
Korm. határozat a holding alapú közszolgáltatási rendszer kialakításáról 

 A Kormány egyetért azzal, hogy 

a) a holding alapú közszolgáltatási rendszer Magyarországon a villamosenergia-, a földgáz- és 

a távhő-közszolgáltatások egy társaságcsoportba történő szervezésével kerüljön kialakításra; 

b) a Miniszterelnökséget vezető miniszter lássa el az egységes közműszolgáltató társaságcso-

port, valamint a központi adatfeldolgozó társaság feletti tulajdonosi joggyakorlást és a köz-

szolgáltatásokkal kapcsolatos általános szabályozási jogkört; 

c) a nemzeti fejlesztési miniszter, mint az energiapolitikáért felelős miniszter gondoskodjon 

az energiaellátás biztonságáról és lássa el az árszabályozási feladatokat, továbbá a közszolgál-

tatások megrendelésével kapcsolatos feladatokat. 

A határozat a 2014. augusztus 28-án lépett hatályba. 

 

1484/2014. (VIII. 27.) Korm. hat.     M. Közlöny 116/2014. sz. 

 

 

Korm. határozat a Nemzeti Közlekedési Infrastruktúra-fejlesztési Stratégiáról 

A Kormány 

a) a közlekedési ágazat közép-, hosszú és nagytávú céljainak meghatározása, a közlekedéssel 

összefüggő gazdasági, társadalmi, környezeti és területhasználati folyamatok tervezhetőségé-

nek biztosítása érdekében megtárgyalta és elfogadta a 2030-ig terjedően – 2050-ig távlati ki-

tekintéssel – elkészített „Nemzeti Közlekedési Infrastruktúra-fejlesztési Stratégia” című stra-

tégiai tervdokumentumot és felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy azt a 2014–2020 

közötti Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program elfogadása érdekében küldje meg az 

Európai Bizottság részére.  

Felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a 2014–2020-as időszak közúti és vasúti fej-

lesztési programja keretében előkészítésre és kivitelezésre javasolt indikatív projektek listáját 

terjessze a Kormány elé jóváhagyásra, felhívja továbbá, hogy a 2007–2013-as Közlekedés 

Operatív Program keretének terhére előkészített közút- és vasútfejlesztési beruházásokat a 

2015-ig tervezett megvalósítás elmaradása esetén vizsgálja felül és azok megvalósítását a 

2014–2020 közötti időszakra tervezze be. 

A határozat a 2014. augusztus 29-én lépett hatályba. 

 

1486/2014. (VIII. 28.) Korm. határozat     M. Közlöny 117/2014. sz. 

 

 

Korm. rendelet egyes felsőoktatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról 

A kormányrendelet keretében módosításra került a felsőoktatási minőségértékelés és-

fejlesztés egyes kérdéseiről szóló 19/2012. (II. 22.) Korm. rendelet módosítás. 

A módosítás következtében a Duális Képzési Tanácsba egy tagot a Magyar Mérnöki Kamara 

delegál. 

 

220/2014. (VIII. 29.) Korm. rendelet     M. Közlöny 118/2014. sz. 
 

 

BM rendelet egyes vízjogi engedélyezési, valamint szakképesítésekkel kapcsolatos mi-

niszteri rendeletek módosításáról 

A rendelet módosítja a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékletei-

ről szóló 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendeletet a következők szerint: 

A rendelet 2. § (1) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki: 

(A vízjogi létesítési engedély iránti kérelem tartalmazza, illetőleg ahhoz mellékelni kell:) 



„d) a szennyvízelvezetési agglomeráció lehatárolásának műszaki szempontú felülvizsgálatára, 

a térségi rendszerek, illetve az egyedi vagy egyéb megoldások indokoltságára tekintettel a 

Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és -tisztítási Megvalósítási Programmal összefüggő 

szennyvízelvezetési agglomerációk lehatárolásáról szóló kormányrendelet módszertana alap-

ján készített – a lefolytatott felülvizsgálatot megalapozó – dokumentációt;” 

A rendelet 2014. szeptember 6-án lépett hatályba. 

 

43/2014. (VIII. 29.) BM rendelet      M. Közlöny 118/2014. sz. 

 

 

Korm. rendelet egyes kormányrendeleteknek a kormányzati szerkezetátalakítással ösz-

szefüggő módosításáról 

A rendelet módosítja többek között a munkabiztonsági szakértői tevékenységről szóló 

354/2009. (XII. 30.) Korm. rendeletet. 

A rendelet 8. § (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(3) Az a munkabiztonsági szakértő, aki az 1. számú melléklet 1–22. pontjában foglalt szakte-

rületeken 2009. december 31. napján a munkavédelmi hatóság nyilvántartásában szerepel, és 

nem rendelkezik a 2. § (1) bekezdésében meghatározott végzettséggel, engedélyének lejártá-

val ezen szakterületnek megfelelő újabb engedély iránti kérelmet terjeszthet elő a lakóhelye 

szerint illetékes területi mérnöki kamaránál, ha 2006. január 1-jét megelőzően az igazságügyi 

szakértői névjegyzékbe jogszabály alapján az 1. számú melléklet 1–22. pontjában meghatáro-

zott szakterületeknek megfelelő igazságügyi szakértői szakterületek valamelyikére felvették.” 

A rendelet 2014. szeptember 5-én lépett hatályba. 

 

221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet      M. Közlöny 118/2014. sz. 

 

 

BM rendelet a vízrajzi feladatok ellátásáról 

A vízrajzi tevékenység a vizekkel, azok medrével és víztartó képződményeivel, továbbá a 

vízrajzi létesítményekkel kapcsolatosan az alábbiakra terjed ki: 

a) a megfigyelésre, észlelésre, mérésre, adat- és információszerzésre; 

b) az országos vízrajzi állomáshálózat és mérőeszközök, valamint adatátviteli hálózat működ-

tetésére és fejlesztésére; 

c) az adatok feldolgozására, továbbítására, tárolására, értékelésére és szolgáltatására; 

d) a vizek mennyiségi jellemzőinek változásaival kapcsolatos előrejelzésre; 

e) az előrejelzések szolgáltatására és közreadására, valamint 

f) a vízrajzi tevékenységből származó adatok vízügyi igazgatási szervek vízrajzi adattárban 

történő tárolására. 

Ezen feladatokat a vízgazdálkodásért és a vízügyi igazgatási szervek irányításáért felelős mi-

niszter, az Országos Vízügyi Főigazgatóság és a vízügyi igazgatóságok  látják el. 

A rendelet részletesen meghatározza a vízrajzi tevékenység körében a miniszter, az Országos 

Vízügyi Főigazgatóság és a vízügyi igazgatóságok feladatait. 

A vízügyi igazgatási szervezet vízrajzi tevékenységéből származó közérdekű vízrajzi adatait a 

központi és területi vízrajzi adattárak tárolják és szolgáltatják. 

A rendelet 2014. október 1-én lép hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát veszti a vízrajzi felada-

tok ellátásról szóló 146/2011. (XII. 23.) VM rendelet. 
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