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IV.

A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletei,
valamint az önálló szabályozó szerv vezetőjének
rendeletei

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 23/2014. (VI. 24.) MNB rendelete
a jegybanki alapkamat mértékéről
A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsának döntésére tekintettel a következőket rendelem el:
1. §		
A jegybanki alapkamat mértéke 2,30%.
2. §

(1) Ez a rendelet 2014. június 25-én lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a jegybanki alapkamat mértékéről szóló 17/2014. (V. 27.) MNB rendelet.
		

Dr. Matolcsy György s. k.,

		

a Magyar Nemzeti Bank elnöke
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IX. Határozatok Tára

Az Országgyűlés 26/2014. (VI. 24.) OGY határozata
az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló
13/2014. (V. 6.) OGY határozat módosításáról*
1. Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 13/2014.
(V. 6.) OGY határozat 1. pontja a következők szerint módosul:
Az Országgyűlés
a Költségvetési bizottságba
Szelényi Zsuzsannát (független)
a bizottság tagjává megválasztja.
2. Ez a határozat az elfogadásakor lép hatályba.
Kövér László s. k.,
az Országgyűlés elnöke

Móring József Attila s. k.,

Schmuck Erzsébet s. k.,

az Országgyűlés jegyzője

az Országgyűlés jegyzője

Az Országgyűlés 27/2014. (VI. 24.) OGY határozata
Szabó Timea országgyűlési képviselő mentelmi ügyében**
Az Országgyűlés Szabó Timea országgyűlési képviselő mentelmi jogát a Pesti Központi Kerületi Bíróság
20. B. 10.248/2014/6. számú megkeresésével érintett ügyben nem függeszti fel.
Kövér László s. k.,
az Országgyűlés elnöke

Móring József Attila s. k.,

Schmuck Erzsébet s. k.,

az Országgyűlés jegyzője

az Országgyűlés jegyzője

* A határozatot az Országgyűlés a 2014. június 19-i ülésnapján fogadta el.
** A határozatot az Országgyűlés a 2014. június 19-i ülésnapján fogadta el.
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A köztársasági elnök 235/2014. (VI. 24.) KE határozata
egyetemi tanári kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés c) pontja, valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 27. §
(3) bekezdése alapján – az emberi erőforrások miniszterének javaslatára – Dr. Papp Tekla Viktóriát 2014. július 10.
napjával egyetemi tanárrá kinevezem.
Budapest, 2014. június 2.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2014. június 16.
		
		

Balog Zoltán s. k.,
emberi erőforrások minisztere

KEH ügyszám: IV-3/02770-1/2014.

A köztársasági elnök 236/2014. (VI. 24.) KE határozata
rektori megbízásról
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés d) pontja, valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény
37. § (8) bekezdése alapján – az emberi erőforrások miniszterének a fenntartóval egyetértésben tett javaslatára –
a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen Dr. Fekete Károly egyetemi tanárt 2014. augusztus 1. napjától
2017. július 31. napjáig terjedő időtartamra megbízom a rektori feladatok további ellátásával.
Budapest, 2014. június 13.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2014. június 16.
		
		

KEH ügyszám: IV-3/03052-1/2014.

Balog Zoltán s. k.,
emberi erőforrások minisztere
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A köztársasági elnök 237/2014. (VI. 24.) KE határozata
kitüntetés adományozásáról
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés f ) pontja, illetve a Magyarország címerének és zászlajának használatáról,
valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 18. § (1) bekezdése alapján – a miniszterelnök
előterjesztésére –
a muravidéki magyarság körében végzett elkötelezett honismereti és képzőművészeti szervező, oktató és
ismeretterjesztő munkája elismeréseként
Gerič Ferenc, a Galéria-Múzeum (Lendva) nyugalmazott igazgatója részére a
MAGYAR ARANY ÉRDEMKERESZT
polgári tagozata;
kiemelkedő orvosi pályája, egyetemi tanári, valamint orvosi intézményt alapító munkája elismeréseként, amellyel
hozzájárult a magyar orvosok pozitív nemzetközi megítéléséhez
Németh László, nyugalmazott főorvos, algériai, marokkói, belgiumi orvosképző tanár, a Sidi-Soufi Kórház alapító
igazgató főorvosa részére a
MAGYAR EZÜST ÉRDEMKERESZT
polgári tagozata
kitüntetést adományozom.
Budapest, 2014. május 16.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2014. május 22.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

KEH ügyszám: VIII-1/01414-5/2014.

10471

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2014. évi 84. szám

A köztársasági elnök 238/2014. (VI. 24.) KE határozata
kitüntetés adományozásáról
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés f ) pontja, illetve a Magyarország címerének és zászlajának használatáról,
valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 18. § (1) bekezdése alapján – a miniszterelnök
előterjesztésére –
a magyar–tajvani gazdasági, társadalmi és kulturális kapcsolatok elmélyítése érdekében végzett diplomáciai
tevékenységéért
Liau Kao Ching-Yun Marietta, a Tajpej Képviseleti Iroda vezetője részére a
MAGYAR ÉRDEMREND TISZTIKERESZTJE
polgári tagozata
kitüntetést adományozom.
Budapest, 2014. május 21.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2014. május 30.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

KEH ügyszám: VIII-1/02635-1/2014.
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A köztársasági elnök 239/2014. (VI. 24.) KE határozata
kitüntetés adományozásáról
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés f ) pontja, illetve a Magyarország címerének és zászlajának használatáról,
valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 18. § (1) bekezdése alapján – a miniszterelnök
előterjesztésére –
a magyar–lengyel politikai kapcsolatok elkötelezett erősítése, a kétoldalú kormányzati és diplomáciai, valamint
a közép-európai és az Európa-politikai együttműködés fejlesztése terén Magyarország irányában képviselt
tevékenységének elismeréseként
Radosław Sikorski, a Lengyel Köztársaság külügyminisztere részére a
MAGYAR ÉRDEMREND KÖZÉPKERESZTJE A CSILLAGGAL
polgári tagozata
kitüntetést adományozom.
Budapest, 2014. május 30.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2014. május 30.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

KEH ügyszám: VIII-1/02885-1/2014.

A köztársasági elnök 240/2014. (VI. 24.) KE határozata
rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter kinevezéséről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés b) pontja alapján – a külügyminiszter előterjesztésére – dr. Lemák Ellát
kinevezem rendkívüli követté és meghatalmazott miniszterré.
Budapest, 2014. február 6.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2014. február 12.
		

Martonyi János s. k.,

		

külügyminiszter

KEH ügyszám: IV-5/00700/2014.

10473

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2014. évi 84. szám

A köztársasági elnök 241/2014. (VI. 24.) KE határozata
rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter kinevezéséről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés b) pontja alapján – a külügyminiszter előterjesztésére – Buhajla Józsefet
kinevezem rendkívüli követté és meghatalmazott miniszterré.
Budapest, 2014. február 26.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2014. március 4.
		

Martonyi János s. k.,

		

külügyminiszter

KEH ügyszám: IV-5/01189/2014.

A köztársasági elnök 242/2014. (VI. 24.) KE határozata
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés b) pontja alapján – a külügyminiszter előterjesztésére – Bacskai Józsefet
kinevezem rendkívüli és meghatalmazott nagykövetté.
Budapest, 2014. március 12.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2014. március 21.
		

Martonyi János s. k.,

		

külügyminiszter

KEH ügyszám: IV-5/01366/2014.
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A köztársasági elnök 243/2014. (VI. 24.) KE határozata
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés b) pontja alapján – a külügyminiszter előterjesztésére – Kiss Gábort kinevezem
rendkívüli és meghatalmazott nagykövetté.
Budapest, 2014. április 18.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2014. április 23.
		

Martonyi János s. k.,

		

külügyminiszter

KEH ügyszám: IV-5/02125-1/2014.

A köztársasági elnök 244/2014. (VI. 24.) KE határozata
rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter kinevezéséről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés b) pontja alapján – a külügyminiszter előterjesztésére – Pritz Helga Katalint
kinevezem rendkívüli követté és meghatalmazott miniszterré.
Budapest, 2014. április 29.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2014. május 5.
		

Martonyi János s. k.,

		

külügyminiszter

KEH ügyszám: IV-5/02243-1/2014.
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A köztársasági elnök 245/2014. (VI. 24.) KE határozata
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés b) pontja alapján – a külügyminiszter előterjesztésére – Lengyel Miklós rendkívüli
és meghatalmazott nagykövetet – érdemei elismerése mellett – felmentem Magyarország szöuli nagykövetségének
vezetésére, valamint Magyarországnak a Koreai Népi Demokratikus Köztársaságban való képviseletére kapott
megbízása alól.
Budapest, 2013. július 12.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2013. július 17.
		

Martonyi János s. k.,

		

külügyminiszter

KEH ügyszám: IV-5/03717/2013.

A köztársasági elnök 246/2014. (VI. 24.) KE határozata
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés b) pontja alapján – a külügyminiszter előterjesztésére – Csaba Gábor rendkívüli
és meghatalmazott nagykövetet megbízom Magyarország szöuli nagykövetségének vezetésével, valamint
Magyarországnak a Koreai Népi Demokratikus Köztársaságban való képviseletével.
Budapest, 2013. július 12.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2013. július 17.
		

Martonyi János s. k.,

		

külügyminiszter

KEH ügyszám: IV-5/03720/2013.
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A köztársasági elnök 247/2014. (VI. 24.) KE határozata
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés b) pontja alapján – a külügyminiszter előterjesztésére – Szentgyörgyi Zoltán
rendkívüli és meghatalmazott nagykövetet – érdemei elismerése mellett – felmentem Magyarország tel-avivi
nagykövetségének vezetésére kapott megbízása alól.
Budapest, 2013. július 12.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2013. július 17.
		

Martonyi János s. k.,

		

külügyminiszter

KEH ügyszám: IV-5/03721/2013.

A köztársasági elnök 248/2014. (VI. 24.) KE határozata
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről és megbízásáról
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés b) pontja alapján – a külügyminiszter előterjesztésére – dr. Nagy Andort
kinevezem rendkívüli és meghatalmazott nagykövetté, és megbízom Magyarország tel-avivi nagykövetségének
vezetésével.
Budapest, 2013. július 12.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2013. július 17.
		

Martonyi János s. k.,

		

külügyminiszter

KEH ügyszám: IV-5/03722/2013.
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A köztársasági elnök 249/2014. (VI. 24.) KE határozata
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés b) pontja alapján – a külügyminiszter előterjesztésére – dr. Major István
rendkívüli és meghatalmazott nagykövetet – érdemei elismerése mellett – felmentem Magyarország
Világkereskedelmi Szervezet (WTO) mellett működő genfi képviseletének vezetésére kapott megbízása alól.
Budapest, 2013. szeptember 30.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2014. február 11.
		

Martonyi János s. k.,

		

külügyminiszter

KEH ügyszám: IV-5/04906/2013.

A köztársasági elnök 250/2014. (VI. 24.) KE határozata
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés b) pontja alapján – a külügyminiszter előterjesztésére – Mendelényi Dánielt
kinevezem rendkívüli és meghatalmazott nagykövetté.
Budapest, 2013. december 11.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2013. december 16.
		

Martonyi János s. k.,

		

külügyminiszter

KEH ügyszám: IV-5/06316/2013.
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A köztársasági elnök 251/2014. (VI. 24.) KE határozata
rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter kinevezéséről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés b) pontja alapján – a külügyminiszter előterjesztésére – dr. Révai-Bere Norbertet
kinevezem rendkívüli követté és meghatalmazott miniszterré.
Budapest, 2013. december 19.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2013. december 21.
		

Martonyi János s. k.,

		

külügyminiszter

KEH ügyszám: IV-5/06514/2013.

A Kormány 1346/2014. (VI. 24.) Korm. határozata
a Magyarország Kormánya és Kuvait Állam Kormánya közötti légiközlekedési megállapodás szövegének
végleges megállapítására adott felhatalmazásról
A Kormány
1. egyetért a Magyarország Kormánya és Kuvait Állam Kormánya közötti légiközlekedési megállapodás
(a továbbiakban: Megállapodás) bemutatott szövegével;
2. felhatalmazza a közlekedésért felelős minisztert vagy az általa kijelölt személyt a Megállapodás bemutatott
szövegének – a megerősítés fenntartásával történő – végleges megállapítására;
3. felhívja a külpolitikáért felelős minisztert, hogy a Megállapodás szövege végleges megállapításához szükséges
meghatalmazási okiratot adja ki;
4. elfogadja a Megállapodás kihirdetéséről szóló törvénytervezetet, és elrendeli a Megállapodás szövegének végleges
megállapítását követően annak az Országgyűléshez történő benyújtását. A törvényjavaslat előadójának a Kormány
a közlekedésért felelős minisztert jelöli ki.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

10479
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A Kormány 1347/2014. (VI. 24.) Korm. határozata
a nemzeti emlékhelyekkel kapcsolatos feladatok ellátása, valamint a Magyar Sportcsillagok Ösztöndíj
2014. február–június havi fedezetének biztosítása érdekében szükséges költségvetési fejezetek közötti
előirányzat-átcsoportosításról
A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva
1. a nemzeti emlékhelyekkel kapcsolatos feladatok ellátásához nyújtandó támogatás biztosítása céljából
5000,0 ezer forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el 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, 12. Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és nemzetiségi kultúra
alcím, 7. Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és nemzetiségi kultúra támogatása jogcímcsoport, 5. Nemzeti
emlékhelyekkel kapcsolatos feladatok ellátása jogcím terhére, a Kvtv. 1. melléklet XLIII. Az állami vagyonnal
kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 2. Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások cím, 1. Felhalmozási jellegű
kiadások alcím, 1. Ingatlan-beruházások, ingatlanvásárlás jogcímcsoport, 2. Az MNV Zrt. ingatlan-beruházásai,
ingatlanvásárlásai jogcím javára az 1. melléklet szerint;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
2. a Nemzeti Közszolgálati Egyetem hallgatói részére a Magyar Sportcsillagok Ösztöndíj 2014. február–június
havi fedezetének biztosítása céljából 1020,0 ezer forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Kvtv. 1. melléklet
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 5. Egyetemek, főiskolák cím terhére, a Kvtv. 1. melléklet
X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezet, 17. Nemzeti Közszolgálati Egyetem cím javára a 2. melléklet
szerint.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
igazságügyi miniszter
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

10480

1. melléklet az 1347/2014. (VI. 24.) Korm. határozathoz
XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

Államháztartási egyedi
azonosító

Fejezet
szám

XX.

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2014.
Kiemelt
előir.
szám

20
12
7

303013

5
K8
XLIII.

2

329639
Az előirányzatmódosítás érvényessége:

Államháztartási egyedi
azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Az előirányzatmódosítás érvényessége:

Államháztartási egyedi
azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

1

1

2
K6
a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

12
7

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

A módosítás jogcíme

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és nemzetiségi kultúra
Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és nemzetiségi kultúra támogatása
Nemzeti emlékhelyekkel kapcsolatos feladatok ellátása
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások
Felhalmozási jellegű kiadások
Ingatlan-beruházások, ingatlanvásárlás
Az MNV Zrt. ingatlan-beruházásai, ingatlanvásárlásai
Beruházások

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.

Jogcím
név

Módosítás
(+/-)

5

-5 000,0

5 000,0

BEVÉTEL

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

Kiemelt előirányzat
neve

T Á M O GAT Á S
Kiemelt előirányzat
neve

Az adatlap 5 példányban töltendő ki
A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
1 példány
Fejezetet irányító szerv
időarányos
1 példány
Állami Számvevőszék
teljesítményarányos
1 példány
Magyar Államkincstár
egyéb:
azonnal
2 példány
Nemzetgazdasági Minisztérium
Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

Ezer forintban, egy tizedessel
A módosítás
következő
A módosítást elrendelő
jogszabály/ határozat
évre
száma
áthúzódó
hatása

Ezer forintban, egy tizedessel
A módosítás
következő
A módosítást elrendelő
évre
jogszabály/ határozat
áthúzódó
hatása

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és nemzetiségi kultúra
Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és nemzetiségi kultúra támogatása
Nemzeti emlékhelyekkel kapcsolatos feladatok ellátása

a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Ezer forintban, egy tizedessel
A módosítás
következő
A módosítást elrendelő
jogszabály/ határozat
évre
száma
áthúzódó
hatása

száma

-5 000,0

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

Összesen

I.n.év

5 000,0

II. n.év

5 000,0

III.n.év

IV.n.év
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Az előirányzatmódosítás érvényessége:

Alcím
név

név

20

303013

Cím
név

a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

szám
XX.

Fejezet
név

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2014.
Államház- Fejezet
szám
tartási
egyedi
azonosító

227942

304191

XX.

X.

Cím Alcím
szám szám

17

Cím Alcím
szám szám

Az előirányzatmódosítás érvényessége:

Államház- Fejezet
szám
tartási
egyedi
azonosító

227942

XX.
X.

Jogcím
szám

5

Az előirányzatmódosítás érvényessége:
Államház- Fejezet
szám
tartási
egyedi
azonosító

Jogcím
csop.
szám

Cím Alcím
szám szám

5

304191
17
Az előirányzatmódosítás érvényessége:

Kiemelt
előir.
szám

K4

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Egyetemek, főiskolák

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

Módosítás
(+/-)

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
Nemzeti Közszolgálati Egyetem

K1
a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Jogcím
csop.
szám

A módosítás jogcíme

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

ezer forintban
A módosítást elrendelő
jogszabály/ határozat
száma

-1 020

Személyi juttatások

Alcím
név

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása
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2. melléklet az 1347/2014. (VI. 24.) Korm. határozathoz

1 020
BEVÉTEL

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

ezer forintban

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/ határozat
száma

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/ határozat
száma

a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Egyetemek, főiskolák
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
Nemzeti Közszolgálati Egyetem
a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Az adatlap 5 példányban töltendő ki
A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
1 példány
Fejezetet irányító szerv
időarányos
Állami Számvevőszék
1 példány
teljesítményarányos
1 példány
Magyar Államkincstár
egyéb: azonnal
2 példány
Nemzetgazdasági Minisztérium
Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

T Á M O GAT Á S

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

ezer forintban

-1 020
1 020
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
Összesen

I.n.év

1 020

II. n.év

III.n.év

ezer forintban
IV.n.év

1 020

10481

10482
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A Kormány 1348/2014. (VI. 24.) Korm. határozata
a KDOP-2.1.2-14-2014-0001 azonosító számú („A Balaton-parti Hotel Füred komplex korszerűsítése
és átalakítása, minőségi wellness és konferencia szolgáltatások kialakításával” című) projektjavaslat
támogatásának jóváhagyásáról
A Kormány
1. jóváhagyja az 1. melléklet szerint a KDOP-2.1.2-14-2014-0001 azonosító számú, „A Balaton-parti Hotel Füred
komplex korszerűsítése és átalakítása, minőségi wellness és konferencia szolgáltatások kialakításával” című,
egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslatot,
2. hozzájárul az 1. pont szerinti projekt támogatási szerződésének megkötéséhez.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
a támogathatósági feltételek teljesítését követő harminc napon belül
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A

1.

Projekt azonosító
száma

B

Projekt megnevezése

C
Támogatást igénylő
neve

D

E

F

A projekt támogatási

A projekt támogatási

A projekt

összege

intenzitása

összköltsége

(Ft)

(%)

(Ft)

G

H

Projekt rövid bemutatása

Támogathatósági feltételek

A beruházás célja a Hotel Füred**** szolgáltatásainak
fejlesztése, kapacitásának bővítése és magas
kapacitáskihasználtság elérése. A fejlesztés révén egy
komplex akadálymentesítéssel rendelkező, nemzetközi
szinten is vonzerőt jelentő négycsillagos szálloda valósul
meg Balatonfüreden, amely a térségben új munkahelyek
teremtéséhez, az életminőség és a jövedelemszerzési

A Balaton-

2.

KDOP-2.1.2-142014-0001

parti Hotel

CZIGLE-

Füred komplex

Flamingó Hotel

korszerűsítése

Kereskedelmi

és átalakítása,

és Szolgáltató

minőségi wellness

Korlátolt

és konferencia

Felelősségű

szolgáltatások

Társaság

kialakításával

lehetőségek emeléséhez, továbbá a munkakörülmények
javításához járul hozzá.
A tervezett szállodaépület 156 db 2 ágyas szobát, ezen
1 598 151 271

42,399846

3 769 238 385

belül 3 db akadálymentesen kialakított szobaegységet,
és 22 db 4 ágyas apartman egységet, ezen belül 1 db
akadálymentesen kialakított apartman egységet, valamint
6 db 6 ágyas apartman egységet tartalmaz. Az épület
funkcionálisan egy szerves egységet alkot, így a szálló
vendégei zavartalanul használhatják a konferenciaterem és
a wellness rész által nyújtott szolgáltatásokat.
A fejlesztés hozzájárul a térség gazdaságának
dinamizálásához, a területi egyenlőtlenségek
csökkentéséhez, a turisták átlagos tartózkodási idejének,
a vendégéjszakák számának, és ez által a turisztikai
desztináció látogatottságának növeléséhez.

1. Költségcsökkentés érvényesítése:
Mivel a fejlesztés nem minősül
közhasznúnak, a Pályázati
Felhívás C.1.3 pontja szerinti
azbesztmentesítés költségei el
nem számolható költségeknek
minősülnek.
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1. melléklet az 1348/2014. (VI. 24.) Korm. határozathoz

Az azbesztmentesítés tervezett
költsége 4 360 224 Ft, amellyel az
elszámolható költségek összege
csökkentendő, amely csökkentést
követően a projekt támogatása:
1 598 151 271 Ft, összköltsége
pedig 3 769 238 385 Ft.
2. Támogathatósági feltétel:
Szükséges a pályázó nyilatkozata
arról, hogy a Pályázati Felhívás
C.1.3 Önállóan nem támogatható,
kötelezően megvalósítandó
tevékenységek című pontja szerint
saját forrás terhére gondoskodik
a teljes körű azbesztmentesítés
elvégzéséről.

10483

10484
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A Kormány 1349/2014. (VI. 24.) Korm. határozata
az NYDOP-2.1.1/B-14-k-2014-0001 azonosító számú („Gyógyfürdőfejlesztés és szálláshelybővítés Lentiben”
című) projekt akciótervi nevesítéséről és támogatásának jóváhagyásáról
A Kormány
1. jóváhagyja az 1. melléklet szerint az NYDOP-2.1.1/B-14-k-2014-0001 azonosító számú, „Gyógyfürdőfejlesztés és
szálláshelybővítés Lentiben” című, egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslatot,
2. elfogadja az 1. melléklet szerint az 1. pontban meghatározott projektjavaslat kiemelt projektként történő
nevesítését,
3. hozzájárul az 1. pont szerinti projekt támogatási szerződésének megkötéséhez.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
a támogatási szerződés megkötésének feltételéül meghatározott támogathatósági feltételek
teljesítését követő harminc napon belül
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A

1.

Projekt azonosító
száma

B

Projekt megnevezése

C

Támogatást igénylő
neve

D
Akciótervi nevesítés
támogatási összege
(Ft)

E

F

G

Projekt rövid bemutatása

Támogathatósági feltételek

Akciótervi nevesítés
elszámolható
közkiadás összege
(Ft)

1. A támogatási szerződés megkötéséig teljesítendő feltételek:
a) Szükséges az „Üzleti marketing” tevékenységre tervezett költségeket
a „regionális beruházási támogatás” jogcímről a „de minimis” jogcímre átsorolni,
figyelemmel a vonatkozó kiemelt projekt felhívás C1.3 pontjában foglaltakra,
továbbá szükséges javítani az átsorolásból eredő eltéréseket a projektjavaslat

Gyógyfürdő2.

NYDOP-2.1.1/

fejlesztés és

Lenti Város

B-14-k-2014-0001

szálláshely-

Önkormányzata

bővítés Lentiben

1 017 300 000

3 300 000 000

A projekt keretében épülhet meg

kapcsolódó mellékleteiben.

egy, a Hotelstars Union rendszer

b) A támogatást igénylőnek nyilatkozatban szükséges vállalnia, hogy

szerint négycsillagos minősítésű,

a Pályázati Felhívás C6.3. a) pontjának megfelelően a projekt fizikai befejezését

94 szobás, 188 férőhelyes

közvetlenül követő három évben a foglalkoztatottak létszámának éves átlaga

wellness szálloda. A rendezvény-

nem csökken a bázislétszámnak a megteremteni vállalt új munkahelyekkel

és konferenciaturizmus

megnövelt értéke alá.

meghonosításának céljából

c) Szükséges a projekt léptékéhez illeszkedő, megfelelő szakmai összetételű és

a szállodában egy szekcionálható

létszámú, referenciákkal rendelkező, a projekt sikeres megvalósítását biztosító

rendezvény- és konferenciahelyszín

menedzsment bemutatása és alkalmazása.

is kialakításra kerül, valamint

2. Az első kifizetési kérelem benyújtásáig teljesítendő feltételek:

a gyógyfürdő területén egy

a) Szükséges a helyi gasztronómiai vállalkozásokkal való együttműködés

új, fedett élményrészleg

kialakításának dokumentált bemutatása.

létesül élménymedencékkel és

b) Szükséges a marketing- és kommunikációs terv kiegészítése annak

csúszdákkal.

bemutatásával, hogy milyen tevékenységekkel kívánja a támogatást igénylő

A projekt keretében kerülnek

javítani a célcsoportok elérését, különös tekintettel a külföldi, határmenti

beszerzésre a szálloda

turisták (elsősorban az osztrák, horvát és szlovén vendégek), továbbá

működéséhez szükséges

a kijelölés alatt álló EuroVelo 13 kerékpárút révén érkező kerékpáros célcsoport

berendezési tárgyak és technikai

megjelentetésére.

eszközök is.

3. A támogatott tevékenységhez kapcsolódó kifizetési kérelem benyújtásáig
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1. melléklet az 1349/2014. (VI. 24.) Korm. határozathoz

teljesítendő feltétel: szükséges az üzleti marketing tervben a fürdő egyedülálló
vonzerejére (Szent György Energiapark) alapuló marketingstratégia
kidolgozása, a kínálat specifikálása; ezen felül pedig szükséges az elérhető
célcsoportokra orientáltan részletesen kidolgozni a kínálathoz kapcsolódó
szolgáltatási-, marketing- és kommunikációs elemeket.

10485

10486
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A miniszterelnök 56/2014. (VI. 24.) ME határozata
az Európai Rendőr-akadémia (CEPOL) és Magyarország közötti Székhely-megállapodás létrehozására adott
felhatalmazásról
A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva,
a belügyminiszter és a külgazdasági és külügyminiszter előterjesztése alapján
1. egyetértek az Európai Rendőr-akadémia (CEPOL) és Magyarország közötti Székhely-megállapodás (a továbbiakban:
Székhely-megállapodás) 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 külgazdasági és külügyminisztert, hogy a Székhely-megállapodás létrehozásához szükséges
meghatalmazási okiratot adja ki;
5. felhívom a belügyminisztert és a külgazdasági és külügyminisztert, hogy a Székhely-megállapodás létrehozását
követően a Székhely-megállapodás szövegének végleges megállapítására való felhatalmazásról szóló határozat
tervezetét haladéktalanul terjesszék a Kormány elé.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Magyar Közlönyt a Szerkesztőbizottság közreműködésével az 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.

