok, illetve rendszámok beszerzéséhez kapcsolódó 

biztonsági készlet finanszírozása átkerült a szállítókhoz, ezzel részben csökkent a 

Hivatal pénzügyi kockázata. 

• A KEK KH 2009. év folyamán szerződéseket szüntetett meg, illetve mondott fel, 

melyek helyett vagy nem kötött új szerződéseket, vagy pedig a feladatellátást más 

formában és más kötelezettségvállalási összeggel valósított meg. Ezek közül 

kiemelkedik a közháló informatikai hálózat fenntartása, mely több mint 6.900 db 

végpont részére végez informatikai szolgáltatást. Az előző évekhez képest éves 

3 mrd Ft feletti kötelezettségvállalást a Hivatal műszaki tartalom minimális 

csökkentésével és az állam által finanszírozott alapszolgáltatások meghatározásával, 

valamint a kevésbé használt szolgáltatások felhasználók által történő 

megtéríttetésével 2010. évtől évi 1,5 mrd Ft-os kötelezettségvállalásra csökkentett.  

• Az közúti közlekedésigazgatási hatósági eljárások eredetvizsgálattal kapcsolatos 

előírásainak 2009. novemberi módosítása révén a gépjárművek műszaki 

vizsgáztatásával és eredetének vizsgálatával kapcsolatos feladatok egy informatikai 

csatornába kerülnek 2010. évtől. Ennek eredményeként az igazgatási szolgáltatási 

díjak szinten tartása mellett – inflációs hatás figyelmen kívüli hagyásával – a Hivatal 
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hatósági rendszerének üzemeltetéséből eredő állandó költségei a gazdasági válság 

negatív következményeire és/vagy az állampolgári igények csökkenésére tekintettel 

is finanszírozásra kerülnek. 

 

Az alulfinanszírozottsággal kapcsolatban felmerülő problémákat a Hivatal folyamatosan és 

proaktív módon jelezte. Legutóbb a 2009. évi költségvetési gazdálkodás első öt havi 

adatainak elemzése alapján állapította meg, hogy a rendelkezésre álló források, és a lekötött 

kötelezettségvállalások figyelembe vételével forráshiány kialakulása várható, amelyet a 

Hivatal előzetesen írásban jelzett a Magyar Kormány részére. Ehhez kapcsolódóan a Hivatal a 

gazdálkodási helyzetének javításáról és a hosszú távú kötelezettségvállalásairól Kormány 

előterjesztést készített, amelyet 2009. szeptember 30-án terjesztett fel. 

A Hivatal gazdálkodási egyensúlyának fenntartása érdekében – figyelembe véve azt a tényt, 

hogy a KEK KH tervezéskori szerződéssel terhelt kötelezettségvállalásainak összege 

meghaladta az eredeti előirányzatot, valamint a Kormány által 2009. I. negyedévében 

végrehajtott zárolása és a 2009. 07.01-vel végrehajtott ÁFA kulcs változás és a gazdasági 

válság következményeként elmaradó igazgatási szolgáltatási bevételek összefüggésében 

keletkező finanszírozatlan kiadásnövekedés - az infokommunikációért felelős kormánybiztos 

úr egyetértésével 2009. év márciusától a Hivatal az alábbi rövid távú intézkedéseket 

realizálta: 

• Szerződésekbe beépített automatikus infláció-követés 
mértékének csökkentése a stratégiai partnerekkel 2009. évre 
vonatkoztatva 426 361 ezer forint 

• Közháló szolgáltatási szerződések havi díjának műszaki 
tartalommal együtt történő 15%-os csökkentése 140 128 ezer forint 

• Informatikai üzemeltetési szerződések terjedelem-
csökkentése (2009. év utolsó 4 hónap, szerkezeti változásként 
beépülő) 44.449 ezer forint 

• egyéb feladatok csökkentése 167.940 ezer forint  

összesen 778.878 ezer forint 
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 A KEK KH 2009. évi gazdálkodására általánosságban jellemző volt a költségvetési egyensúly 

megőrzése és a likviditási problémák kezelése, valamint a Hivatal átszervezésével egyidejűleg 

a fejezettől átvett feladatok beépülése a gazdálkodási folyamatokba. A Hivatal gazdálkodását 

kincstárnok kísérte figyelemmel, valamint kincstári biztos kirendelésével (2009.10.15. – 

2010.06.30.) segítette elő a Magyar Államkincstár a Miniszterelnöki Hivatal egyetértésével. 

Az előzőekben leírtak alapján a 2009. évi gazdasági bizonytalanság során kialakult bevételi 

lemaradás, a tárgyalások során elért eredmények, megtakarítások, a zárolt költségvetési 

támogatás elvonás, az ÁFA kulcs változás miatti többletkiadás kumulált hatására a 2009. évi 

költségvetési hiány 3.641.013 ezer forint volt, mely kötelezettségek teljesítésére a 2010. 

évi költségvetésből került sor. A 2010. évi jóváhagyott elemi költségvetés, a 2010. évi 

többletfeladatok, a 2009. évi költségvetési hiány, valamint a 2010. I. negyedéves 

pénzforgalmi adatok figyelembe vételével a KEK KH 2010. évi várható finanszírozási hiánya 

közel 8,0 Milliárd Ft. 

A finanszírozási hiány kialakulásának okai 

Az elvégzett vizsgálatok alapján a forráshiány kialakulásának okai a következők:  

• A Hivatal évenkénti, tartós adósságállománya több év alatt halmozódott fel. A 

költségvetési támogatás a tervezési időszak során, (2001. évtől) összességében 

15.866.400 ezer forinttal csökkent, amely egyetlen egy esetben sem járt 

feladatcsökkenéssel. Ezzel szemben 2008. és 2010. években csak 12.500.000 ezer 

forint összegű költségvetésbe beépülő előirányzat-növekedés történt feladatbővülés, 

valamint finanszírozási hiány mérséklés céljából. 

• Ezt az állapotot tovább rontotta a feladat-ellátási kötelezettséghez rendelt 

gazdálkodási feltételek változása, amely szerint ezen időszak alatt 

feladatcsökkenéssel nem járó jelentős összegű évközi elvonások kerültek 

végrehajtásra. 

• A költségvetési támogatás jelentős csökkenése, valamint az évközi elvonások 

összességében azt eredményezték, hogy a 2003. költségvetési évtől a Hivatal 

költségvetése tervezéskor teljes egészében szerződésekkel lefedett volt, így az 

évközben végrehajtott felügyeleti szervi és központi támogatáscsökkentések a már 
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meglévő, közbeszerzési eljárások eredményeként létrejött, hosszú távú 

kötelezettségvállalásokat tették finanszírozatlanná. 

• A finanszírozási problémákat tovább nehezítette, hogy az infláció költségvetésben 

történő kompenzálásának elmaradása a Hivatal nagy összegű szerződésállománya 

esetében folyamatosan növekedő többletkiadást eredményezett, mivel a 

költségvetésének működési kiadásaiban a dologi kiadások kiemelt előirányzata az 

államháztartási szervezetekhez képest nagyobb súlyt képvisel (85 % felett). 

• Az 2002-2007. években a jogszabályi kötelezettség okán felmerült többletfeladatok 

fejlesztési kiadásait csak részben biztosította a költségvetés, valamint 2008-2010. 

években pályázati forrásból megvalósított fejlesztésekhez kivétel nélkül elmaradt az 

új feladatok, Európai Unió által finanszírozott pályázatok működtetési, üzemeltetési 

kiadásainak beépülése. 

A Hivatal 2004. évtől folyamatosan nem tudta teljesíteni bevételi tervét, ebből eredően a 

bevételkiesés összege 2009. évben közel 4,4 milliárd forint, ennek nagyságát befolyásolta az 

a tény, hogy a közlekedési igazgatással összefüggő hatósági szolgáltatások igénybevétele a 

Hivatal gazdálkodási egyensúlyát befolyásoló mértékben csökkent. A bevételek növelése – a 

díjak természetéből adódóan – azonban közvetlenül nem jelenti a gazdálkodási egyensúly 

megteremtését. 

A következő táblázat részletes kimutatást nyújt a költségvetési támogatások alakulásáról a 

2002-2010. évi tervezés és költségvetés végrehajtása során. 
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adatok millió forintban
2002. év 2003. év 2004. év 2005. év 2006. év 2007. év 2008. év 2009. év 2010. év 2002-2010

Elızı évi eredeti el ıirányzat 27 575,0 30 732,7 21 434,0 29 180,9 31 406,1 37 625,9 28 116,9 35 806,7 34 978,2 27 575,0
4 380,0 -8 069,7 10 449,4 4 537,7 9 161,1 -8 474,6 22,5 90,8 -55,2 12 042,0

Támogatás növekedés 4 342,3 -2 749,5 10 460,0 9 735,0 9 600,0 2 018,8 22,5 293,4 48,0 33 770,5
választások fedezete 4000 5000 9 600,0 18 600,0

TÁSZ,  Frekvenciagazdálkodás beépülése 2 018,8 2 018,8

NBSZ-KEKKH 22,5 22,5
5%-os bérfejlesztés 109,4 109,4
MIG rendzser 1192,7 1 192,7
Közelekdésigazgatás 573,8 573,8
Új erkölcsi bizonyítvány program 4,3 4,3
Bevétel növelés/csökkenés 342,3 -4657,5 5460 8500 9 644,8
Fejlesztési többlet 137,2 1235 48,0 1 420,2
informatikai feladatokra (átadott feladatok 
miatt)

184,0 184,0

Támogatás csökkenés 37,7 -5 320,2 -10,6 -5 197,3 -438,9 -10 493,4 -202,6 -103,2 -21 728,5
Bérpolitikai intézkedések hatása 37,7 449,8 235,5 7,9 -6,1 -893,4 -168,6
Fejezeti tartalél visszavonása -670 -670,0

Intézmények közötti forrásátcsoportosítás -26,1 -43,9 -70,0

ÁFA csökkenés miatti elvonás -406,7 -406,7
választások fedezete -5100 -4850 -9 600,0 -19 550,0
TÁSZ miatti elvonás -355,2 -355,2
Microsoft szerzıdés miatti elvonás -246,1 -246,1
Munkaadókat terhelı járulékcsökkenés -46,1 -59,3 -105,4
13. havi illetmény miatti elvonás -156,5 -156,5

-1 222,3 -1 229,0 -2 702,5 -2 312,5 -2 941,3 -1 034,4 7 667,3 -919,3 1 327,6 -3 366,4
Támogatás növekedés 8 500,0 4 000,0 12 500,0

póttámogatás beépülése 8 500,0 4 000,0 12 500,0
Támogatás csökkenés -1 222,3 -1 229,0 -2 702,5 -2 312,5 -2 941,3 -1 034,4 -832,7 -919,3 -2 672,4 -15 866,4

Zárolás -292,1 -1 691,3 -1 983,4
Támogatási keretcsökkentés -1222,3 -1229 -2702,5 -2312,5 -2 353,3 -9 819,6
3%-os csökkentés (fejezeti tartalékba 
vonás)

-295,9 -295,9

évközi zárolás beépítése -765,6 -981,1 -1 746,7
Egyensúlyi tartalékba vonás -268,8 -273,5 -581,0 -1 123,3
Igazgatási feladatok miatti elvonás -453,3 -453,3
Általános báziscsökkentés -338,3 -338,3

igazgatási jellegő szerveknél végrehajtott 
szervezeti intézkedések 2008. évi hatása

-105,9 -105,9

Tárgy évi eredeti el ıirányzat 30 732,7 21 434,0 29 180,9 31 406,1 37 625,9 28 116,9 35 806,7 34 978,2 36 250,6 36 250,6

Megnevezés

Feladat változással járó el ıirányzat változások

Feladat változással NEM járó el ıirányzat 

 



 Összefoglaló jelentés 
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A Hivatal által tervezett, illetve várható, jogszabályokban rögzített 2010. évi 

finanszírozatlan feladatok 

A Hivatal által tervezett, illetve várható, jogszabályokban rögzített 2010. évi finanszírozatlan 

feladatokat az alábbi táblázat mutatja be (2010. április 30-án érvényes állapot, adatok 

szerint).
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Folyamatban 
lévő/Tervezett 

feladat 
Feladat megnevezése 

A Hivatalt érintő becsült 
forrásigény 

Megjegyzés/Fejlesztési feladattal kapcsolatos 
információk 

Jogszabályi hivatkozás / egyéb 
rendelkezés 

2010. évi bruttó költségek 
(Ft) 

Fejlesztés Üzemeltetés 

Folyamatban 
lévő 

Integrált Gépjármű 
Felelősségbiztosítási Rendszer 
módosítása, valamint a 
kártörténeti nyilvántartás - SZL 
kapcsolat kialakítása 

10 000 000   

Becsült költség 
Jogszabály módosítás valamint az „elavult” leírások miatt 
aktualizálni kell az IGFB MQS interfész specifikációját. 
A MABISZ által fejlesztendő Kártörténeti Nyilvántartás a 
KFGB törvény 2009. január 1-től hatályos változata alapján 
csak az SZL nyilvántartással áll rendszer-rendszer 
kapcsolatban 

2009. évi LXII. törvény alapján 
kerül megvalósításra 

Folyamatban 
lévő 

A Kknyt. 2010.01.01 hatályos 
változásaira történő felkészülés 
egy része korábban 
megvalósításra került (IDOM 
feladatlap), azonban 
adatszolgáltatásra, és 
kapcsolódó szolgáltatásokra 
vonatkozó fejlesztések 
szükségesek. 

5 000 000   

Becsült költség 
A törvény 2010. január 1-jén hatályba lépő rendelkezései 
szerint a járműnyilvántartásba (az ügyfél kérelmére) 
rögzíteni kell a jármű tulajdonosának (üzemben tartójának) 
telefonszámát vagy elektronikus levélcímét.(Megvalósult) 
Ezt az adattartalmat szolgáltatni kell a jogszabályokban 
erre felhatalmazott szervezetek felé (pl.: Közterület-
felügyelet). 

1999. évi LXXXIV. törvény 
(Kknyt.) alapján kerül 
megvalósításra. 

Folyamatban 
lévő 

Elektronikus 
formanyomtatványok kialakítása 
kapcsán felmerülő nyomtatvány- 
tervezési és minőségellenőrzési 
feladatok, kapcsolódó oktatások 

  60 000 000 

A KEK KH-hoz beérkező nyomtatványok minőségbiztosítási 
költsége, ami magában foglalja: 
- 700 db nyomtatvány minőségbiztosítását; 
- KEK KH oldali nyomtatványok megtervezését; 
- ÁNYT-ÁNYK oktatási feladatok ellátását. 
 
Várhatóan a feladat aránya növekedni fog a jövőben, 
illetve a minőségbiztosítási kötelezettség alá bevont 
szervek köre kiegészül az önkormányzatokkal is.  

- 1058/2008. (IX.9) Korm. 
határozat 10. intézkedése; 
- 2142/2008. (X. 15.) Korm. 
Határozat 
- 2004. évi CXL. törvény a 
közigazgatási hatósági eljárás 
és szolgáltatás általános 
szabályairól 
- 2009. évi LX. törvény az 
elektronikus közszolgáltatásról 
- '276/2006. (XII.23.) Korm. 
rendelet a KEK KH 
létrehozásáról, feladatairól és 
hatásköréről 16/C § (6)  
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2010. évi bruttó költségek 
(Ft) 

Fejlesztés Üzemeltetés 

Folyamatban 
lévő 

Hivatali kapu csatlakozások 
koordinációs, adminisztrációs 
feladatainak ellátása   

  6 480 000 
A jelenlegi humán erőforrás kapacitás nem elégséges a 
feladat ellátásához. Az üzemeltetés költsége kb. 4 fő új 
munkatárs bérköltsége  

276/2006. (XII.23.) Korm. 
rendelet a KEK KH 
létrehozásáról, feladatairól és 
hatásköréről 16/C § (5) c) pont 

Folyamatban 
lévő 

Analóg rendszerek bontási 
tevékenységének befejezése 

30 000 000   Áthúzódó és elmaradt tevékenységek végrehajtása 
16/2008. (HÉ 51.) MeHVM 
utasítás a KEK KH SzMSz, 6.4.2. 
pontjában foglaltak alapján. 

Folyamatban 
lévő 

A frekvenciagazdálkodás 
elektronikus módon való végzése 
és az elektronikus ügyintézés 
megvalósítása (eKFGH) 

25 000 000   

A fejlesztés 2008-ban kezdődött három éves fejlesztési 
ütemezéssel. 2009 márciusától folyik az elkészült modulok 
üzemeltetése. A feladat jelenleg a 2009. évi ütem 
befejezése előtt áll, indul a 3. ütem specifikálása és a 
fejlesztés.  
Az üzemeltetés a legalacsonyabb rendelkezésre állási éves 
díjjal van számolva.  

279/2001. (XII. 23.) Korm. 
rendelet 4. § (3) g) pont; 
276/2006. (XII.23.) Korm. 
rendelet 13. § (1) d) pont 

Folyamatban 
lévő 

Közműszolgáltatók Hivatali Kapu 
csatlakoztatása, szolgáltatási 
portfolió kialakítása, kapcsolódó 
kommunikáció, szükséges 
fejlesztések elvégzése 

15 000 000    A fejlesztés és üzemeltetés költsége egyeztetés alatt 
- 222/2009. (X.14.) Korm. 
rendelet 

Folyamatban 
lévő 

IRKA rendszer továbbfejlesztése,  
e-dokumentumkezelés 
kialakítása 

70 000 000    
Az IRKA rendszer egyes funkcióinak továbbfejlesztése 
szükséges az elektronikus dokumentumkezeléshez  

- SZMSZ 
- 1995. évi LXVI. törvény, 
335/2005. (XII. 29.) Korm. 
rendelet 
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2010. évi bruttó költségek 
(Ft) 

Fejlesztés Üzemeltetés 

Folyamatban 
lévő 

A Bűnügyi Nyilvántartó Hatóság 
felkészítése a 
jogszabályváltozásból adódó, 
megváltozott feladatellátásra. 

2 000 000    

A várható költségek egyeztetése folyamatban van. 
A 2010. január 1-jével hatályba lépett jogszabály közel 80 
foglalkozás vagy tevékenység kapcsán alapvetően 
módosítja a bűnügyi nyilvántartásból történő adatigénylés 
és ellenőrzés szabályait. 

2009. évi CXLIX. tv. 

Folyamatban lévő feladatok összesen (bruttó Ft) 157 000 000 66 480 000   

Tervezett 
Kártörténeti nyilvántartás SZL 
kapcsolatának kialakítása 

2 500 000   

Becsült költség, a várható költségek egyeztetése 
folyamatban van. 
A 2010. január 1-jén hatályba lépő GFB törvény 52. § 4, 5. 
bekezdéseinek megfelelően a KEK KH-nak biztosítania kell 
a MABISZ által fejlesztendő Kártörténeti nyilvántartás SZL 
nyilvántartással való összekapcsolását. A GFB törvény az 
IGFB-től független nyilvántartást hoz létre, amelynek 
kezelője a MABISZ lesz, közvetlen adatforrásai pedig a 
biztosítók. Az adatkapcsolat célja, hogy az adatrögzítés 
során SZL pontosított adatok kerüljenek rögzítésre a 
Kártörténeti nyilvántartásban, illetve a nyilvántartásban 
szereplő személyek személyes adatainak változásairól a 
Kártörténeti nyilvántartás értesítése elektronikusan 
megtörténhessen. 

A kötelező gépjármű-
felelősségbiztosításról szóló 
2009. évi LXII. törvény 2010. 
január 1-jén hatályba lépő 
rendelkezései 
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2010. évi bruttó költségek 
(Ft) 

Fejlesztés Üzemeltetés 

Tervezett 

MOKK által vezetett élettársi 
kapcsolati nyilvántartásból való 
lekérdezés kialakítása az ASZA 
rendszerben 

10 000 000   

Becsült költség, a várható költségek egyeztetése 
folyamatban van. 
A bejegyzett élettársi kapcsolatról, az ezzel összefüggő, 
valamint az élettársi viszony igazolásának 
megkönnyítéséhez szükséges egyes törvények 
módosításáról szóló 2009. évi XXIX. törvény egyebek 
mellett módosította az egyes közjegyzői nem peres 
eljárásokról szóló 2008. évi XLV. törvényt (Kjnp.) – 
kiegészítve azt az Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartásának 
(a továbbiakban: ENYER) vezetésére vonatkozó alapvető 
szabályokkal.  
Tekintettel arra, hogy az ENYER adatai apasági vélelmet 
keletkeztetnek, szükséges biztosítani az 
anyakönyvvezetőknek a nyilvántartáshoz való 
hozzáférését, amelyhez az ASZA rendszer továbbfejlesztése 
szükséges.  

Az egyes törvények 
módosításáról szóló 2009. évi 
XXIX. törvény 

Tervezett 

A Kkny. és Kpt. 2010.01.01-jétől 
hatályos rendelkezéseinek 
alapján a pályaalkalmassági 
vizsgával, és az önkéntes után-
képzéshez kapcsolódó 
pontrendszer-változással 
kapcsolatos pontrendszer 
adatokat át kell vezetni a VEN 
rendszerbe, az NKH-val 
kiépítendő adatkapcsolaton. 

6 000 000   
Becsült költség 
A fejlesztés előfeltétele az NKH és a KEK KH között 
kialakítandó elektronikus adatkapcsolat. 

Kknyt., Kpt. 

Tervezett 

Egyablakos vezetői engedély 
ügyintézési stratégia (VEN 
kiadása a sikeres vizsgát 
követően azonnal NKH-nál) 

16 000 000   

Becsült költség 
Kknyt. már tartalmazza a Kormány felhatalmazására 
vonatkozó rendelkezéseket, így a Korm. rendelet 
megjelenése 2010. első negyedévében várható. 

 Kknyt-ről szóló 1999.évi 84-es 
törvény 
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2010. évi bruttó költségek 
(Ft) 

Fejlesztés Üzemeltetés 

Tervezett 
Prospektusok aktualizálása, 
bővítése 

  6 000 000 
A Hivatal tájékoztató tevékenységéhez szükséges 
prospektusok aktualizálása, újak készítése és folyamatos 
biztosításuk  

SZMSZ 

Tervezett XR rendszer továbbfejlesztése 28 000 000   

A továbbfejlesztéssel kapcsolatban az IDOM 2009 
márciusában megállapodás tervezetet készített, amelynek 
elfogadása még nem történt meg. 
A továbbfejlesztés érinti a rendszer időpontfoglalás 
funkcionális bővítését és átalakítását és a Hivatalhoz 
köthető XR portál kialakítását.  

2009. évi LX. tv. az elektronikus 
közszolgáltatásról és 
végrehajtási rendeletei 

Tervezett 

Monitoring rendszer kiépítése a 
József Attila utca, valamint a 
Teve utca alatt üzemelő 
telefonközpontokban 

50 000 000   Egyéb kormányzati szerv igényeinek kielégítése 
16/2008. (HÉ 51.) MeHVM 
utasítás a KEK KH SzMSz, 6.4.2. 
pontjában foglaltak alapján. 

Tervezett 

Az EDR-el kapcsolatos 
informatikai alkalmazások,  
informatikai beruházások, 
beszerzések és az informatikai 
biztonság terén jártas szakértő 
megbízása 

  5 000 000   
Hivatali SZMSZ 6.4.3. bek. (6), 
(7) pontja 

Tervezett 
On-line kapcsolódás kiépítése a 
NATO TITKOS WAN 
Magyarországi Alhálózatához  

8 000 000   

Eszközök norvég koronában 2008-as áron: TCE-621b 
rejtjelző 70 ezer NOK (2,5 millió Ft), Vesuv DTD kulcstöltő 
175 ezer NOK (4,2 millió Ft), Hálózati kapcsolat az EKG-n 
tervezett. Egyéb költség 1,3 millió Ft. 
Az on line kapcsolat alapvető feltétele a NATO Titkos 
követelményeket kielégítő rejtjelző eszköz beszerzése, és 
az infrastruktúra (pl. önálló rejtjelző helyiség, hálózati 
eszközök, stb.) kiépítése, valamint ajánlott a kulcstöltő 
(hordozó) beszerzése.  

 279/2001. (XII. 23.) Korm. 
rendelet 4. §  (3) bek. f) és g) 
pontok; 276/2006. (XII.23.) 
Korm. rendelet  16. § (3) bek. 



  

14. / 15. oldal 

Folyamatban 
lévő/Tervezett 

feladat 
Feladat megnevezése 

A Hivatalt érintő becsült 
forrásigény 

Megjegyzés/Fejlesztési feladattal kapcsolatos 
információk 

Jogszabályi hivatkozás / egyéb 
rendelkezés 

2010. évi bruttó költségek 
(Ft) 

Fejlesztés Üzemeltetés 

Tervezett 
Mérőszolgálati képességek 
továbbfejlesztése 

12 000 000   

 A hatósági ellenőrzések végrehajtása érdekében olyan 
mérőképesség megteremtése, amely alapvetően az analóg 
és digitális frekvencia foglaltság valós idejű megjelenítését 
teszi lehetővé egy adott spektrumszakasz egészében. 

279/2001. (XII. 23.) Korm. 
rendelet 4. §  (3) bek. i) pont; 
276/2006. (XII.23.) Korm. 
rendelet  13. § (1) bek f) pont 

Tervezett 

A Prümi Egyezményben, illetve a 
kapcsolódó Tanácsi 
határozatokban 
meghatározottak szerinti 
járműadatok elektronikus 
cseréjével kapcsolatos 
fejlesztések 

15 500 000   

Prümi Szerződés kihirdetéséről, 
valamint ehhez kapcsolódóan 
egyes törvények módosításáról 
szóló 2007. évi CXII. törvény 

Tervezett 
M4 Metró lefedettség 
biztosításával kapcsolatos 
szerződés kötése 

50 000 000  

  

A fejlesztés költsége egyeztetés alatt  
109/2007. (V. 15.) Korm. 
rendelet 

Tervezett 

A rádió és televízió műsorszóró 
hálózatra telepített lakossági 
riasztási-tájékoztatási rendszerek 
digitális átállításával és 
korszerűsítésével kapcsolatos 
feladatok 

25 000 000    A fejlesztés költsége egyeztetés alatt  

100/2004. (IV. 27.) Korm. 
rendelet, 276/2006. (XII. 23.) 
Korm. Rendelet, 186/2007. 
(VII. 18.) Korm. rendelet 

Tervezett 

Védelmi Célú Adatnyilvántartó és 
Információs Rendszerhez történő 
csatlakozással kapcsolatos 
koncepció kidolgozása 

10 000 000    

A várható költségek és a feladat végrehajtásának 
ütemezése a koncepció elkészítését követően határozható 
meg. 
A feladatok végrehajtása legkorábban 2010. második 
felében realizálódhat. 

50/1998. (III. 27) Korm. 
rendelet, 100/2004. (IV.27.) 
Korm. rendelet  

Tervezett feladatok összesen (bruttó Ft) 233 000 000 11 000 000   
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2010. évi bruttó költségek 
(Ft) 

Fejlesztés Üzemeltetés 

Jogszabályban rögzített finanszírozatlan 
feladatok összesen (bruttó Ft) 

390 000 000 77 480 000 
  

  467 480 000   

 


