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III. Kormányrendeletek

A Kormány 306/2013. (VIII. 1.) Korm. rendelete
a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól szóló  
262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 32. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében a következőket rendeli el:

1. §  A Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól szóló 262/2010. (XI.  17.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: Hr.) 19. § (1) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
[Eredménytelen a pályázati eljárás, ha]
„d) a 23. § (2) bekezdés a) pontjának alkalmazása esetében is meghiúsult a szerződéskötés.”

2. § (1) A Hr. 26. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Ha a  pályáztatási eljárás tárgyát több földrészlet képezi, és azok együttes területnagysága a  100 hektárt 
eléri (a  továbbiakban: birtoktest), a  pályázati felhívásnak tartalmaznia kell az  arra vonatkozó figyelemfelhívást, 
hogy a  26/A.  §-ban meghatározottak szerint a  pályázatok elbírálásának eredményeként több nyertes pályázó is 
kiválasztható.”

 (2) A Hr. 26. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Ha a  pályázati felhívás tartalmazza az  (1)  bekezdésben meghatározott figyelemfelhívást, a  pályázó köteles 
nyilatkozni arról, hogy tudomásul veszi és elfogadja azt, hogy amennyiben a pályázatát NFA nyertessé nyilvánítja, 
a haszonbérleti jogot a pályázati felhívásban közzétett birtoktestnek csak egy részére is elnyerheti.”

3. §  A Hr. III. fejezete a következő 26/A. és 26/B. §-sal egészül ki:
„26/A.  § (1) Ha a  pályázati felhívás tárgyát a  26.  § (1)  bekezdésében meghatározott birtoktest képezi, a  18.  § 
(2)  bekezdését azzal az  eltéréssel kell alkalmazni, hogy a  pályázatok közül az  összességében legkedvezőbb 
ajánlatokat kínáló, megalapozott és érvényes pályázat (a továbbiakban: legjobb pályázat) mellett olyan pályázat is 
nyertessé nyilvánítható, amely a legjobb pályázathoz képest legfeljebb 10%-kal alacsonyabb pontszámot ér el.
(2) Az (1) bekezdés esetén a nyertessé nyilvánítható pályázatok száma az alábbiak szerint alakul:
a) 100 hektártól 150 hektárig terjedő térmértékű birtoktest esetén a legjobb pályázat mellett egy pályázat;
b) a 150 hektárt meghaladó térmértékű birtoktest esetén a legjobb pályázat mellett két pályázat;
c) a  200 hektárt meghaladó térmértékű birtoktest esetén a  legjobb pályázat mellett három legmagasabb 
pontszámot elért pályázat;
d) 250 hektárt meghaladó térmértékű birtoktest esetén a legjobb pályázat mellett további négy pályázat.
(3) A bizottság a legjobb pályázat mellett valamennyi, az (1) bekezdésben meghatározott alacsonyabb pontszámot 
elért pályázatot a döntéshozó elé terjeszt, aki a pályázat eredményéről a bizottság javaslatának mérlegelésével dönt 
a  (2)  bekezdés alkalmazásával. A  bizottsági javaslat tartalmazza a  mérlegelés alapjául szolgáló, a  bizottság általa 
előzetesen megvizsgált szempontokat és körülményeket.
(4) Ha az (1) bekezdésben foglaltak alkalmazása alapján több pályázat felel meg a (2) bekezdésben meghatározott, 
nyertessé nyilvánítható pályázatok darabszámának, akkor az  egyes pályázatok egymáshoz viszonyított 
sorrendiségét a pályázatok pontszáma határozza meg.
(5) Ha az  (1) és a  (4)  bekezdésben foglaltak alkalmazása alapján több azonos pontszámú pályázat felel meg 
a (2) bekezdésben meghatározott nyertessé nyilvánítható pályázatok darabszámának, akkor a 18. § (3) bekezdését 
kell alkalmazni azzal az  eltéréssel, hogy a  sorsoláson a  legjobb pályázatot benyújtott pályázónak nem kell jelen 
lenni.
(6) E  § alkalmazására akkor kerülhet sor, ha a  legjobb pályázat mellett az  alacsonyabb pontszámú pályázat 
vagy pályázatok figyelembevétele az  Nfatv. szerinti földbirtok-politikai irányelvek célkitűzéseinek hatékonyabb 
érvényesülése érdekében indokolt. A  földbirtok-politikai irányelvek célkitűzéseinek hatékonyabb érvényesülése 
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érdekében a  döntéshozatali eljárás értékelési szakaszában vizsgálandó szempontokat és körülményeket az  NFA 
elnöke az agrárpolitikáért felelős miniszter által jóváhagyott utasításban határozza meg.
26/B. § (1) A 17. § (1) bekezdésében foglaltakat azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy bizottságnak az értékelési 
jegyzőkönyvben rögzíteni kell
a) a  legjobb pályázat mellett a  26/A.  §-a szerint nyertessé nyilvánítható pályázatra vagy pályázatokra vonatkozó 
javaslatát,
b) az a) pontban foglalt pályázatokat benyújtó pályázók között a birtoktest használatának megosztására vonatkozó 
javaslatát, és
c) az a) és a b) pontban foglalt javaslatok indokait.
(2) Az  NFA a  pályáztatási eljárás eredményét a  döntés meghozatala napját követő 5 munkanapon belül közli 
a 22. §-ban meghatározottak szerint. A 22. § (2) bekezdésében foglaltakat azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy 
a  pályáztatási eljárás eredményéről közzétett hirdetménynek tartalmaznia kell a  nyertessé nyilvánított pályázatok 
pontszámait, a nyertes pályázatok kiválasztásának indokait, és a birtoktest használatának a nyertes pályázók közötti 
megosztását.”

4. §  A Hr. V. fejezete a következő 38/A. §-sal egészül ki:
„38/A.  § (1) A  26/A. és 26/B.  §-ban foglaltak alkalmazása esetén a  23.  § (1)  bekezdését azzal az  eltéréssel kell 
alkalmazni, hogy az NFA a pályázat nyerteseivel köti meg a haszonbérleti szerződést. A haszonbérleti szerződésben 
– szükség szerint – rendelkezni kell a haszonbérlőként szerződő nyertes pályázók közötti, a  földhasználatot érintő 
együttműködési kötelezettségről.
(2) Ha az NFA a nyertes pályázókkal egy okiratba foglaltan köti meg a haszonbérleti szerződést, akkor abban meg 
kell jelölni, hogy az  egyes haszonbérlők a  birtoktest részét képező mely helyrajzi számú földrészleteket, milyen 
térmértékben veszik haszonbérbe. Ez esetben a haszonbérleti szerződés elválaszthatatlan részét képezi az ingatlan-
nyilvántartási térképi adatbázisból kinyomtatott, a  birtoktest megfelelő áttekintését biztosító térképmásolat, 
melyen egyértelmű jelöléssel kerül ábrázolásra az egyes haszonbérlők használatába adott terület.”

5. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépését megelőzően közzétett pályázati felhívások alapján indult eljárásokban is 

alkalmazni kell a (3) és (4) bekezdésben meghatározott eltérésekkel.
 (3) Ha e  rendelet hatálybalépését megelőzően közzétett haszonbérleti pályázati felhívásban szereplő földrészletek 

összes területe a  100 hektárt eléri, és a  pályázatok értékelése még nem zárult le, az  NFA elnöke dönthet arról, 
hogy pályázatok elbírálása során a  Hr. 26/A.  §-ában foglaltak szerint több nyertes pályázó kerüljön kiválasztásra. 
E  döntésről az  NFA – a  döntést követően haladéktalanul – hirdetmény formájában, a  pályázati felhívással 
megegyező helyeken és módon értesíti a pályázókat.

 (4) A (3) bekezdésben meghatározott hirdetménynek tartalmaznia kell, hogy
a) a pályázók a hirdetmény közzétételétől számított 15 napon belül a benyújtott pályázatukat visszavonhatják, 

és ez esetben a Hr. 13. §-ában meghatározott ajánlati kötöttség nem érvényesül,
b) ha a  pályázó az  a)  pontban meghatározott határidőn belül visszavonja a  pályázatát – az  erről szóló 

nyilatkozatnak az NFA-hoz történő beérkezése napját követő 30 napon belül – az NFA a pályázati biztosítékot 
és a regisztrációs díjat a Hr. 10. § (1) bekezdésében meghatározott módon a részére visszafizeti,

c) ha a  pályázó az  a)  pontban meghatározott határidőn belül nem nyilatkozik, azt úgy kell tekinteni, hogy 
a pályázatát fenntartja,

d) a pályázati eljárás a hirdetmény közzétételének napjával megszakad, a pályázatok értékelése az a) pontban 
meghatározott határidő lejártát követő napon folytatódik, és az  értékelést a  visszavonással nem érintett 
pályázatok tekintetében végzi el az NFA.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1507/2013. (VIII. 1.) Korm. határozata
a közfoglalkoztatással összefüggő egyes kérdésekről

A Kormány
 1. a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 5. melléklet 

2. pontja alapján jóváhagyja a Kvtv. 1. melléklet LXIII. Nemzeti Foglalkoztatási Alap fejezet, 8. Startmunka-program 
cím 19,202 milliárd forinttal történő túllépését,

Felelős: foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter
 közfoglalkoztatásért felelős miniszter
Határidő: azonnal

 2. felkéri a foglalkoztatáspolitikáért felelős minisztert, hogy a közfoglalkoztatásért felelős miniszterrel együttműködve 
a  közfoglalkoztatást kiegészítő képzési program előkészítése érdekében tervezze meg a  képzések lebonyolítását, 
illetve dolgozza ki a program végrehajtási rendszerét.

Felelős: foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter
 közfoglalkoztatásért felelős miniszter
Határidő: 2013. szeptember 15.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1508/2013. (VIII. 1.) Korm. határozata
a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból a létesítménybiztosítással érintett ingatlanok 
körének bővítéséhez szükséges forrás biztosításáról

A Kormány
 1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 21. § (6) bekezdésében biztosított jogkörében a miniszterelnök 

védelmének érdekében a létesítménybiztosítási intézkedés céljából kijelölt létesítmények körének bővítésére
a) 63,2 millió forint tartós és
b) 20,1 millió forint egyszeri
átcsoportosítását rendeli el elszámolási kötelezettséggel a  Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről 
szóló 2012. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XIV. Belügyminisztérium fejezet, 7. Rendőrség cím 
javára, a Kvtv. 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 7. Rendkívüli kormányzati intézkedések cím terhére az 1. és 
2. melléklet szerint.
Az átcsoportosítás tekintetében

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

Az elszámolási kötelezettség tekintetében
Felelős: belügyminiszter
Határidő: 2014. április 30.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1508/2013. (VIII. 1.) Korm. határozathoz

 1. számú melléklet a .../2013. (...) Korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség
XIV. Belügyminisztérium

millió forintban
ÁHT Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. K I A D Á S O K A módosítás jogcíme A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím csoport előir. név név név cím cím csop. következő
azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt előirányzat Módosítás évre 

szám név neve áthúzódó
(+/-) hatása

XI. Miniszterelnökség
297102 3 Rendkívüli kormányzati intézkedések -63,2

XIV. Belügyminisztérium
001580 7 Rendőrség

1 Működési költségvetés
1 Személyi jutattások 42,1 84,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 9,8 19,4
3 Dologi kiadások 11,3 15,9

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    b) a következő évi költségvetésbe beépülő
Az  összetartozó előirányzatváltozásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

millió forintban
ÁHT Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. BEVÉTELEK A módosítás jogcíme A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím csoport előir. név név név cím cím csop. következő
azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt előirányzat Módosítás évre 

szám név neve áthúzódó
(+/-) hatása

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű   

millió forintban
ÁHT. Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. T Á M O G A T Á S A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím csoport előir. név név név cím cím csop. (+/-) következő
azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt előirányzat évre 

szám név neve áthúzódó
XIV. Belügyminisztérium

001580 7 Rendőrség 63,2 119,4

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    b.) a követke       b) a következő évi költségvetésbe beépülő
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra 43,0

Az adatlap 5 példányban töltendő ki Az előirányzatok felhasználása/zárolása (módosítás +/-)   Összesen: I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év
Fejezet 1 példány időarányos 31,6 31,6
Állami Számvevőszék 1 példány teljesítményarányos  
Magyar Államkincstár 1 példány egyéb : azonnal
Nemzetgazdasági Minisztérium 2 példány

63,2

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

Összesen

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2013.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma
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 2. számú melléklet a .../2013. (...) Korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség
XIV. Belügyminisztérium

millió forintban
ÁHT Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. K I A D Á S O K A módosítás jogcíme A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím csoport előir. név név név cím cím csop. következő
azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt előirányzat Módosítás évre 

szám név neve áthúzódó
(+/-) hatása

XI. Miniszterelnökség
297102 3 Rendkívüli kormányzati intézkedések -20,1

XIV. Belügyminisztérium
001580 7 Rendőrség

2 Felhalmozási költségvetés
1 Beruházások 20,1

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű   
Az  összetartozó előirányzatváltozásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

millió forintban
ÁHT Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. BEVÉTELEK A módosítás jogcíme A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím csoport előir. név név név cím cím csop. következő
azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt előirányzat Módosítás évre 

szám név neve áthúzódó
(+/-) hatása

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű   

millió forintban
ÁHT. Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. T Á M O G A T Á S A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím csoport előir. név név név cím cím csop. (+/-) következő
azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt előirányzat évre 

szám név neve áthúzódó
XIV. Belügyminisztérium

001580 7 Rendőrség 20,1

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    b.) a követke       a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű   
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

Az adatlap 5 példányban töltendő ki Az előirányzatok felhasználása/zárolása (módosítás +/-)   Összesen: I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év
Fejezet 1 példány időarányos
Állami Számvevőszék 1 példány teljesítményarányos 20,1  
Magyar Államkincstár 1 példány egyéb : azonnal
Nemzetgazdasági Minisztérium 2 példány

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

Összesen

20,1

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2013.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

2. melléklet az 1508/2013. (VIII. 1.) Korm. határozathoz
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A Kormány 1509/2013. (VIII. 1.) Korm. határozata
a 2013. évi honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtásához szükséges költségvetési források 
átcsoportosításáról

A Kormány a  honvédelemről és a  Magyar Honvédségről, valamint a  különleges jogrendben bevezetendő intézkedésekről 
szóló 2011.  évi CXIII.  törvény 21.  § (1)  bekezdés f )–g)  pontjában, 21.  § (3)  bekezdés b)  pontjában, továbbá 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 41.  § (3)  bekezdésében foglalt feladatainak 
végrehajtása érdekében
 1. egyetért azzal, hogy a védelmi felkészítés 2013. évi feladatainak végrehajtásához a Magyarország 2013. évi központi 

költségvetéséről szóló 2012.  évi CCIV.  törvény (a  továbbiakban: Kvtv.) 1.  melléklet XLII. A  költségvetés közvetlen 
bevételei és kiadásai fejezet, 32. Egyéb költségvetési kiadások cím, 1. Vegyes kiadások alcím, 7. Védelmi felkészítés 
előirányzatai jogcímcsoport, 1. Honvédelmi- és gazdasági felkészülés központi kiadásai jogcímen rendelkezésre 
álló 207 millió Ft, valamint a  2. Honvédelmi Tanács és a  Kormány speciális működési feltételeinek biztosítása 
jogcímen rendelkezésre álló 835 millió Ft, továbbá a Kvtv. 1. melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 
24.  K-600  hírrendszer működtetésére címen rendelkezésre álló 55 millió Ft kerüljön felhasználásra az  1.  melléklet 
szerint;

Felelős: az 1. mellékletben meghatározottak szerint
Határidő: folyamatos

 2. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva elrendeli
a) a Kvtv. 1.  melléklet XLII. A  költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 32. Egyéb költségvetési 

kiadások cím, 1. Vegyes kiadások alcím, 7. Védelmi felkészítés előirányzatai jogcímcsoport, 1. Honvédelmi- 
és gazdasági felkészülés központi kiadásai jogcím terhére az  ezen jogcímen rendelkezésre álló 207 millió 
forintnak
aa) az I. Országgyűlés fejezet, 10. Közszolgálati médiaszolgáltatás támogatása cím, 1. Közszolgálati 

hozzájárulás alcím javára 5 millió Ft,
ab) a VI. Bíróságok fejezet, 1. Bíróságok cím, 1. Működési költségvetés előirányzatcsoport, 3. Dologi 

kiadások kiemelt előirányzat javára 7 millió Ft,
ac) a X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezet, 8. Fővárosi, megyei kormányhivatalok és 

járási kormányhivatalok cím, 1. Működési költségvetés előirányzatcsoport, 1. Személyi juttatások 
kiemelt előirányzat javára 20,1 millió Ft, 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó kiemelt előirányzat javára 8,1, millió Ft, 3. Dologi kiadások kiemelt előirányzat javára 
68,4 millió Ft, a 2. Felhalmozási költségvetés előirányzatcsoport, 1. Beruházások kiemelt előirányzat 
javára 23,4 millió Ft,

ad) a XII. Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet, 1. Vidékfejlesztési Minisztérium igazgatása cím, 
1.  Működési költségvetés előirányzatcsoport, 3. Dologi kiadások kiemelt előirányzat javára 
3 millió Ft,

ae) a XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet, 1. Honvédelmi Minisztérium cím, 2. Egyéb HM szervezetek 
alcím, 1. Működési költségvetés előirányzatcsoport, 3. Dologi kiadások kiemelt előirányzat javára 
22 millió Ft,

af ) a XIV. Belügyminisztérium fejezet, 1. Belügyminisztérium igazgatása cím, 1. Működési költségvetés 
előirányzatcsoport, 3. Dologi kiadások kiemelt előirányzat javára 17 millió Ft,

ag) a XV. Nemzetgazdasági Minisztérium fejezet, 25. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 30. Egyéb 
fejezeti kezelésű előirányzatok alcím, 1. Az  ágazat védelmi felkészítésének állami feladatai 
a  honvédelmi törvény alapján jogcímcsoport, 1. Működési költségvetés előirányzatcsoport, 
3. Dologi kiadások kiemelt előirányzat javára 20 millió Ft,

ah) a XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 1. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium igazgatása 
cím, 1.  Működési költségvetés előirányzatcsoport, 3. Dologi kiadások kiemelt előirányzat javára 
6 millió Ft,

ai) a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 8. Betegjogi, dokumentációs és készletgazdálkodási 
feladatokat ellátó intézmények cím, 2. Felhalmozási költségvetés előirányzatcsoport, 1. Beruházások 
kiemelt előirányzat javára 7 millió Ft,

 egyszeri átcsoportosítását a 2. melléklet szerint;
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b) a Kvtv. 1.  melléklet XLII. A  költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 32. Egyéb költségvetési 
kiadások cím, 1. Vegyes kiadások alcím, 7. Védelmi felkészítés előirányzatai jogcímcsoport, 2. Honvédelmi 
Tanács és a  Kormány speciális működési feltételeinek biztosítása jogcím terhére az  ezen jogcímen 
rendelkezésre álló 835 millió forintnak
ba) a XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet, 1. Honvédelmi Minisztérium cím, 2. Egyéb HM szervezetek 

alcím, 1. Működési költségvetés előirányzatcsoport, 3. Dologi kiadások kiemelt előirányzat javára 
630 millió Ft,

bb) a  XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 24. K-600 hírrendszer működtetésére cím javára 
205 millió Ft

 egyszeri átcsoportosítását a 3. melléklet szerint.
Felelős: nemzetgazdasági miniszter 

nemzeti fejlesztési miniszter 
honvédelmi miniszter

Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet az 1509/2013. (VIII. 1.) Korm. határozathoz

A honvédelmi- és gazdasági felkészülés központi kiadásaira, a Honvédelmi Tanács és a Kormány 
speciális működési feltételeinek biztosítására, valamint a K-600 hírrendszer (K-600/KTIR Hírközlési 
és Informatikai Rendszer) működtetésére jóváhagyott, 2013. évi költségvetési törvényben szereplő 
előirányzatok felosztása

I. A honvédelmi-, és gazdasági felkészülés központi kiadásai

Fsz. Feladat Kiemelt előirányzat Költségvetési fejezet Költségvetési cím/alcím/jogcímcsoport

1. Megyei (fővárosi) védelmi 
bizottságok működési 
támogatása

120 m Ft
(– személyi juttatás 
20,1 m Ft,
– munkaadókat terhelő 
járulék 8,1 m Ft,
– dologi kiadások 68,4 m Ft,
– intézményi kiadások 
23,4 m Ft)

X. KIM 8. cím/1. előirányzat csoport/
1–3. kiemelt előirányzat,
8. cím/
2. előirányzat csoport/
1. kiemelt előirányzat

2. Gazdaságfelkészítés 
feladatainak támogatása

20 m Ft XV. NGM 25. cím/30. alcím/ 1. jogcímcsoport/ 
1. előirányzatcsoport/ 3. kiemelt 
előirányzat

3. Az Állami Egészségügyi 
Tartalék korszerűsítése 

7 m Ft XX. EMMI 8. cím/2. előirányzat csoport/
1. kiemelt előirányzat

4. BM honvédelmi feladatok 
támogatása

17 m Ft XIV. BM 1. cím/1. előirányzat csoport/
3. kiemelt előirányzat

5. NFM honvédelmi feladatok 
támogatása

6 m Ft XVII. NFM 1. cím/1. előirányzat csoport/
3. kiemelt előirányzat

6. VM honvédelmi feladatok 
támogatása

3 m Ft XII. VM 1. cím/1. előirányzat csoport/
3. kiemelt előirányzat

7. HM VH honvédelmi 
igazgatási feladatok 
támogatása

17 m Ft XIII. HM 1. cím/2. alcím/1. előirányzat csoport/
3. kiemelt előirányzat
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8. Területi- és helyi védelmi 
igazgatás feladatainak 
támogatása

5 m Ft XIII. HM 1. cím/2. alcím/1. előirányzat csoport/
3. kiemelt előirányzat

9. OBH honvédelmi felkészítési 
feladatok támogatása

7 m Ft VI. Bíróságok 1. cím/1. előirányzat csoport/
3. kiemelt előirányzat

10. Közszolgálati média 
minősített időszaki 
működésre történő 
felkészítése

5 m Ft I. OGY 10. cím/ 1. alcím

II. Honvédelmi Tanács és a Kormány speciális működési feltételeinek biztosítása

Fsz. Feladat Kiemelt előirányzat Költségvetési fejezet Költségvetési cím/alcím/jogcímcsoport

1. A speciális objektumok 
üzemeltetése

630 m Ft XIII. HM 1. cím/2. alcím/1. előirányzat csoport/ 
3. kiemelt előirányzat
(A HM Védelmi Hivatal alkalmazói 
követelményei szerint)

2. A védelmi igazgatás 
informatikai rendszerének 
működtetése, fenntartása

175 m Ft XVII. NFM 24. cím
(A HM Védelmi Hivatal alkalmazói 
követelményei szerint)

3. A védelmi igazgatás 
informatikai rendszerének 
fejlesztése

30 m Ft XVII. NFM 24. cím
(A HM Védelmi Hivatal alkalmazói 
követelményei szerint)

III. A K-600/KTIR Hírközlési és Informatikai Rendszer működtetése

Fsz. Feladat Kiemelt előirányzat Költségvetési fejezet Költségvetési cím/alcím/jogcímcsoport

1. A K-600 hírrendszer 
(K-600/KTIR Hírközlési és 
Informatikai Rendszer) 
működtetése, fenntartása

55 m Ft XVII. NFM 24. cím
K-600 hírrendszer működtetése
(A HM Védelmi Hivatal alkalmazói 
követelményei szerint)
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2. melléklet az 1509/2013. (VIII. 1.) Korm. határozathoz

- 1 / 2 -

  
I. Országgyűlés
VI. Bíróságok
X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
XII. Vidékfejlesztési Minisztérium
XIII. Honvédelmi Minisztérium
XIV. Belügyminisztérium
XV. Nemzetgazdasági Minisztérium
XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében

Millió forintban, egy tizedessel
Államháztar- Jogcím  Előir.- kiem Jogcím  Előir. A módosítás A módosítást el-
tási egyedi csop. csop  előir.- csop.  csoport-  Módosítás (+/–) következő évre rendelő jogszabály /

azonosító szám  szám  szám név  név (+/-) áthúzodó hatása jogszabály/határozat 
száma

I. Országgyűlés
10

303580 1 5,0
VI.

209126 1. 
1

3 Dologi kiadások 7,0
X.

015558 8
1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások 20,1
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 8,1
3 Dologi kiadások 68,4

2 Felhalmozási költségvetés
1 Beruházások 23,4

XII. Vidékfejlesztési Minisztérium
004240 1 Vidékfejlesztési Minisztérium igazgatása

1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 3,0

XIII. Honvédelmi Minisztérium
1 Honvédelmi Minisztérium

198279 2 Egyéb HM szervezetek
1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások 22,0
XIV. Belügyminisztérium

003704 1 Belügyminisztérium igazgatása
1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások 17,0
XV. Nemzetgazdasági Minisztérium

25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
30 Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

257256 1 Az ágazat védelmi felkészítésének állami feladatai a honvédelmi törvény alapján
1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások 20,0
XVII.

280645 1
1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások 6,0
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

333773 8 Betegjogi, dokumentációs és készletgazdálkodási feladatokat ellátó intézmények 
2 Felhalmozási költségvetés

1 Beruházások 7,0
XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai

32 Egyéb költségvetési kiadások
1 Vegyes kiadások

7 Védelmi felkészítés előirányzatai
265767 1 Honvédelmi- és gazdasági felkészülés központi kiadásai -207,0

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű  

        Költségvetési év: 2013.

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium igazgatása

 Fejezet-
név

Jogcím
név

Közszolgálati médiaszolgáltatás támogatása

Fővárosi , megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok

 Fejezet-
szám Cím-szám  Alcím-

szám
Jogcím
szám

Bíróságok

Működési költségvetés

Közszolgálati hozzájárulás

 Cím-
név

 Alcím-
név

A módosítás
jogcíme

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat neve

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

Bíróságok
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- 2 / 2 -

  
I. Országgyűlés
VI. Bíróságok
X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
XII. Vidékfejlesztési Minisztérium
XIII. Honvédelmi Minisztérium
XIV. Belügyminisztérium
XV. Nemzetgazdasági Minisztérium
XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében

        Költségvetési év: 2013.

Millió forintban, egy tizedessel
Államháztar- Jogcím  Előir.-  Kiemelt Jogcím  Előir. A módosítás A módosítást el-
tási egyedi csop.  csoport-  előir.- csop.  csoport-  Módosítás (+/–) következő évre rendelő jogszabály /

azonosító szám  szám  szám név  név (+/-) áthúzodó hatása jogszabály/határozat 
száma

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű  
Millió forintban, egy tizedessel

Államháztar- Jogcím  Előir.-  Kiemelt Jogcím  Előir. A módosítás A módosítást el-
tási egyedi csop.  csoport-  előir.- csop.  csoport-  Módosítás (+/–) következő évre rendelő jogszabály /

azonosító szám  szám  szám név  név (+/-) áthúzodó hatása jogszabály/határozat 
száma

209126 VI.
1. 7,0

X.
015558 8 120,0

XII. Vidékfejlesztési Minisztérium
004240 1 Vidékfejlesztési Minisztérium igazgatása 3,0

XIII. Honvédelmi Minisztérium
1 Honvédelmi Minisztérium

198279 2 Egyéb HM szervezetek 22,0
XIV. Belügyminisztérium

003704 1 Belügyminisztérium igazgatása 17,0
XV. Nemzetgazdasági Minisztérium

25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
30 Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

257256 1 Az ágazat védelmi felkészítésének állami feladatai a honvédelmi törvény alapján 20,0
XVII.

280645 1 6,0
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

333773 8 Betegjogi, dokumentációs és készletgazdálkodási feladatokat ellátó intézmények 7,0

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű  

II. negyedév III. negyedév IV. negyedév

1 példány időarányos
1 példány teljesítményarányos
1 példány egyéb: azonnal 207,0

Nemzetgazdasági Minisztérium 2 példány

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

 Fejezet-
név

 Cím-
név

 Fejezet-
szám

 Cím-
név

Jogcím
szám

Állami Számvevőszék

Jogcím
szám

Fővárosi , megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok

Bíróságok

 Alcím-
szám

Magyar Államkincstár

Fejezet

Az előirányzatok felhasználása/zárolása:
(módositás +/-)

 Alcím-
név

BEVÉTELEK
Kiemelt előirányzat neveCím-szám

Cím-szám  Alcím-
szám

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Az adatlap 5 példányban töltendő ki Összesen:

 Fejezet-
név

 Fejezet-
szám

I. negyedév

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium igazgatása

Bíróságok

A módosítás
jogcíme

 Alcím-
név

Jogcím
név

Jogcím
név

207,0

A módosítás
jogcíme

TÁMOGATÁS
Kiemelt előirányzat neve
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3. melléklet az 1509/2013. (VIII. 1.) Korm. határozathoz

- 1 / 1 -

XIII. Honvédelmi Minisztérium
XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében

Millió forintban, egy tizedessel
Államháztar- Jogcím  Előir.- Kiem. Jogcím  Előir. A módosítás A módosítást el-
tási egyedi csop. csop  előir.- csop.  csoport-  Módosítás (+/–) következő évre rendelő jogszabály /

azonosító szám  szám  szám név  név (+/-) áthúzodó hatása jogszabály/határozat 
száma

XIII. Honvédelmi Minisztérium
1 Honvédelmi Minisztérium

198279 2 Egyéb HM szervezetek
1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások 630,0
XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

031194 24 K-600 hírrendszer működtetésére 205,0
XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai

32 Egyéb költségvetési kiadások
1 Vegyes kiadások

7 Védelmi felkészítés előirányzatai
265778 2 Honvédelmi Tanács és a Kormány speciális működési feltételeinek biztosítása -835,0

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű  

Millió forintban, egy tizedessel
Államháztar- Jogcím  Előir.-  Kiemelt Jogcím  Előir. A módosítás A módosítást el-
tási egyedi csop.  csoport-  előir.- csop.  csoport-  Módosítás (+/–) következő évre rendelő jogszabály /

azonosító szám  szám  szám név  név (+/-) áthúzodó hatása jogszabály/határozat 
száma

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű  
Millió forintban, egy tizedessel

Államháztar- Jogcím  Előir.-  Kiemelt Jogcím  Előir. A módosítás A módosítást el-
tási egyedi csop.  csoport-  előir.- csop.  csoport-  Módosítás (+/–) következő évre rendelő jogszabály /

azonosító szám  szám  szám név  név (+/-) áthúzodó hatása jogszabály/határozat 
száma

XIII. Honvédelmi Minisztérium
1 Honvédelmi Minisztérium

198279 2 Egyéb HM szervezetek 630,0
Az előirányzatmódosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű  

II. negyedév III. negyedév IV. negyedév

1 példány időarányos
1 példány teljesítményarányos
1 példány egyéb: azonnal 835,0
2 példány

        Költségvetési év: 2013.

Fejezet
Állami Számvevőszék
Magyar Államkincstár

Az adatlap 5 példányban töltendő ki Összesen:

 Fejezet-
név

 Cím-
név

 Alcím-
név

 Fejezet-
szám Cím-szám

I. negyedév

Jogcím
név

 Alcím-
név

 Fejezet-
szám Cím-szám  Alcím-

szám
 Cím-
név

Jogcím
szám

A módosítás
jogcíme

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat neve

BEVÉTELEK
Kiemelt előirányzat neve

TÁMOGATÁS
Kiemelt előirányzat neve

A módosítás
jogcíme

A módosítás
jogcíme

Nemzetgazdasági Minisztérium

Az előirányzatok felhasználása/zárolása:
(módositás +/-)

Jogcím
név

Jogcím
szám

 Alcím-
név

Jogcím
név

 Fejezet-
név

 Fejezet-
szám Cím-szám  Alcím-

szám

 Fejezet-
név

 Cím-
név

 Alcím-
szám

Jogcím
szám

835,0
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A Kormány 1510/2013. (VIII. 1.) Korm. határozata
az agrárszakképző intézmények átvételéhez és további működtetéséhez szükséges,  
az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Vidékfejlesztési Minisztérium fejezetek közötti  
előirányzat-átcsoportosításról

A Kormány az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33.  § (1)  bekezdése alapján biztosított jogkörében 
eljárva az  agrárszakképző intézmények átvétele és további működtetése érdekében 3 013 065 ezer forint tartós 
átcsoportosítását rendeli el a  Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 
(a  továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 18. Köznevelési feladatellátás és 
irányítás intézményei cím terhére, a  Kvtv. 1.  melléklet XII. Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet, 6. Mezőgazdasági 
középfokú szakoktatás intézményei cím javára az 1. melléklet szerint.

Felelős: emberi erőforrások minisztere
 vidékfejlesztési miniszter
 nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1510/2013. (VIII. 1.) Korm. határozathoz

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma 
XII. Vidékfejlesztési Minisztérium

ezer forintban
ÁHT Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím csoport előir. név név név cím cím csop. K I A D Á S O K (+/-) következő
azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt előirányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
334484 18 Köznevelési feladatellátás és irányítás intézményei

1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások -2 127 738 -4 255 475
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -559 308 -1 118 617
3 Dologi kiadások -326 019 -456 426

XII. Vidékfejlesztési Minisztérium
004349 6 Mezőgazdasági középfokú szakoktatás intézményei

1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 2 127 738 4 255 475
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 559 308 1 118 617
3 Dologi kiadások 326 019 456 426

ezer forintban
ÁHT. Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. B E V É T E L A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím csoport előir. név név név cím cím csop. (+/-) következő
azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt előirányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

ezer forintban
ÁHT. Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. T Á M O G A T Á S A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím csoport előir. név név név cím cím csop. (+/-) következő
azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt előirányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
334484 18 Köznevelési feladatellátás és irányítás intézményei -3 013 065 -5 830 518

XII. Vidékfejlesztési Minisztérium
004349 6 Mezőgazdasági középfokú szakoktatás intézményei 3 013 065 5 830 518

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év
Fejezet időarányos 736 965 2 210 896
Állami Számvevőszék teljesítményarányos   
Magyar Államkincstár egyéb: azonnal 65 204
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    b)    A következő év költségvetésébe beépülő

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2013.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

1 példány
1 példány
1 példány
2 példány

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    b)    A következő év költségvetésébe beépülő

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    b)    A következő év költségvetésébe beépülő

Az adatlap 5 példányban töltendő ki
Foglakoztatottak létszáma: 2.813 fő
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A Kormány 1511/2013. (VIII. 1.) Korm. határozata
egyes rendezvényszervezési és fordítási feladatok ellátásával összefüggésben a Miniszterelnökség  
és a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva
a) Horn Gyula néhai miniszterelnök állami temetésével összefüggő és egyéb kiemelten fontos 

rendezvényszervezési feladatok ellátásának fedezetére a  Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről 
szóló 2012. évi CCIV. törvény (a  továbbiakban: Kvtv.) 1.  melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet,  
1. Miniszterelnökség cím terhére, a  Kvtv. 1.  melléklet X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezet, 
20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2. Célelőirányzatok alcím, 7. Nemzeti és kiemelt ünnepek, egyéb 
rendezvények, események támogatása jogcímcsoport javára 67 258 ezer forint,

b) egyes fordítási feladatok ellátásának fedezetére a  Kvtv. 1.  melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet,  
1. Miniszterelnökség cím terhére, a  Kvtv. 1.  melléklet X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezet, 
20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2. Célelőirányzatok alcím, 27. Nemzetközi kötelezettségek teljesítése 
jogcímcsoport javára 10 160 ezer forint

egyszeri átcsoportosítását rendeli el az 1. melléklet szerint.
Felelős: Miniszterelnökséget vezető államtitkár
 közigazgatási és igazságügyi miniszter
 nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1511/2013. (VIII. 1.) Korm. határozathoz

X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
XI. Miniszterelnökség

ezer forintban
ÁHT. Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. K I A D Á S O K A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
egyedi szám szám szám cím cím csoport előir. név név név cím cím csop. (+/-) következő

azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Célelőirányzatok

240801 7 Nemzeti és kiemelt ünnepek, egyéb rendezvények, események támogatása
1 Működési költségvetés

3 67 258
264478 27 Nemzetközi kötelezettségek teljesítése

1 Működési költségvetés
3 10 160

XI. Miniszterelnökség
294502 1 Miniszterelnökség

1 Működési költségvetés
3 -77 418

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a) a költségvetési évben egyszeri jellegű                         
Az  összetartozó előirányzatváltozásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

ezer forintban
ÁHT Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. BEVÉTELEK A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím csoport előir. név név név cím cím csop. (+/-) következő
azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt előirányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

ezer forintban
ÁHT. Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. T Á M O G A T Á S A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím csoport előir. név név név cím cím csop. (+/-) következő
azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt előirányzat évre 

szám név neve áthúzódó
X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Célelőirányzatok

240801 7 Nemzeti és kiemelt ünnepek, egyéb rendezvények, események támogatása 67 258
264478 27 Nemzetközi kötelezettségek teljesítése 10 160

XI. Miniszterelnökség
294502 1 Miniszterelnökség -77 418

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Az adatlap 5 példányban töltendő ki Az előirányzatok felhasználása/zárolása (módosítás +/-)   Összesen: I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év
Fejezet 1 példány időarányos
Állami Számvevőszék 1 példány teljesítményarányos 77 418             
Magyar Államkincstár 1 példány egyéb : 
Nemzetgazdasági Minisztérium 2 példány
Az  összetartozó előirányzatváltozásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat száma

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat száma

Összesen

77 418

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2013.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat száma

Dologi kiadások

Dologi kiadások

Dologi kiadások
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A Kormány 1512/2013. (VIII. 1.) Korm. határozata
a pénztárgépek cseréjének és beszerzésének támogatásához a rendkívüli kormányzati intézkedésekre 
szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

A Kormány az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 21.  § (6)  bekezdésében biztosított jogkörében 
a  pénztárgép-csere és beszerzés támogatásához 13 500,0 millió forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el 
elszámolási, a  fel nem használt rész tekintetében visszatérítési kötelezettséggel a  Magyarország 2013. évi 
központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény (a  továbbiakban: Kvtv.) 1.  melléklet XV. Nemzetgazdasági 
Minisztérium fejezet, 25. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 48. Pénztárgépek cseréjének és átalakításának 
támogatása alcím javára, a Kvtv. 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 7. Rendkívüli kormányzati intézkedések 
cím terhére az 1. melléklet szerint.
Az átcsoportosítás tekintetében

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

Az elszámolás és a visszatérítési kötelezettség tekintetében
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: 2014. március 31.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1512/2013. (VIII. 1.) Korm. határozathoz

XV. Nemzetgazdasági Minisztérium
XI. Miniszterelnökség

Millió forintban, egy tizedessel
ÁHT Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím csoport előir. név név név cím cím csop. (+/-) következő
azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt előirányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

XV. Nemzetgazdasági Minisztérium
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok

340473 48 Pénztárgépek cseréjének és átalakításának támogatása
1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú kiadások 13 500,0
XI. Miniszterelnökség

297102 7 Rendkívüli kormányzati intézkedések -13 500,0

Millió forintban, egy tizedessel
ÁHT. Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím csoport előir. név név név cím cím csop. (+/-) következő
azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt előirányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

Millió forintban, egy tizedessel
ÁHT. Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím csoport előir. név név név cím cím csop. (+/-) következő
azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt előirányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

XV. Nemzetgazdasági Minisztérium
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok

340473 48 Pénztárgépek cseréjének és átalakításának támogatása 13 500,0

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év
Fejezet időarányos
Állami Számvevőszék teljesítményarányos  
Magyar Államkincstár egyéb: azonnal 13 500,0 13 500,0
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

2 példány

K I A D Á S O K 

B E V É T E L

T Á M O G A T Á S 

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű   

1 példány
Az adatlap 5 példányban töltendő ki

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű   

1 példány
1 példány

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű   

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat száma

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat száma

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2013.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat száma
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A Kormány 1513/2013. (VIII. 1.) Korm. határozata
a 2015. évi Milánói Világkiállításon való részvételhez kapcsolódó kommunikációs feladatok 
finanszírozásához szükséges rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő 
előirányzat-átcsoportosításról

A Kormány
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 21.  § (6)  bekezdése alapján a  2015. évi Milánói Világkiállításon 
való részvételhez kapcsolódó kommunikációs feladatok finanszírozásához 31,0 millió forint egyszeri 
átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a  fel nem használt rész tekintetében visszatérítési kötelezettséggel 
a  Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 
1.  melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 7. Rendkívüli kormányzati intézkedések cím terhére, a  Kvtv. 1.  melléklet 
XI. Miniszterelnökség fejezet, 5. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 15. A 2015. évi Milánói 
Világkiállításon való részvételhez kapcsolódó feladatok jogcímcsoport javára, az 1. melléklet szerint.
Az átcsoportosítás tekintetében

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

Az elszámolás és a visszatérítési kötelezettség tekintetében
Felelős: Miniszterelnökséget vezető államtitkár
Határidő: 2014. március 31.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1513/2013. (VIII. 1.) Korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség

Millió forintban, egy tizedessel
ÁHT Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím csoport előir. név név név cím cím csop. K I A D Á S O K (+/-) következő
azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt előirányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

XI. Miniszterelnökség
5 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Célelőirányzatok
341240 15 A 2015. évi Milánói Világkiállításon való részvételhez kapcsolódó feladatok

1 Működési költségvetés
3 Dologi kiadások 31,0

297102 7 Rendkívüli kormányzati intézkedések -31,0

Millió forintban, egy tizedessel
ÁHT. Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. B E V É T E L A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím csoport előir. név név név cím cím csop. (+/-) következő
azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt előirányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

Millió forintban, egy tizedessel
ÁHT. Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. T Á M O G A T Á S A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím csoport előir. név név név cím cím csop. (+/-) következő
azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt előirányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

XI. Miniszterelnökség
5 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Célelőirányzatok
341240 15 A 2015. évi Milánói Világkiállításon való részvételhez kapcsolódó feladatok 31,0

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év
Fejezet időarányos
Állami Számvevőszék teljesítményarányos  
Magyar Államkincstár egyéb: azonnal 31,0 31,0
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű   

1 példány

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű   

2 példány

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

Az adatlap 5 példányban töltendő ki
1 példány

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű   

1 példány

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2013.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma
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A Kormány 1514/2013. (VIII. 1.) Korm. határozata
a Pesti Vigadó épület rekonstrukciójának befejező III. üteméhez nyújtandó költségvetési támogatásról

A Kormány
 1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 21.  § (6)  bekezdésében biztosított jogkörében a  Magyarország 

2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1.  melléklet 
XI. Miniszterelnökség fejezet, 7. Rendkívüli kormányzati intézkedések cím terhére,
a) a  Kvtv. 1.  melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20. fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 

38. Egyéb feladatok alcím, 8. Pesti Vigadó rekonstrukciója jogcímcsoport javára 792,0 millió forint,
b) a  Kvtv. 1.  melléklet XXXIV. Magyar Művészeti Akadémia fejezet, 1. MMA Titkársága cím, 1. MMA Titkárság 

Igazgatása alcím javára 297,6 millió forint,
azaz összesen 1089,6 millió forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a  fel nem használt rész 
tekintetében visszatérítési kötelezettséggel az 1. melléklet szerint;
Az átcsoportosítás tekintetében

Felelős:  nemzetgazdasági miniszter
Határidő:  azonnal

Az elszámolás és a visszatérítési kötelezettség tekintetében
az a) pont vonatkozásában

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2014. június 30.

a b) pont vonatkozásában
Felelős:  a Magyar Művészeti Akadémia elnöke
Határidő:  2014. június 30.

 2. visszavonja a  Pesti Vigadó épületének rekonstrukciója kapcsán nyújtandó állami támogatásról szóló 
1031/2011. (II. 22.) Korm. határozat 3. pontját.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1514/2013. (VIII. 1.) Korm. határozathoz

XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
XXXIV. Magyar Művészeti Akadémia
XI. Miniszterelnökség

Millió forintban, egy tizedessel
ÁHT Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím csoport előir. név név név cím cím csop. K I A D Á S O K (+/-) következő
azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt előirányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

38 Egyéb feladatok
330073 8 Pesti Vigadó rekonstrukciója

2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb felhalmozási kiadások 792,0                 

XXXIV. Magyar Művészeti Akadémia
1 MMA Titkársága

303224 1 MMA Titkárság Igazgatása
2 Felhalmozási költségvetés

1 297,6                 
XI. Miniszterelnökség

297102 7 Rendkívüli kormányzati intézkedések 1 089,6 -             

Millió forintban, egy tizedessel
ÁHT. Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. B E V É T E L A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím csoport előir. név név név cím cím csop. (+/-) következő
azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt előirányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

Millió forintban, egy tizedessel
ÁHT. Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. T Á M O G A T Á S A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím csoport előir. név név név cím cím csop. (+/-) következő
azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt előirányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

38 Egyéb feladatok
330073 8 Pesti Vigadó rekonstrukciója 792,0                 

XXXIV. Magyar Művészeti Akadémia
1 MMA Titkársága

303224 1 MMA Titkárság Igazgatása 297,6                 

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év
Fejezet időarányos
Állami Számvevőszék teljesítményarányos  
Magyar Államkincstár egyéb: azonnal 1 089,6                                             1 089,6           
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű   

1 példány

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű   

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2013.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat száma

Beruházások

2 példány

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat száma

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat száma

Az adatlap 5 példányban töltendő ki
1 példány

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű   

1 példány
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A Kormány 1515/2013. (VIII. 1.) Korm. határozata
a Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia céljainak támogatásához a rendkívüli kormányzati 
intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

A Kormány az  államháztartásról szóló 2011.  évi CXCV.  törvény 21.  § (6)  bekezdésében biztosított jogkörében 
eljárva a  Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia céljainak támogatásához 50,0 millió forint 1.  melléklet szerinti 
egyszeri átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a fel nem használt rész tekintetében visszatérítési kötelezettséggel 
a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet 
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 23. Sporttevékenység 
támogatása alcím, 6. Az olimpiai mozgalommal összefüggő, valamint egyéb, a sport stratégiai fejlesztését szolgáló 
feladatok támogatására jogcímcsoport, 1. Versenysport és olimpiai felkészülés szakmai támogatása jogcím javára, 
a Kvtv. 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 7. Rendkívüli kormányzati intézkedések cím terhére.
Az átcsoportosítás tekintetében

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

Az elszámolás és a visszatérítési kötelezettség tekintetében
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2013. december 15.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1515/2013. (VIII. 1.) Korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség 
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

Millió forintban, egy tizedessel
ÁHT Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím csoport előir. név név név cím cím csop. K I A D Á S O K (+/-) következő
azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt előirányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok 

23 Sporttevékenység támogatása
6 Az olimpiai mozgalommal összefüggő, valamint egyéb, a sport stratégiai fejlesztését szolgáló feladatok támogatására

298268 1 Versenysport és olimpiai felkészülés szakmai támogatása
1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú kiadások 50,0
XI. Miniszterelnökség

297102 7 Rendkívüli kormányzati intézkedések -50,0

Millió forintban, egy tizedessel
ÁHT. Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. B E V É T E L A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím csoport előir. név név név cím cím csop. (+/-) következő
azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt előirányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

Millió forintban, egy tizedessel
ÁHT. Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. T Á M O G A T Á S A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím csoport előir. név név név cím cím csop. (+/-) következő
azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt előirányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok 

23 Sporttevékenység támogatása
6 Az olimpiai mozgalommal összefüggő, valamint egyéb, a sport stratégiai fejlesztését szolgáló feladatok támogatására

298268 1 Versenysport és olimpiai felkészülés szakmai támogatása 50,0

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év
Fejezet időarányos
Állami Számvevőszék teljesítményarányos  
Magyar Államkincstár egyéb: azonnal 50,0 50,0
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű   

1 példány

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű   

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2013.

A módosítást 
elrendelő 

jogszabály/ 
határozat száma

2 példány

A módosítást 
elrendelő 

jogszabály/ 
határozat száma

A módosítást 
elrendelő 

jogszabály/ 
határozat száma

Az adatlap 5 példányban töltendő ki
1 példány

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű   

1 példány



65370 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2013. évi 131. szám 

A Kormány 1516/2013. (VIII. 1.) Korm. határozata
a Marton Éva Nemzetközi Énekverseny előkészítéséhez a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló 
tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

A Kormány
 1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 21. § (6) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Marton 

Éva Nemzetközi Énekverseny előkészítéséhez 30,2 millió forint 1.  melléklet szerinti egyszeri átcsoportosítását 
rendeli el elszámolási, a fel nem használt rész tekintetében visszatérítési kötelezettséggel a Magyarország 2013. évi 
központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások 
Minisztériuma fejezet, 5. Egyetemek, főiskolák cím javára, a  Kvtv. 1.  melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 
7. Rendkívüli kormányzati intézkedések cím terhére;
Az átcsoportosítás tekintetében

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

Az elszámolás és a visszatérítési kötelezettség tekintetében
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: 2014. március 31.

 2. felhívja az  emberi erőforrások miniszterét és a  nemzetgazdasági minisztert, hogy a  Marton Éva Nemzetközi 
Énekverseny megrendezéséhez 2014. évben szükséges legfeljebb 69,2 millió forint összegű forrásnak 
a  központi költségvetés tervezése során az  Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetben történő biztosításáról 
gondoskodjanak.

Felelős: emberi erőforrások minisztere
 nemzetgazdasági miniszter
Határidő: a 2014. évi központi költségvetés tervezése

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök



M
A

G
Y

A
R

 K
Ö

Z
L

Ö
N

Y
 • 2013. évi 131. szám

 
65371

1. melléklet az 1516/2013. (VIII. 1.) Korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség 
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

Millió forintban, egy tizedessel
ÁHT Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím csoport előir. név név név cím cím csop. K I A D Á S O K (+/-) következő
azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt előirányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
227942 5 Egyetemek, főiskolák

1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú kiadások 30,2

XI. Miniszterelnökség
297102 7 Rendkívüli kormányzati intézkedések -30,2

Millió forintban, egy tizedessel
ÁHT. Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. B E V É T E L A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím csoport előir. név név név cím cím csop. (+/-) következő
azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt előirányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

Millió forintban, egy tizedessel
ÁHT. Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. T Á M O G A T Á S A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím csoport előir. név név név cím cím csop. (+/-) következő
azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt előirányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
227942 5 Egyetemek, főiskolák 30,2

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év
Fejezet időarányos
Állami Számvevőszék teljesítményarányos  
Magyar Államkincstár egyéb: azonnal 30,2 30,2
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű   

1 példány

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű   

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2013.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

2 példány

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

Az adatlap 5 példányban töltendő ki
1 példány

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű   

1 példány



65372 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2013. évi 131. szám 

A Kormány 1517/2013. (VIII. 1.) Korm. határozata
a Nagykovácsi Kastélypark Komplexum fejlesztéséhez a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló 
tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

A Kormány
 1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 21.  § (6)  bekezdésében biztosított jogkörében a  Nagykovácsi 

Kastélypark Komplexum fejlesztéséhez 110,0 millió forint 1.  melléklet szerinti egyszeri átcsoportosítását rendeli el 
elszámolási, a fel nem használt rész tekintetében visszatérítési kötelezettséggel a Magyarország 2013. évi központi 
költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény (a  továbbiakban: Kvtv.) 1.  melléklet X. Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2. Célelőirányzatok alcím, 1. KIM felügyelete alá tartozó 
szervezetek és szakmai programok támogatása jogcímcsoport javára, a  Kvtv. 1.  melléklet XI. Miniszterelnökség 
fejezet, 7. Rendkívüli kormányzati intézkedések cím terhére;
Az átcsoportosítás tekintetében

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

Az elszámolás és a visszatérítési kötelezettség tekintetében
Felelős: közigazgatási és igazságügyi miniszter
Határidő: 2014. március 31.

 2. felhívja a  közigazgatási és igazságügyi minisztert, valamint a  nemzetgazdasági minisztert, hogy a  Nagykovácsi 
Kastélypark Komplexum fejlesztéshez 2014–2016 években szükséges, legfeljebb 2390,0 millió forint összegű 
forrásoknak a központi költségvetés tervezése során a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezetben történő 
biztosításáról gondoskodjanak.

Felelős: közigazgatási és igazságügyi miniszter
 nemzetgazdasági miniszter
Határidő: a 2014. évi, a 2015. évi és a 2016. évi központi költségvetés tervezése

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1517/2013. (VIII. 1.) Korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség 
X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

Millió forintban, egy tizedessel
ÁHT Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím csoport előir. név név név cím cím csop. K I A D Á S O K (+/-) következő
azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt előirányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok 

2 Célelőirányzatok
232292 1 KIM felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatása

1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú kiadások 110,0

XI. Miniszterelnökség
297102 7 Rendkívüli kormányzati intézkedések -110,0

Millió forintban, egy tizedessel
ÁHT. Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. B E V É T E L A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím csoport előir. név név név cím cím csop. (+/-) következő
azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt előirányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

Millió forintban, egy tizedessel
ÁHT. Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. T Á M O G A T Á S A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím csoport előir. név név név cím cím csop. (+/-) következő
azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt előirányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok 

2 Célelőirányzatok
232292 1 KIM felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatása 110,0

Millió forintban, egy tizedessel
A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év

Fejezet időarányos
Állami Számvevőszék teljesítményarányos  
Magyar Államkincstár egyéb: azonnal 110,0 110,0
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

2 példány

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

Az adatlap 5 példányban töltendő ki
1 példány

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű   

1 példány

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2013.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű   

1 példány

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű   



65374 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2013. évi 131. szám 

A Kormány 1518/2013. (VIII. 1.) Korm. határozata
a Nagyberegi Református Líceum építési munkálatainak befejezéséhez a rendkívüli kormányzati 
intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

A Kormány az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 21.  § (6)  bekezdésében biztosított jogkörében 
a  Nagyberegi Református Líceum építési munkálatainak befejezéséhez 140,0 millió forint 1.  melléklet szerinti 
egyszeri átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a fel nem használt rész tekintetében visszatérítési kötelezettséggel 
a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet 
X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 4. Határon túli 
magyarok programjainak támogatása alcím, 3. Nemzetpolitikai tevékenység támogatása jogcímcsoport javára, 
a Kvtv. 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 7. Rendkívüli kormányzati intézkedések cím terhére.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1518/2013. (VIII. 1.) Korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség 
X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

Millió forintban, egy tizedessel
ÁHT Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím csoport előir. név név név cím cím csop. K I A D Á S O K (+/-) következő
azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt előirányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok 

4 Határon túli magyarok programjainak támogatása
228895 3 Nemzetpolitikai tevékenység támogatása

2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb felhalmozási kiadások 140,0

XI. Miniszterelnökség
297102 7 Rendkívüli kormányzati intézkedések -140,0

Millió forintban, egy tizedessel
ÁHT. Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. B E V É T E L A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím csoport előir. név név név cím cím csop. (+/-) következő
azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt előirányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

Millió forintban, egy tizedessel
ÁHT. Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. T Á M O G A T Á S A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím csoport előir. név név név cím cím csop. (+/-) következő
azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt előirányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok 

4 Határon túli magyarok programjainak támogatása
228895 3 Nemzetpolitikai tevékenység támogatása 140,0

Millió forintban, egy tizedessel
A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év

Fejezet időarányos
Állami Számvevőszék teljesítményarányos  
Magyar Államkincstár egyéb: azonnal 140,0 140,0
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

2 példány

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

Az adatlap 5 példányban töltendő ki
1 példány

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű   

1 példány

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2013.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű   

1 példány

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű   



65376 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2013. évi 131. szám 

A Kormány 1519/2013. (VIII. 1.) Korm. határozata
a Kormány és a Magyar Cserkészszövetség közötti együttműködés kereteinek meghatározásáról szóló 
1183/2012. (VI. 5.) Korm. határozat végrehajtása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre 
szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

A Kormány az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 21.  § (6)  bekezdésében biztosított jogkörében 
a  Magyar Cserkészszövetség közérdekű feladatai feltételeinek biztosítása érdekében 50,0 millió forint egyszeri 
átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a  fel nem használt rész tekintetében visszatérítési kötelezettséggel 
a  Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény (a  továbbiakban: Kvtv.) 
1.  melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 7. Rendkívüli kormányzati intézkedések cím terhére, a  Kvtv. 1.  melléklet 
X.  Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2. Célelőirányzatok 
alcím, 1. KIM felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatása jogcímcsoport javára 
az 1. melléklet szerint.
Az átcsoportosítás tekintetében:

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

Az elszámolás és a visszatérítési kötelezettség tekintetében:
Felelős: közigazgatási és igazságügyi miniszter
Határidő: 2013. december 20.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1519/2013. (VIII. 1.) Korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség 
X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

Millió forintban, egy tizedessel
ÁHT Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím csoport előir. név név név cím cím csop. K I A D Á S O K (+/-) következő
azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt előirányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok 

2 Célelőirányzatok
232292 KIM felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatása

1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú kiadások 50,0

XI. Miniszterelnökség
297102 7 Rendkívüli kormányzati intézkedések -50,0

Millió forintban, egy tizedessel
ÁHT. Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. B E V É T E L A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím csoport előir. név név név cím cím csop. (+/-) következő
azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt előirányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

Millió forintban, egy tizedessel
ÁHT. Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. T Á M O G A T Á S A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím csoport előir. név név név cím cím csop. (+/-) következő
azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt előirányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok 

2 Célelőirányzatok
232292 KIM felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatása 50,0

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év
Fejezet időarányos
Állami Számvevőszék teljesítményarányos  
Magyar Államkincstár egyéb: azonnal 50,0 50,0
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű   

1 példány

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű   

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2013.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

2 példány

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

Az adatlap 5 példányban töltendő ki
1 példány

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű   

1 példány
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A Kormány 1520/2013. (VIII. 1.) Korm. határozata
a Magyarország határain kívül működő magyar cserkészet támogatása érdekében a rendkívüli kormányzati 
intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

A Kormány az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 21.  § (6)  bekezdésében biztosított jogkörében 
a  határon túli magyar cserkészszövetségek kapacitásfejlesztéséhez 100,0 millió forint egyszeri átcsoportosítását 
rendeli el elszámolási, a fel nem használt rész tekintetében visszatérítési kötelezettséggel a Magyarország 2013. évi 
központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1.  melléklet XI. Miniszterelnökség 
fejezet, 7. Rendkívüli kormányzati intézkedések cím terhére, a  Kvtv. 1.  melléklet X. Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2. Határon túli magyarok programjainak támogatása 
alcím, 4. Nemzetpolitikai tevékenység támogatása jogcímcsoport javára az 1. melléklet szerint.
Az átcsoportosítás tekintetében:

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

Az elszámolás és a visszatérítési kötelezettség tekintetében:
Felelős: közigazgatási és igazságügyi miniszter
Határidő: 2013. december 31.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1520/2013. (VIII. 1.) Korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség 
X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

Millió forintban, egy tizedessel
ÁHT Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím csoport előir. név név név cím cím csop. K I A D Á S O K (+/-) következő
azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt előirányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok 

4 Határon túli magyarok programjainak támogatása
228895 3 Nemzetpolitikai tevékenység támogatása

1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú kiadások 100,0

XI. Miniszterelnökség
297102 7 Rendkívüli kormányzati intézkedések -100,0

Millió forintban, egy tizedessel
ÁHT. Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. B E V É T E L A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím csoport előir. név név név cím cím csop. (+/-) következő
azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt előirányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

Millió forintban, egy tizedessel
ÁHT. Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. T Á M O G A T Á S A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím csoport előir. név név név cím cím csop. (+/-) következő
azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt előirányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok 

4 Határon túli magyarok programjainak támogatása
228895 3 Nemzetpolitikai tevékenység támogatása 100,0

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év
Fejezet időarányos
Állami Számvevőszék teljesítményarányos  
Magyar Államkincstár egyéb: azonnal 100,0 100,0
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű   

1 példány

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű   

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2013.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

2 példány

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

Az adatlap 5 példányban töltendő ki
1 példány

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű   

1 példány
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A Kormány 1521/2013. (VIII. 1.) Korm. határozata
a Nyugat-Dunántúli Operatív Program keretében funkcióbővítő célú városfejlesztés témájú kiemelt 
projektek akciótervi nevesítéséről

A Kormány
 1. elfogadja az 1. mellékletben meghatározott projektek kiemelt projektként történő nevesítését,
 2. hozzájárul, hogy – az 1. melléklet szerinti feltételek teljesítése esetén –

a) az 1. melléklet 2., 4. és 6. sorában szereplő kiemelt projektek támogatási szerződését,
b) az  1.  melléklet 3. és 5. sorában szereplő kiemelt projektek támogatási szerződését – feltéve, hogy 

a  kedvezményezett a  támogathatósági feltételeknek megfelelő, részletesen kidolgozott projektjavaslatot 
a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséghez e határozat közzétételét követő harminc napon belül benyújtja –

a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága megkösse.
Felelős: Miniszterelnökséget vezető államtitkár
Határidő: az a) alpontban foglalt feladat tekintetében a támogathatósági feltételek teljesítését követő 

30 napon belül
 a b) alpont tekintetében a részletesen kidolgozott projektjavaslatnak a Nemzeti Fejlesztési 

Ügynökséghez történő benyújtását, értékelését és a projektjavaslatról történő döntést követő 
30 nap

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1521/2013. (VIII. 1.) Korm. határozathoz

A NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM 2011-2013-AS AKCIÓTERVÉBEN NEVESÍTÉSRE KERÜLŐ KIEMELT PROJEKTEK

A B C D E F

1.
Projekt azonosító 

száma
Projekt megnevezése Támogatást igénylő neve

Akciótervi nevesítés 

elszámolható 

közkiadás

összege

(Ft)

Projekt rövid bemutatása Támogathatóság feltételei

2.

NYDOP-3.1.1/

B1-13-k-2013-

0001

A Várkerület 

értékmegőrző 

megújítása - I. ütem

Sopron Megyei Jogú 

Város Önkormányzata
724 999 332

A projekt célja a közterület-hálózat és a városi 

szövet egésze által hordozott városszerkezeti, 

városképi és kulturális örökségi értékek 

érvényre juttatása, kultúraközvetítő, 

identitáshordozó szerepük erősítése, a 

belváros megkopott arculatának a műemléki 

védettségű belvároshoz méltó megújítása 

konzorciumi partnerség keretében.

A városi funkciót erősíti az új közösségi 

tér kialakítása. A Várkerületen 15 905 m2 

közterület rehabilitálása történik 

meg, energiatakarékos közvilágítás és 

forgalomtechnikai beavatkozások mellett. 

A Portál Program keretében a Várkerület 

kereskedelmi arculatának rendezése valósul 

meg, épületek homlokzat felújítása, emellett 

egyes esetekben nyílászáró csere, szigetelés, 

terasz, illetve díszkivilágítás kialakítása történik 

meg.

A „soft” projektelem tekintetében Sopron 

történelmi hagyományainak, épített és 

szellemi örökségének megismertetése, 

továbbá belváros-ismereti séták szervezése 

tervezett.

A támogatási szerződés megkötésének feltételei:

a) El kell készíteni a funkcióelemzés részeként az Akcióterületi Terv Útmutatója 

szerinti igényfelméréshez kapcsolódó, egységes szerkezetű kihasználtsági tervet, 

továbbá annak részeként a programtervet.

b) El kell készíteni a „soft” projektelem támogathatóságának feltételeként a város 

rendezvénynaptárát úgy, hogy annak tartalmaznia kell a megvalósítási időszakot 

megelőző két évben megvalósított rendezvényeket, valamint a megvalósítási és 

fenntartási időszakban tervezett rendezvényeket is.

c) Javítani kell az indikátor táblázatban az „Elkészült városismereti kiadvány” és a 

„Megvalósult mini-projektek” indikátor esetében a célértékeket, a „Megvalósult 

fejlesztéssel elégedett lakosság aránya a projekt által érintett akcióterületen” 

indikátor esetében a bázisértéket, a „Beruházásba bevont magántőke nagysága” 

indikátor esetében a célértéket az indikátor definíciójának megfelelően.
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3.

NYDOP-3.1.1/

B1-13-k-2013-

0002

Új Városliget építése 

Szombathelyen

Szombathely 

Megyei Jogú Város 

Önkormányzata

724 171 703

Az akcióterület fejlesztésének célja a Városliget 

Vas megye egyik leglátogatottabb rekreációs 

övezetté alakítása. Specifikus céljai a Városliget 

szabadidős, rekreációs funkcióinak bővítése, 

a Városliget környezetének korszerűsítése, 

magasabb színvonalra történő fejlesztése, 

továbbá a vendéglátóipari egységek, 

szálláshelyek számának bővítése, működési 

feltételeik javítása.

A projekt megvalósítása keretében sor kerül 

az Illés Labdarúgó Akadémia öltöző bővítésére 

és korszerűsítésére, csónakkikötő és fedett 

rendezvényhelyszín létesítésére. Megvalósul 

a Csónakázó-tó és környezetének rendezése, 

a sziget közösségi térré alakítása, Emlékmű 

környezetében parkoló felújítása valamint a 

Mesevár Óvoda közösségi célú felújítása.

„Soft” elemek keretében szabadtéri 

sportprogramok valósulnak meg, „Zöld Szív 

fesztivál” címmel szabadtéri kulturális program 

kerül megszervezésre.

Projektötletként, feltételekkel akciótervi nevesítésre javasolt, támogatási szerződés 

csak a projekt átdolgozását követő projektfejlesztési időszak után, a részletes 

értékelések alapján köthető.

A projekt átdolgozásának és a részletes projektjavaslat benyújtásának feltételei:

a) Be kell mutatni az akcióterület teljes területe belterületté nyilvánítási 

folyamatának ütemezését. Támogató döntés esetén az Illés Labdarúgó Akadémia 

felújítása projektelemre vonatkozó kifizetési kérelem benyújtása a külterületen lévő 

ingatlan belterületbe vonása, és a terület átminősítésének megfelelően módosított 

rendezési terv hatályba lépését követően lehetséges.

b) Részletesen meg kell tervezni és alátámasztani a Mesevár Óvoda épületben 

elhelyezni tervezett közösségi funkciókat, azok működőképességét egy 

akadálymentesítés nélküli emeletre vonatkozóan, és bemutatni az óvodai 

közszolgáltatással való párhuzamos működtetés szabályszerűségét.

c) El kell készíteni a Mesevár Óvoda új működési szabályzatát, melyben az új 

funkciók és a működő óvodai funkcióval rendelkező helyiségek használatának 

egyértelmű rendje látható.

d) Meg kell kérni az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat 

előzetes véleményét az óvodai épületben működtetett közösségi programok 

megvalósításának körülményeire vonatkozóan.

e) Pontosítani kell az indikátor táblázatot, és a helyi társadalmi akciókban résztvevők 

számára egyértelmű, számszerű vállalást kell tenni.

f ) Pontosítani kell az akadálymentesítési megoldásokat, és nyilatkozatokat.

g) El kell végezni a reprezentatív igényfelmérést az Akcióterületi Terv módszertana 

alapján a közösségi funkciójú elemekre, valamint a parkfejlesztés projektelem 

tekintetében is, ennek kapcsán azonosítani kell a célcsoportot.

h) El kell készíteni a „soft” projektelem támogathatóságának feltételeként a városi 

rendezvénynaptárt úgy, hogy annak tartalmaznia kell a megvalósítási időszakot 

megelőző két évben megvalósított rendezvényeket, valamint a megvalósítási és 

fenntartási időszakban tervezett rendezvényeket is.

i) Aktualizálni szükséges és részletesen alá kell bontani projektelemenként a 

megvalósítási ütemtervet.
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4.

NYDOP-3.1.1/

B1-13-k-2013-

0003

„Lüktető belváros” 

– Győr történelmi 

belvárosának 

funkcióbővítő 

fejlesztése, II. ütem

Győr Megyei Jogú Város 

Önkormányzata
725 000 000

A program keretében Győr városának 

közösségi és közterületi fejlesztéseket 

magába foglaló integrált funkcióbővítő 

városrehabilitációja valósul meg a kapcsolódó 

vendéglátóegységek külső-belső felújításaival. 

Megvalósul az Esterházy Palota léghűtéses 

rendszerének kialakítása, és új köztér kerül 

kialakításra. A történelmi belváros néhány 

utcája és más közterülete útburkolatának 

felújítására, cégérek, turisztikai attrakciók 

kihelyezésére kerül sor, megújul a közvilágítás 

is.

„Soft” tevékenységek keretében helyi 

kötődést, identitást erősítő akciók kerülnek 

megrendezésre.

A támogatási szerződés megkötésének feltételei:

a) Aktualizálni és részletezni kell a megvalósítási ütemtervet az abban tett vállalások 

átgondolásával, valamint javítani szükséges a projekt megkezdésének időpontját az 

általános pályázati útmutatóban foglaltaknak megfelelően.

b) Be kell mutatni a megvalósítási ütemterven belül a közterület fejlesztési 

projektelem esetében, hogy a belváros forgalmának zavartalansága hogyan kerül 

biztosításra.

c) Javítani kell az indikátortáblában a bázisértéket a következő indikátorok esetében: 

megtartott munkahelyek száma, a fejlesztéssel érintett épületek, építmények száma, 

a városrehabilitációs beavatkozások által érintett terület nagysága, a támogatással 

érintett lakosok száma. Felül kell vizsgálni a célértéket a „Támogatott projektek 

eredményeként elért energia megtakarítás”, a „Támogatott projektek eredményeként 

elért energia megtakarítás”, és a „Beruházásba bevont magántőke nagysága” 

indikátor esetében.

d) El kell végeztetni a külső-belső felújítással érintett épületek energetikai 

tanúsítását a fenntarthatóság számszerű igazolása érdekében.

5.

NYDOP-3.1.1/

B1-13-k-2013-

0004

Nagykanizsa 

Megyei Jogú Város 

funkcióbővítő 

fejlesztése 

– Belvárosi 

akcióterületi terv 

II. ütem

Nagykanizsa 

Megyei Jogú Város 

Önkormányzata

725 000 000

A projekt keretében sor kerül az átmenő 

forgalomtól felszabadult területek közösségi 

célra történő felhasználására, valamint az 

akcióterület vállalkozásainak fejlesztésére. 

Egységes minőségi utcakép jön létre a Fő 

út átépítésével, egyedi turisztikai elemként 

kialakításra kerül egy többgenerációs park 

az Eötvös téren, valamint energiatakarékos 

közvilágítás kiépítése történik meg a 

közterület fejlesztéssel érintett szakaszokon. 

Az akcióterületen található üzlethelyiségek 

felújításának pályázat keretében történő 

támogatásával az akcióterület vállalkozásainak 

dinamizálása valósul meg.

A projektben jelentős szerepet kap a 

nagykanizsai identitás erősítése, ennek 

kommunikálása az idelátogatók felé.

Projektötletként, feltételekkel akciótervi nevesítésre javasolt, támogatási szerződés 

csak a projekt átdolgozását követő projektfejlesztési időszak után, a részletes 

értékelések alapján köthető.

A projekt átdolgozásának és a részletes projektjavaslat benyújtásának feltételei:

a) Be kell vonni új konzorciumi partnert/partnereket, akik az akcióterületen belül 

gazdasági tevékenységet valósítanak meg, hogy ezzel a projektben a nem közszféra 

szervezet kedvezményezett általi tőke bevonás mértéke a felhívásban előírt 

kötelezően teljesítendő mértéket (a támogatás mértékének minimum 10%-a) elérje.

b) Be kell mutatni az akcióterületen párhuzamosan zajló fejlesztések 

(városrehabilitáció és egyéb forrású közműfejlesztések) időben való egymásra 

épülését és összefüggéseit.

c) Organizációs tervet készíteni a Fő utcát és a belvárost érintő fejlesztések 

tekintetében a belváros közlekedésének biztosítása érdekében.

d) El kell készíteni a „soft” projektelem támogathatóságának feltételeként a városi 

rendezvénynaptárt úgy, hogy annak tartalmaznia kell a megvalósítási időszakot 

megelőző két évben megvalósított rendezvényeket, valamint a megvalósítási és 

fenntartási időszakban tervezett rendezvényeket is.

e) Javítani kell az indikátortáblában az elmaradt kötelező bázisértéket a következő 

indikátorok esetében: a megtartott munkahelyek száma, a városrehabilitációs 

beavatkozások által érintett terület nagysága, a támogatással érintett lakosok száma.

f ) Felül kell vizsgálni az indikátortáblában tett vállalásokat a felhívásban kötelezően 

elvárt minimális célértékek figyelembevételével.

g) Részletezni szükséges és megfelelő mélységében ki kell dolgozni a megvalósítás 

ütemtervét.
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6.

NYDOP-3.1.1/

B1-13-k-2013-

0005

Komplex belváros 

rehabilitációs 

program 

Zalaegerszegen

Zalaegerszeg 

Megyei Jogú Város 

Önkormányzata

724 999 894

A Zalaegerszeg városközpontjának központi 

részén elhelyezkedő Dísz tér teljes felületi 

rekonstrukciója valósul meg járdafelújítással 

és a környező utcák megújításával, a 

belváros forgalomcsillapítását szolgáló 

tehermentesítő út kiépítésével. Megtörténik a 

Vásárcsarnok épületének komplex homlokzat-

rekonstrukciója és a Portál Program keretében 

bekapcsolódik a program megvalósításába 

13 db vállalkozói partner is, amelyek komplex 

homlokzat-rekonstrukciót hajtanak végre a 

tulajdonukban álló ingatlanon. 

A „soft” tevékenységek keretében az érintett 

lakosság bevonásával a városrehabilitációs 

tevékenységek helyi elfogadtatását célzó 

akciók és a helyi kötődést és identitást erősítő 

akciók szervezését tervezi.

A támogatási szerződés megkötésének feltételei:

a) El kell készíteni a „soft” projektelem támogathatóságának feltételeként a városi 

rendezvénynaptárt úgy, hogy annak tartalmaznia kell a megvalósítási időszakot 

megelőző két évben megvalósított rendezvényeket, valamint a megvalósítási és 

fenntartási időszakban tervezett rendezvényeket is.

b) El kell készíteni az átgondolt, és részletes kockázatkezelési tervet, amely a 

megvalósítás mellett a fenntartás kockázataira is kitér. 

c) Be kell mutatni, hogyan hangolja össze a biztonságos megvalósítás érdekében 

a más forrásból finanszírozott csapadék-vízelvezetés fejlesztését, az ugyanazon 

beavatkozási területen tervezett, jelen projektben finanszírozott elemek 

kivitelezésével.

d) El kell készíteni a fenntartási, üzemeltetési tervet a projekt minden egyes elemére 

vonatkozóan. 

e) Csatolni szükséges a megvalósítás vonatkozásában a részletes ütemtervet, 

valamint frissíteni kell a projekt ütemezését, a projekt biztonságos, határidőn belüli 

megvalósíthatósága érdekében.

f ) Javítani kell az indikátortáblában a bázisértéket a következő indikátorok esetében: 

megtartott munkahelyek száma, a városrehabilitációs beavatkozások által érintett 

terület nagysága, a támogatással érintett lakosok száma. Javítani szükséges a 

minimálisan elvárt célértéket a következő indikátorok esetében: megtartott 

munkahelyek száma, a városrehabilitációs beavatkozások által érintett terület 

nagysága, a támogatással érintett lakosok száma, teremtett munkahelyek száma, 

teremtett munkahelyek száma nők, teremtett munkahelyek száma hátrányos 

helyzetűek. Javítani kell a célérték vonatkozásában a „Beruházásba bevont 

magántőke nagysága” indikátort a definíciónak megfelelően, és további célérték 

felülvizsgálat szükséges, ahol a minimális célérték vizsgálat is módosításra kerül.

7. Akciótervi nevesítés összesített összege 3 624 170 929

8. A NYDOP-3.1.1/B2-13 felhívás kerete közkiadás alapon 3 625 000 000
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A Kormány 1522/2013. (VIII. 1.) Korm. határozata
a GOP-1.1.1.-12/B-2012-0001 azonosító számú „ELI lézer kutatóközpont megvalósítása  
(ELI-ALPS) nagyprojekt, 1. fázis” című nagyprojekt javaslat támogatásának jóváhagyásáról szóló  
1240/2013. (IV. 26.) Korm. határozat módosításáról

A Kormány a GOP-1.1.1.-12/B-2012-0001 azonosító számú „ELI lézer kutatóközpont megvalósítása (ELI-ALPS) 
nagyprojekt, 1. fázis” című nagyprojekt javaslat támogatásának jóváhagyásáról szóló 1240/2013. (IV. 26.) Korm. 
határozat
a) 8. pontjában

aa) a „3 milliárd” szövegrész helyébe a „legfeljebb 3 milliárd”,
ab) az „egyedi” szövegrész helyébe a „jogszabályi”,

b) az 1. mellékletben foglalt táblázat „Támogathatóság feltételei” oszlopa 3) pontjában a „legalább” szövegrész 
helyébe a „legfeljebb”

szöveget lépteti.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Magyar Közlönyt a Szerkesztőbizottság közreműködésével a Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium szerkeszti.
A Szerkesztőbizottság elnöke: dr. Biró Marcell,
a szerkesztésért felelős: dr. Borókainé dr. Vajdovits Éva.
A szerkesztőség címe: Budapest V., Kossuth tér 2–4.
A Határozatok Tára hivatalos lap tartalma a Magyar Közlöny IX. részében jelenik meg.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu 
honlapon érhető el.
A Magyar Közlöny oldalhű másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó.
Felelős kiadó: Majláth Zsolt László ügyvezető.
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