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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1186/2014. (III. 28.) Korm. határozata
a Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 1. prioritásának 
módosításáról, valamint egyes nagyprojektek támogatásának növeléséről

A Kormány
 1. megállapítja a  Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének 1. prioritását 

az 1. melléklet szerint, az 1. prioritáson szükséges többletkötelezettség-vállalás jóváhagyásával,
 2. jóváhagyja a 2. melléklet szerint

a) a KEOP-1.3.0/09-11-2012-0009 azonosító számú, „Békés megyei Ivóvízminőség-javító Program”,
b) a KEOP-1.2.0/2F/09-2009-0021 azonosító számú, „Tápió Menti Régió szennyvíz elvezetése és szennyvíz 

tisztítása” és
c) a KEOP-1.2.0/2F-2009-0001 azonosító számú, „Érd és térsége szennyvíztisztító telep rekonstrukciója és 

bővítése és szennyvízelvezető rendszer fejlesztése”
című nagyprojektek támogatásának növelését,

 3. felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy kezdeményezze az  Európai Bizottságnál a  2.  pont szerinti 
nagyprojektekkel összefüggő határozatok módosítását,

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal

 4. jóváhagyja a  2.  melléklet szerint a  KEOP-1.3.0/09-11-2013-0012 azonosító számú, „Szigetbecse települési 
ivóvízminőség-javító projekt” című projekt támogatási összegének növelését,

 5. hozzájárul a 2. és 4. pont szerinti projektek támogatási szerződésének módosításához,
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal

 6. visszavonja a  Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 1. prioritásának 
módosításáról szóló 1109/2014. (III. 6.) Korm. határozat 1. pontját és 1. mellékletét.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1186/2014. (III. 28.) Korm. határozathoz

I. Prioritás bemutatása - 1. prioritás: Egészséges, tiszta települések Környezet és Energia Operatív Program
Akcióterv	  2011-‐2013

1. Prioritás tartalma

2. A prioritás ütemezése – kiírások kerete

2011 2012 2013 Összesen
405,91 0,00 10,00 415,91

              Túlvállalás 37,972 Mrd Ft
              ESZA tervezett aránya a prioritás keretéből: 0%

3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)

2007-2013 Összesen
769,94 774,60

II. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (2011-2013) 

2011 2012 2013

1.1.1. Települési szilárd 
hulladékgazdálkodási rendszerek 88,15 0,00 0,00

Megelőzés, szelektív gyűjtés, szerves hulladék lerakótól történő 
eltérítése, lerakással történő ártalmatlanítás, szelektív hulladék 
begyűjtő kapacitás fejlesztése, begyűjtött hulladék előkezelése, 
lerakó kapacitás kihasználtságának növelése

VM  -

1.2.0. Szennyvízelvezetés és tisztítás 189,81 0,00 0,00

Szennyvíztisztító telep létesítés, bővítés, korszerűsítés
Csatornahálózat építés, bővítés, rekonstrukció
Szennyvíziszap kezelő létesítmények
Egyedi szennyvízkezelés
Települési folyékony hulladék (szippantott szennyvíz)
szállítási feltételeinek korszerűsítése 

VM NFM

1.3.0. Ivóvíz-minőség javítása 127,94 0,00 0,00

Térségi rendszer létesítése, csatlakozás másik vízellátó 
rendszerhez, Más vízbázisra áttérés, 
Vízkezelés, Ivóvízhálózat rekonstrukciója,
Eddig el nem látott területek bekapcsolása a vízellátásba,
Hálózattisztítás, Tartalékkutak, Vízműtelepi létesítmények 
állapotának javítása,
Vízbiztonsági terv készítése, Hálózatrekonstrukciós intézkedési 
terv

VM BM

1.4.0 Országos közhiteles víziközmű 
kataszter elkészítése 0,00 0,00 10,00 Egységes közművagyon-adatbázis felállítása NFM  -

1. Prioritás 405,91 0,00 10,00
*	  Az	  Európai	  Pénzügyi	  Stabilitási	  Mechanizmus	  keretében	  a	  támogatás	  uniós	  hányada	  85%-‐ról	  95%-‐ra	  növekedhet.	  Ez	  a	  rendelkezésre	  álló	  keretet	  csökkenti,	  ha	  nem	  kerül	  sor	  költségvetési	  kompenzációra.
Az	  1.1.1,	  1.2.0,	  1.3.0	  konstrukciók	  37,972	  Mrd	  Ft	  túlvállalást	  tartalmaznak.

A konstrukció szakmai tartalma 
tekintetében feladatkörrel rendelkező 

további miniszter

Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)

A prioritási tengely célja a települési környezet állapotjellemzőinek és a fenntartható településfejlesztés környezeti feltételeinek javítása. A prioritás keretében megvalósuló szennyvízelvezetési és -tisztítási, hulladékgazdálkodási és ivóvíz minőség-javító 
projektekkel az Uniós csatlakozásból Magyarországra háruló részben derogációs feladatok határidőre teljesülnek. Ezeken túlmenően a vízellátás biztonsága megfelelő lesz azokon a településeken is, ahol jelenleg ugyan a közüzemi vízmű által 
szolgáltatott víz minősége jellemzően megfelel a rögzített határértékeknek, ugyanakkor a vízellátás biztonságát jelentős kockázatok terhelik az üzemelő vízbázis súlyos veszélyeztetettsége miatt.

Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 293,1 HUF/EUR árfolyamon)

Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 293,1 HUF/EUR árfolyamon)

Konstrukció kódja Konstrukció neve

Pályázatok, kiemelt projektek meghirdethető kerete
KMR+KONV

(MrdFt)* A konstrukció célja A konstrukció szakmai 
tartalmáért felelős miniszter

2014-2015
4,66
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2. melléklet az 1186/2014. (III. 28.) Korm. határozathoz
2. melléklet az …/2014. (…) Korm. határozathoz 

 A B C D E F G H I 

1. 
Projekt 

azonosító 
száma 

Projekt 
megnevezése 

Támogatást igénylő 
neve 

Projekt 
támogatási 

összege 
(nettó Ft) 

Projekt 
támogatási 
összegének 
növekedése 
(nettó Ft) 

Projekt 
megnövelt 
támogatási 

összege 
(nettó Ft) 

Támogatás 
intenzitása 

(%) 
Projekt rövid bemutatása Támogathatóság feltételei 

2. 
KEOP-
1.2.0/2F/09
-2009-0021 

Tápió Menti Régió 
szennyvíz 
elvezetése és 
szennyvíz tisztítása 

Tápiómenti 
Területfejlesztési 
Társulás 

24 252 307 419 470 671 916 24 722 979 335 84,120446 

A projekt öt szennyvíz-kezelési 
agglomeráció húsz településén 
közel 80 000 lakos 
életminőségének a javítását, 
valamint Tápió-mente 
környezeti állapotának javítását 
szolgálja. A beruházás 
keretében korszerűsítésre, 
bővítésre kerül a nagykátai és a 
tápiószentmártoni, megépül a 
sülysápi, a szentlőrinckátai és a 
tápiószelei szennyvíztisztító 
telep, valamint a települések 
szennyvízcsatorna-hálózata 
(több mint 500 km 
gyűjtőhálózat). 
A keletkező szennyvíziszap a 
projekt keretében épülő 
nagykátai szennyvíziszap-
komposztálóba kerül 
beszállításra. 

1. Támogatási szerződés 
módosításának feltétele,hogy a 
projekttartalom módosításának 
elszámolhatóságát a támogatást 
igénylő igazolja. 

2. Kifizetési feltétel, hogy a 
megnövekedett többletforrással 
arányos saját erő rendelkezésre 
állását a támogatást igénylő 
igazolja. 

3. 

KEOP-
1.3.0/09-
11-2012-
0009 

Békés megyei 
Ivóvízminőség-
javító Program 

„Közép-Békési 
Térség” 
Ivóvízminőség-javító 
Önkormányzati 
Társulás 

33 662 749 515 198 759 113 33 861 508 628 88,967950 

A projekt célja a „Közép-
Békési Térség” Ivóvízminőség-
javító Önkormányzati 
Társulásban részt vevő 66 
település 309 300 lakosának 
egészséges ivóvízzel való 
ellátása, a fogyasztásból eredő 
egészségügyi kockázatok 
csökkentése, a derogációs 
kötelezettség teljesítése. 
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4. 
KEOP-
1.2.0/2F-
2009-0001 

Érd és térsége 
szennyvíztisztító 
telep 
rekonstrukciója és 
bővítése és 
szennyvízelvezető 
rendszer fejlesztése 

Érd és Térsége 
Szennyvízelvezetési- 
és Szennyvíztisztítási 
Önkormányzati 
Társulás 

28 693 077 830 200 157 838 28 893 235 668 91,396273 

Cél a csatornázottság növelése 
Érd, Diósd és Tárnok 
településeken, valamint a 
szennyvíztisztító telep 
rekonstrukciója és 
kapacitásának bővítése. Az 
újonnan kiépítésre kerülő 
gyűjtőhálózat teljes hossza 
mintegy 322 km, melyből 
közel 20 km a nyomott 
vezetékek hosszúsága. 

Kifizetési feltétel, hogy a 
megnövekedett többletforrással 
arányos önerő rendelkezésre 
állását a támogatást igénylő 
igazolja. 

5. 

KEOP-
1.3.0/09-
11-2013-
0012 

Szigetbecse 
települési 
ivóvízminőség-
javító projekt 

Szigetbecse Község 
Önkormányzata 147 361 500 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
39 771 000     

 

187 132 500 90,000000 

A projekt célja a 3 db kútból 
nyert nyersvíz vas-, mangán-, 
ammónia- és arzéntartalmának 
határérték alá csökkentése, 
ezáltal megfelelő minőségű 
ivóvíz biztosítása Szigetbecse 
lakosainak. 

Kifizetési feltételek: 
1. A támogatást igénylőnek a 
közbeszerzési eljárást 
eredményesen le kell zárnia. 
2. A támogatást igénylőnek el 
kell fogadnia, hogy ha a 
közbeszerzési eljárás során 
alacsonyabb összeget 
tartalmazó árajánlatot benyújtó	  
ajánlattévő kerül nyertesként 
kihirdetésre, akkor a támogató 
jogosult a támogatási szerződés 
módosítása során ezen 
alacsonyabb összegnek 
megfelelően csökkentett 
támogatás támogatási 
szerződésben történő 
rögzítésére. 
3. A kiviteli közbeszerzési 
eljárás vonatkozásában 
rendelkezésre kell állnia a 
Miniszterelnökség 
Közbeszerzési Felügyeleti 
Főosztálya által kiállított 
szabályossági tanúsítványnak. 
4. A megnövekedett 
többletforrással arányos önerő 
rendelkezésre állását igazolni 
kell. 
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A Kormány 1187/2014. (III. 28.) Korm. határozata
az intelligens szakosodási stratégia tervezési folyamatának irányítási rendszeréről

A Kormány
 1. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy az  intelligens szakosodási stratégia tervezésének testületi irányítására 

hívjon össze a  stratégiai tervezésben és az  intelligens szakosodási stratégiához kapcsolódó szakterületeken 
kiemelkedő tapasztalatokkal rendelkező gazdasági, tudományos és kormányzati szakemberekből álló irányító 
testületet, amely állást foglal az  intelligens szakosodási stratégia tervezésének stratégiai kérdéseiről, ideértve 
a Kormány számára benyújtandó végleges intelligens szakosodási stratégiát is,

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

 2. felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy az  intelligens szakosodási stratégia tervezésével összefüggő egyes 
kormányzati feladatok koordinálására hívjon össze az  érintett minisztériumok és az  érintett minisztériumokban 
működő irányító hatóságok vezetői szintű részvételével működő tárcaközi munkacsoportot, amely biztosítja 
az  intelligens szakosodási stratégia eredményeinek folyamatos érvényesülését a  hazai és európai uniós 
társfinanszírozású fejlesztési programok tervezése és végrehajtása során,

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 érintett miniszterek
Határidő: azonnal

 3. egyetért azzal, hogy az intelligens szakosodási stratégia térségi szintű tervezési folyamataiban a megyei és a megyei 
jogú városi szintnek kell érvényesülnie,

 4. felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy a  belügyminiszter bevonásával a  3.  pontban meghatározottak 
érvényesítése érdekében hívjon össze térségi tervezési munkacsoportokat a megyei önkormányzatok és a megyei 
jogú városok önkormányzatai szakértőinek részvételével, amelyek – egységes módszertani keretek között – a helyi 
gazdaság, tudományos élet és civil szektor bevonásával biztosítják a térségi szintű tervezési feladatok ellátását,

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: 2014. április 10.

 5. felhívja a nemzetgazdasági minisztert és a Miniszterelnökséget vezető államtitkárt, hogy az intelligens szakosodási 
stratégia tervezésének támogatására legfeljebb 175 millió forint forrás a  2007–2013 közötti programozási időszak 
technikai segítségnyújtásának terhére történő biztosításához szükséges intézkedéseket tegyék meg,

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 Miniszterelnökséget vezető államtitkár
Határidő: azonnal

 6. felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy az  1–5.  pontban meghatározottak szerint készítse elő az  intelligens 
szakosodási stratégia tervezetét és terjessze a Kormány elé jóváhagyásra.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: 2014. szeptember 30.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1188/2014. (III. 28.) Korm. határozata
a „Kiváló Európai Elektronikai Alkatrészek és Rendszerek” elnevezésű programban való magyar részvételről

A Kormány
 1. támogatja Magyarország részvételét a „Kiváló Európai Elektronikai Alkatrészek és Rendszerek” elnevezésű közös 

technológiai kezdeményezés megvalósítása érdekében létrehozott közös vállalkozásban (a  továbbiakban: ECSEL 
közös vállalkozás),

 2. felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy Magyarországnak az  ECSEL közös vállalkozáshoz történő 
csatlakozási szándékáról tájékoztassa az  Európai Bizottság Tartalmak, Technológiák és Kommunikációs Hálózatok 
Főigazgatóságát,

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

 3. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy tegye meg a 2014–2020 közötti időszakban évi 1,5 millió euró összegű 
forrásnak a  Kutatási és Technológiai Innovációs Alap terhére történő biztosításához szükséges intézkedéseket, 
az 1. pontban meghatározott programban való hazai részvétel pénzügyi feltételeinek megteremtése érdekében.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: folyamatos

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1189/2014. (III. 28.) Korm. határozata
a DAOP-2.1.1/G-09-2f-2012-0001 azonosító számú („Gyulai Várfürdő fejlesztése 2009.” című) projekttel 
összefüggésben a Gyulai Várfürdő Fürdő- és Gyógyszolgáltató Kft. biztosítéknyújtási kötelezettség alóli 
egyedi, részleges mentesítéséről

A Kormány
 1. megállapítja, hogy

a) a Gyulai Várfürdő Fürdő- és Gyógyszolgáltató Kft. helyi önkormányzati többségi befolyás alatt álló gazdasági 
társaság,

b) az a) alpontban meghatározott kedvezményezett a DAOP-2.1.1/G-09-2f-2012-0001 azonosító számú „Gyulai 
Várfürdő fejlesztése 2009.” című projektre (a  továbbiakban: projekt) megítélt támogatást részben a nemzeti 
vagyon fejlesztésére fordítja,

 2. mentesíti az  1.  pont a)  alpontjában meghatározott kedvezményezettet a  projekt tekintetében a  fenntartási 
időszakra vonatkozóan – a  támogatásnak a  nemzeti vagyon fejlesztésére fordított arányos részének megfelelő 
összege erejéig – a  2007–2013 programozási időszakban az  Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az  Európai 
Szociális Alapból és a  Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) 
Korm. rendelet 33. § (1) bekezdése szerinti biztosítéknyújtási kötelezettség alól,

 3. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a projekt tekintetében a 2. pont szerinti mentesítés érvényesítéséhez 
szükséges intézkedéseket tegye meg.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1190/2014. (III. 28.) Korm. határozata
a DAOP-2.1.1/G-13-2013-0001 azonosító számú („Kalocsa Szíve Program” című) projekt támogatásának 
növeléséről

A Kormány
 1. jóváhagyja az  1.  melléklet szerint a  DAOP-2.1.1/G-13-2013-0001 azonosító számú, „Kalocsa Szíve Program” című 

kiemelt projekt elszámolható közkiadásának legfeljebb 298 800 071 forinttal történő növelését,
 2. hozzájárul az 1. pont szerinti projekt támogatási szerződésének módosításához,

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: a támogathatósági feltételek teljesítését követően azonnal

 3. visszavonja a  regionális operatív programokból támogatott egyes turizmusfejlesztési témájú kiemelt projektek 
támogatásának növeléséről szóló 1021/2014. (I. 24.) Korm. határozat 1. mellékletében foglalt táblázat 3. sorát.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1190/2014. (III. 28.) Korm. határozathoz

 A B C D E F G H I J K 

1. Projekt 
azonosító 

száma 

Projekt 
megnevezése  

Támogatást 
igénylő neve 

A támogatási szerződésben 
szereplő elszámolható 

közkiadás  

A költségnövekmény 
elfogadásával a támogatási 
szerződés módosításában 

szerepeltethető 
elszámolható közkiadás  

A költségnövekmény 

Projekt rövid bemutatása  Támogathatósági feltételek 

2. támogatás 
összege (Ft) 

önerő 
összege 

(Ft) 

támogatás 
összege 

(Ft) 

önerő 
összege 

(Ft) 

támogatás 
része 
(Ft) 

önerő 
része 
(Ft) 

3. 

DAOP-
2.1.1/G-
13-2013-

0001 

Kalocsa 
Szíve 

Program 

Kalocsa 
Város 

Önkor-
mányzata 

1 999 933 400 0 2 298 733 471 0 298 800 071 0 

A beruházás révén nemzetközi 
attrakciót jelentő komplex termék jön 
létre Kalocsa belvárosában. A projekt 
sajátossága, hogy a projektelemek egy 
helyszínen valósulnak meg, mégis 
témájukban, sajátosságaikban, vonzott 
célcsoportban némileg eltérnek. A 
felújított és turisztikai hasznosítás alá 
vont épületek olyan turisztikai 
programkínálatot jelentenek, ami által 
tartalmas, élménydús kalocsai 
tartózkodás vár a városba látogatókra.  
 
A projekt Kalocsa történelmi 
belvárosában valósul meg a 
következő helyszíneken, illetve 
épületekben: Érsekkert, Katona István 
Kanonoki Palota, Asztrik tér, Érsek-
kert utca, Szentháromság tér, Szent 
István király utca, Kálvária, Schöffer 
Múzeum és Schöffer torony, Kalocsai 
Népművészeti Ház (Tájház). 

a) Szükséges a 
költségnövekményt 
alátámasztó valamennyi 
tételes tervezői 
költségbecslés, 
szakvélemény és 
szakhatósági igazolás 
benyújtása. 

 
b) Szükséges a 
kötelezően elvégzendő 
régészeti megfigyelő 
munkálatok felmerülésének 
igazolása és a 
tevékenységre vonatkozóan 
jóváhagyott többletköltség 
pontos alátámasztása. 

 
c) Szükséges a 
műszaki módosításokat 
tartalmazó 
tervdokumentációk 
benyújtása. 

4. Összesen: 1 999 933 400 2 298 733 471 298 800 071   
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A Kormány 1191/2014. (III. 28.) Korm. határozata
a KEOP-2.4.0/2F/09-11-2013-0001 azonosító számú („Vörösiszap szennyezés kármentesítése” című) 
nagyprojekt megvalósításának elősegítéséről

A Kormány
 1. felhívja a  vidékfejlesztési minisztert, hogy a  KEOP-2.4.0/2F/09-11-2013-0001 azonosító számú, „Vörösiszap 

szennyezés kármentesítése” című nagyprojekt támogatási kérelmének az Európai Bizottsághoz történő benyújtása 
érdekében gondoskodjon a  támogatási kérelem és mellékletei – így különösen a  megvalósíthatósági tanulmány, 
a költséghaszon-elemzés és az utólagos környezeti hatásvizsgálati dokumentáció – előkészítéséről,

Felelős: vidékfejlesztési miniszter
Határidő: 2014. október 31.

 2. felhívja a vidékfejlesztési minisztert, hogy az 1. pontban meghatározott feladatok elvégzéséhez szükséges szakértői 
kapacitás biztosításáról – a Miniszterelnökséget vezető államtitkár bevonásával – gondoskodjon.

Felelős: vidékfejlesztési miniszter 
Miniszterelnökséget vezető államtitkár

Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1192/2014. (III. 28.) Korm. határozata
az „M43 gyorsforgalmi út Makó–Csanádpalota/Nagylak (országhatár) közti szakaszának kivitelezése” 
című módosított nagyprojekt-javaslat Európai Bizottsághoz történő benyújtásáról és az ehhez szükséges 
intézkedésekről

A Kormány
 1. jóváhagyja az  1.  mellékletben szereplő „M43 gyorsforgalmi út Makó–Csanádpalota/Nagylak (országhatár) közti 

szakaszának kivitelezése” című, módosított nagyprojekt-javaslatot,
 2. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon az 1. pontban szereplő nagyprojekt-javaslat támogatási 

kérelmének Európai Bizottsághoz történő benyújtásáról.
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2014. április 30.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1192/2014. (III. 28.) Korm. határozathoz

A B C D

1. Projekt megnevezése Támogatást igénylő neve
Összes költség

(bruttó Ft)
Projekt rövid bemutatása

2.

M43 gyorsforgalmi út  
Makó–Csanádpalota/Nagylak 
(országhatár) közti szakaszának 
kivitelezése

Nemzeti Infrastruktúra 
Fejlesztő Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság

75 636 981 950 

A projekt keretében a Makótól északra található 4415. jelű 
összekötő úttól a romániai határállomásig tartó, összesen  
23,1 km hosszú autópálya kiépítésére kerül sor, 2x2 forgalmi 
sávval, valamint leállósávval.
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A Kormány 1193/2014. (III. 28.) Korm. határozata
a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem kiemelt kategóriájú koncertjeinek szervezése, a Concerto Akadémia 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság támogatása, továbbá a magyar komolyzenei koncepció kidolgozása 
érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

A Kormány
 1.  az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a  továbbiakban: Áht.) 21.  § (6)  bekezdésében biztosított 

jogkörében eljárva
a) a  Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem (a  továbbiakban: Egyetem) 2014. év I. félévi, kiemelt kategóriájú 

koncertprogramjainak támogatásához 350,0 millió forint,
b) az Egyetem 2014. év II. félévi, kiemelt kategóriájú koncertprogramjainak támogatásához 300,0 millió forint,
c) a  Concerto Akadémia Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság mint az  Egyetem leendő rezidens zenekara 

programjainak megvalósításához 250,0 millió forint
egyszeri átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a fel nem használt rész tekintetében visszatérítési kötelezettséggel 
a  Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény (a  továbbiakban: Kvtv.) 
1.  melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 13. Művészeti 
tevékenységek alcím, 4. Művészeti tevékenységek és egyéb fejezeti feladatok támogatása jogcímcsoport javára, 
a Kvtv. 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 17. 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: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2015. március 31.

 2.  felhívja az  egységes komolyzenei koncepció kialakításáért és végrehajtásának koordinálásáért felelős 
kormánybiztost egy hosszú távú komolyzenei koncepció elkészítésére, amely feltérképezi az  oktatás 
valamennyi szintjén és formájában az  ének- és zeneoktatás, a  zenei tehetséggondozás, a  zeneművészeti képzés, 
a  hagyományosan élő zenei mozgalmak, a  főváros és a  vidék zenei élete, valamint a  magyar zeneművészet és 
zenepedagógia nemzetközi helyzetét, és javaslatot tesz e  területek összehangolásának, fejlesztésének lehetséges 
irányaira;

Felelős: az egységes komolyzenei koncepció kialakításáért és végrehajtásának koordinálásáért felelős 
kormánybiztos

Határidő: azonnal
 3.  az  Áht. 33.  § (1)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva elrendeli a  Kvtv. 1.  melléklet XI. Miniszterelnökség 

fejezet címrendjének a 15. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 26. A magyar komolyzenei 
koncepció kidolgozásának támogatása jogcímcsoporttal történő kiegészítését;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

 4.  az  Áht. 21.  § (6)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a  2.  pontban meghatározott feladat ellátásához  
100,0 millió forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a fel nem használt rész tekintetében visszatérítési 
kötelezettséggel a  Kvtv. 1.  melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 15. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím,  
1. Célelőirányzatok alcím, 26. A magyar komolyzenei koncepció kidolgozásának támogatása jogcímcsoport javára, 
a Kvtv. 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 17. 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: Miniszterelnökséget vezető államtitkár
Határidő: 2014. december 15.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1193/2014. (III. 28.) Korm. határozathoz  1. melléklet a ....../2014.(......) Korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

Millió forintban, egy tizedessel
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím K I A D Á S O K (+/-) következő

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

hatása
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
13 Művészeti tevékenységek

271489 4 Művészeti tevékenységek és egyéb fejezeti feladatok támogatása
K1 Személyi juttatások 180,0
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 48,6
K3 Dologi kiadások 671,4

XI. Miniszterelnökség
15 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Célelőirányzatok
346762 26 A magyar komolyzenei koncepció kidolgozásának támogatása

K1 Személyi juttatások 22,0
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 6,0
K3 Dologi kiadások 60,0
K6 Beruházások 12,0

297102 17 Rendkívüli kormányzati intézkedések
K5 Egyéb működési célú kiadások -1 000,0

Millió forintban, egy tizedessel
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- B E V É T E L A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

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

hatása

Millió forintban, egy tizedessel
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- T Á M O G A T Á S A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

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

hatása
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
13 Művészeti tevékenységek

271489 4 Művészeti tevékenységek és egyéb fejezeti feladatok támogatása 900,0
XI. Miniszterelnökség

15 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok

346762 26 A magyar komolyzenei koncepció kidolgozásának támogatása 100,0

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év

Fejezetet irányító szerv időarányos
Állami Számvevőszék teljesítményarányos   
Magyar Államkincstár egyéb: azonnal 1 000,0 1 000,0
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

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

1 példány

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

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

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2014.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

1 példány

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

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

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

A Kormány 1194/2014. (III. 28.) Korm. határozata
a Kuala Lumpur-i Nagykövetség nyitásához kapcsolódó feladatokról

A Kormány
 1. egyetért azzal, hogy Kuala Lumpur székhellyel magyar nagykövetség nyíljon Malajziában, és a nagykövetség konzuli 

kerülete Malajzia egész területére kiterjedjen;
 2. tudomásul veszi, hogy Magyarország Jakartai Nagykövetségének konzuli kerülete a Kuala Lumpur-i Nagykövetség 

megnyitásával egyidejűleg Malajzia szövetségi állam területével csökken;
 3. felhatalmazza a  külpolitikáért felelős minisztert az  1.  pontban meghatározott külképviselet megnyitásához 

szükséges diplomáciai lépések megtételére és az érintett ország külügyminisztériumának tájékoztatására a konzuli 
kerület 2.  pontban foglaltak szerinti módosításáról, továbbá megbízza a  külképviselet megnyitásával összefüggő 
feladatok végrehajtásával;

Felelős: külpolitikáért felelős miniszter
Határidő: 2014. szeptember 30.

 4. tudomásul veszi, hogy az  1.  pontban meghatározott külképviselet megnyitásával kapcsolatosan a  kiküldötti 
és a  helyi alkalmazotti létszám, továbbá az  egyszeri beruházási és a  működési kiadások a  külpolitikáért felelős 
miniszter által vezetett minisztérium 2014.  évi költségvetésében nem kerültek megtervezésre, ezért felhívja 
az államháztartásért felelős minisztert a kiadások fedezésére irányuló kormány-előterjesztés előkészítésére;

Felelős: államháztartásért felelős miniszter
Határidő: 2014. szeptember 30.

 5. felhívja a  külpolitikáért felelős minisztert és az  államháztartásért felelős minisztert, hogy az  1.  pontban 
meghatározott külképviselet működésével kapcsolatos kiadások 2015. évtől a  külpolitikáért felelős miniszter által 
vezetett minisztérium költségvetésében kerüljenek megtervezésre;

Felelős: külpolitikáért felelős miniszter, államháztartásért felelős miniszter
Határidő: folyamatos

 6. felhívja a  kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős minisztert, hogy a  Miniszterelnökségen, 
a minisztériumokban, az  igazgatási és az  igazgatás jellegű tevékenységet ellátó központi költségvetési szerveknél 
foglalkoztatottak létszámáról szóló 1166/2010. (VIII. 4.) Korm. határozat 4. pontja alapján nyújtson be előterjesztést 
a  külpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium Központi Igazgatás mindenkori engedélyezett 
létszámának 2 fővel, a  külpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium Külképviseletek Igazgatás 
mindenkori engedélyezett létszámának 5 fővel történő növelése érdekében azzal, hogy abból 1 státusz 2015. 
január 1-jével kerül betöltésre;

Felelős: kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszter, külpolitikáért felelős miniszter
Határidő: 2014. szeptember 30.

 7. jóváhagyja, hogy az  1.  pontban meghatározott külképviselet megnyitásához kapcsolódó feladatok teljesítéséhez 
szükséges beszerzések tekintetében a  Kormány irányítása alá tartozó fejezetek költségvetési szerveinek 
eszközbeszerzéseiről szóló 1982/2013. (XII. 29.) Korm. határozat rendelkezéseit nem kell alkalmazni.

Felelős: külpolitikáért felelős miniszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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