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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1308/2014. (V. 14.) Korm. határozata
az Európai Unió Mali Kiképző Műveletében („EUTM Mali”) történő további magyar katonai szerepvállalásról

A Kormány az Alaptörvény 47. cikk (3) bekezdésében meghatározott hatáskörében eljárva
 1. Magyarország európai uniós tagságából folyó kötelezettségeinek teljesítése érdekében, az  Európai Unió közös 

biztonság- és védelempolitikája megerősítéséhez való nemzeti hozzájárulásként, az  Európai Unió Tanácsának 
döntése alapján engedélyezi, hogy az Európai Unió Mali Kiképző Műveletében („EUTM Mali”) a Magyar Honvédség 
állományából legfeljebb 15 fő (váltási időszakban legfeljebb 30 fő) a művelet mandátumában meghatározott ideig, 
de legfeljebb 2016. május 18-ig részt vegyen, amely időtartamba a kitelepülés és a visszatelepülés időtartama nem 
számít bele;

 2. visszavonja az Európai Unió Mali Kiképző Műveletében („EUTM Mali”) történő magyar katonai szerepvállalásról szóló 
1106/2013. (III. 7.) Korm. határozatot.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1309/2014. (V. 14.) Korm. határozata
közszolgálati tisztviselők ideiglenes külföldi kiküldetésének, valamint tartós külszolgálatának ellátása 
érdekében a Vidékfejlesztési Minisztérium és a Külügyminisztérium fejezetek közötti  
előirányzat-átcsoportosításról

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 
közszolgálati tisztviselők ideiglenes külföldi kiküldetésének, valamint tartós külszolgálatának ellátása érdekében 
20  103 ezer forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a  Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről 
szóló 2013. évi CCXXX. törvény (a  továbbiakban: Kvtv.) 1.  melléklet XII. Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet 
1.  Vidékfejlesztési Minisztérium igazgatása cím terhére, a  Kvtv. 1.  melléklet XVIII. Külügyminisztérium fejezet 
2. Külképviseletek igazgatása cím javára az 1. melléklet szerint.

Felelős: vidékfejlesztési miniszter
 külügyminiszter
 nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1309/2014. (V. 14.) Korm. határozathoz

XII. Vidékfejlesztési Minisztérium
XVIII. Külügyminisztérium

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

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

szám név neve áthúzódó
hatása

XII. Vidékfejlesztési Minisztérium
004240 1 Vidékfejlesztési Minisztérium igazgatása

K1 Személyi juttatások -14 917
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -4 027
K3 Dologi kiadások -1 159

XVIII. Külügyminisztérium
004118 2 Külképviseletek igazgatása

K1 Személyi juttatások 14 917
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 027
K3 Dologi kiadások 1 159

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

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

szám név neve áthúzódó
hatása

ezer forintban
ÁHT. 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

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

szám név neve áthúzódó
hatása

XII. Vidékfejlesztési Minisztérium
004240 1 Vidékfejlesztési Minisztérium igazgatása -20 103

XVIII. Külügyminisztérium
004118 2 Külképviseletek igazgatása 20 103

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
ezer forintban

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 20 103,0 20 103,0
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
1 példány
1 példány

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2014.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

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

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

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
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A Kormány 1310/2014. (V. 14.) Korm. határozata
az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjai 2014. évi kompenzációjának finanszírozása érdekében történő 
előirányzat-átcsoportosításról

A Kormány az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 21.  § (6)  bekezdésében biztosított jogkörében 
eljárva a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 
5. § (1) bekezdése szerinti céltartaléknak az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjai 2014. évi kompenzációjának 
finanszírozása érdekében történő felhasználása céljából 2100  millió  forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el 
a  Kvtv. 1.  melléklet X.  Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezet, 24.  Céltartalékok cím, 2.  Közszférában 
foglalkoztatottak bérkompenzációja alcím terhére, a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 
20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 52. Egyházi fenntartású intézményekben foglalkoztatottak kompenzációja 
alcím javára, az 1. melléklet szerint.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 emberi erőforrások minisztere
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök



M
A

G
Y

A
R

 K
Ö

Z
L

Ö
N

Y
 • 2014. évi 70. szám

 
9881

1. melléklet az 1310/2014. (V. 14.) Korm. határozathoz

1

 ADATLAP  A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA

a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2014.

millió forintban

ÁHT Fejezet Cím
Al-
cím

Jog-
cím

Jog-
cím

Kie-
melt Fejezet Cím

Al-
cím

Jog-
cím

Jog-
cím

KIADÁSOK
Módosítás

A módosítás 
következő A módosítást elrendelő

egyedi 
azonosító

szám szám szám csop. 
szám

szám előir.
szám

név név név csop.név név
Kiemelt előirányzat neve

( + / - ) évre áthúzódó hatása jogszabály/határozat száma

XX XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

005412 20  Fejezeti kezelésű előirányzatok

333517 52 Egyházi fenntartású intézményekben foglalkoztatottak kompenzációja 

K5 Egyéb működési célú kiadások 2 100
X. KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM

001360 24 Céltartalékok

329928 2

K5 Egyéb működési célú kiadások -2 100

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

millió forintban

ÁHT Fejezet Cím
Al-
cím

Jog-
cím

Jog-
cím

Kie-
melt 

Feje-
zet Cím

Al-
cím

Jog-
cím

Jog-
cím

BEVÉTEL
Módosítás A módosítás következő A módosítást elrendelő

egyedi 
azonosító

szám szám szám csop. 
szám

szám előir.
szám

név név név csop.név név
Kiemelt előirányzat neve

( + / - ) évre áthúzódó hatása jogszabály/határozat száma

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

millió forintban

ÁHT Fejezet Cím
Al-
cím

Jog-
cím

Jog-
cím

Kie-
melt 

Feje-
zet Cím

Al-
cím

Jog-
cím

Jog-
cím

TÁMOGATÁS
Módosítás A módosítás következő A módosítást elrendelő

egyedi 
azonosító

szám szám szám csop. 
szám

szám előir.
szám

név név név csop.név név
Kiemelt előirányzat neve

( + / - ) évre áthúzódó hatása jogszabály/határozat száma

XX XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

005412 20  Fejezeti kezelésű előirányzatok

333517 52 Egyházi fenntartású intézményekben foglalkoztatottak kompenzációja 2 100

Összesen: I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév

1 példány
1 példány
1 példány 2 100 2 100  
2 példány

x/ Az összetartozó előirányzat változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

A támogatás folyósítása/zárolása 
(módosítása +/-)

időarányos
teljesítmény arányos
egyéb ........ azonnal

Fejezet    
Állami Számvevőszék
Magyar Államkincstár
Nemzetgazdasági Minisztérium

    Foglalkoztatottaklétszáma(fő)-időszakra
    

 Az adatlap 5 példányban töltendő ki

A módosítás jogcíme

A módosítás jogcíme

A módosítás jogcíme

Közszférában foglalkoztatottak bérkompenzációja
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A Kormány 1311/2014. (V. 14.) Korm. határozata
a Pécs város külterületén fekvő, egyes ipari-gazdasági övezetbe tartozó földrészlet beruházási célterületté 
nyilvánításáról

A Kormány a  termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 11.  § (2) és (3)  bekezdésében foglaltakra 
figyelemmel beruházási célterületté nyilvánítja a  Pécs város külterületén fekvő, az  ingatlan-nyilvántartás szerint 
0216/14. helyrajzi számú földrészletet, valamint az ezen földrészletből az esetleges telekalakítási eljárások jogerős 
befejezését követően kialakított földrészleteket.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1312/2014. (V. 14.) Korm. határozata
a TIOP-3.2.2-12/1-2013-0001 azonosító számú („A komplex rehabilitációhoz szükséges infrastrukturális 
feltételek megteremtése” című) projekt költségnövekményének jóváhagyásáról

A Kormány
 1. jóváhagyja az  1.  melléklet szerint a  TIOP-3.2.2-12/1-2013-0001 azonosító számú, „A komplex rehabilitációhoz 

szükséges infrastrukturális feltételek megteremtése” című projekt összköltségének legfeljebb 1 570 000 000 forintra 
történő növelését,

 2. hozzájárul az 1. pont szerinti projekt támogatási szerződésének módosításához.
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1312/2014. (V. 14.) Korm. határozathoz

A B C D E F G H I J K

1.
Projekt 

azonosító 

száma

Projekt 

megnevezése

Támogatást 

igénylő 

neve

Projekt 

támogatási 

szerződésben 

rögzített 

összköltsége 

(Ft)

Projekt 

támogatási 

szerződésben 

rögzített 

támogatása 

(Ft)

Projekt 

jóváhagyott 

többletforrás 

támogatás 

igénye 

(Ft)

Projekt 

jóváhagyott 

pótlólagos 

önerő 

összege 

(Ft)

Projekt 

összköltsége 

a költségnövek- 

ménnyel 

(Ft)

Projekt 

támogatása 

a költségnövek- 

ménnyel (Ft)

Projekt rövid 

bemutatása
Támogathatóság feltételei

2.

TIOP-3.2.2- 

12/1-2013- 

0001

A komplex 

rehabilitációhoz 

szükséges 

infrastrukturális 

feltételek 

megteremtése

Vakok 

Állami 

Intézete

1 300 000 000 1 300 000 000 270 000 000 0 1 570 000 000 1 570 000 000

A projekt 

a Vakok Állami 

Intézetének 

a tatai 

telephelye, 

mint új 

rehabilitációs 

központ 

felépítésére és 

berendezésére 

irányul.

A támogatási szerződés módosításával 

kapcsolatos feltételek:               

1. A támogatást igénylő a támogatási 

szerződés módosítása révén vállaljon 

kötelezettséget arra, hogy az érvényes 

és eredményes közbeszerzési eljárás 

eredményhirdetését követően 

haladéktalanul kezdeményezi a támogatási 

szerződés módosítását, ha a közbeszerzési 

eljárás során nyertesnek nyilvánított 

ajánlatban szereplő ár kedvezőbb 

a támogatási szerződésben az adott 

beszerzéshez kapcsolódóan megítélt 

összegnél.              

2. A támogatást igénylő 

a szerződésmódosítási kérelmének részeként 

nyújtsa be a módosított közbeszerzési tervét.
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A Kormány 1313/2014. (V. 14.) Korm. határozata
a TIOP-2.3.3-13/1-2014-0001 azonosító számú [„Nemzeti Egészségügyi Informatikai (e-egészségügy) 
Rendszer Térségi, funkcionálisan integrált intézményközi információs rendszerek kiépítéséhez szükséges 
helyi infrastruktúra fejlesztések” című] projekt akciótervi nevesítéséről és támogatásának jóváhagyásáról

A Kormány
 1. jóváhagyja az  1.  melléklet szerint a  TIOP-2.3.3-13/1-2014-0001 azonosító számú, „Nemzeti Egészségügyi 

Informatikai (e-egészségügy) Rendszer Térségi, funkcionálisan integrált intézményközi információs rendszerek 
kiépítéséhez szükséges helyi infrastruktúra fejlesztések” című, egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű 
projektjavaslatot (a továbbiakban: projektjavaslat),

 2. elfogadja az 1. melléklet szerint a projektjavaslat kiemelt projektként történő nevesítését,
 3. felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy tegye meg a  projektjavaslat keretében a  Közép-magyarországi 

Régióban megvalósuló fejlesztésekhez arányosítás alapján meghatározott 1 555 714 286 forint összegű forrásnak 
a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap terhére történő biztosításához szükséges intézkedéseket,

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

 4. hozzájárul a projektjavaslat támogatási szerződésének a megkötéséhez.
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1313/2014. (V. 14.) Korm. határozathoz

A B C D E

1. Projekt azonosító száma Projekt megnevezése Támogatást igénylő neve
Projekt támogatási összege 

(Ft)
Projekt rövid bemutatása

2.
TIOP-2.3.3-13/1-
2014-0001

Nemzeti 
Egészségügyi 
Informatikai 
(e-egészségügy) 
Rendszer Térségi, 
funkcionálisan 
integrált 
intézményközi 
információs 
rendszerek 
kiépítéséhez 
szükséges helyi 
infrastruktúra 
fejlesztések

Gyógyszerészeti 
és Egészségügyi 
Minőség- és 
Szervezetfejlesztési 
Intézet

3 630 000 000

A korábban széttagoltan működő egészségügyi módszertani 
háttérintézmény-rendszer koncentrálására jött létre 
a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési 
Intézet (a továbbiakban: GYEMSZI), amely a jelen projekt 
projektgazdája. A Semmelweis Terv szerint a GYEMSZI tevékenységi 
körébe tartozik az egészségügyi intézmények közötti funkcionális 
integrációhoz szükséges kataszterek nyilvántartása és az ágazat 
informatikai központjának létrehozása, ezen keresztül az ágazati 
informatikai fejlesztések menedzselése és szinergiájuknak 
a fenntartása. Mivel a megújítandó ágazati informatika gerincét 
képező Kooperatív Tér szolgáltatási modellnek a jelen projekt teremti 
meg az egyik legfontosabb alkotóelemét, ennek megvalósulása 
alapvetően járul hozzá a GYEMSZI működésének ezirányú 
eredményességéhez.  
A projekt kiemelt célja a betegutak informatikai támogatásának 
megerősítése és megújítása, amely alapvető összetevője a GYEMSZI 
betegút-szervezési alapfeladatának, és amely hozzájárul a területi 
ellátási igazgatás hatékony kialakításához.
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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 miniszterelnök 44/2014. (V. 14.) ME határozata
a Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a Magyar Köztársaság Kormánya 
és a Szlovák Köztársaság Kormánya közötti, személyeknek a közös államhatáron való visszafogadásáról 
szóló, Budapesten, 2002. szeptember 12. napján aláírt Egyezmény módosításáról és kiegészítéséről szóló 
Egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról

A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva, 
a belügyminiszter és a külügyminiszter előterjesztése alapján
 1. egyetértek a Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a Magyar Köztársaság Kormánya 

és a  Szlovák Köztársaság Kormánya közötti, személyeknek a  közös államhatáron való visszafogadásáról szóló, 
Budapesten, 2002. szeptember 12. napján aláírt Egyezmény módosításáról és kiegészítéséről szóló Egyezmény 
(a továbbiakban: módosító Egyezmény) létrehozásával;

 2. felhatalmazom a  belügyminisztert, hogy – az  érintett miniszterekkel egyetértésben – a  tárgyalásokon résztvevő 
személyeket kijelölje;

 3. felhatalmazom a  belügyminisztert vagy az  általa kijelölt személyt, hogy a  tárgyalások eredményeként előálló 
szövegtervezetet kézjegyével lássa el;

 4. felhívom a külügyminisztert, hogy a módosító Egyezmény létrehozásához szükséges meghatalmazási okiratot adja ki;
 5. felhívom a belügyminisztert és a külügyminisztert, hogy a módosító Egyezmény létrehozását követően a módosító 

Egyezmény szövegének végleges megállapítására való felhatalmazásról szóló határozat tervezetét haladéktalanul 
terjesszék a Kormány elé.

  Orbán Viktor s. k., 
  miniszterelnök
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