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III. Kormányrendeletek

A Kormány 430/2015. (XII. 23.) Korm. rendelete
a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, 
valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési 
támogatásokról szóló 327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a  megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011.  évi 
CXCI.  törvény 28.  § (1)  bekezdés e)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint 
a  megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról szóló 
327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 55/B. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„55/B.  § (1) Az  az  akkreditált munkáltató, amely a  tárgyévre vonatkozó éves támogatási szerződéssel rendelkezik, 
a tárgyév decemberében – pályázati eljárás lefolytatása, valamint a keretszerződés és az éves támogatási szerződés 
módosítása nélkül – a  rendelkezésre álló szabad előirányzat mértékéig egyszeri támogatásban (a  továbbiakban: 
egyszeri támogatás) részesíthető, ha az akkreditált munkáltató
a) felszámolási eljárás vagy végelszámolás alatt áll, vagy
b) az egyszeri támogatás folyósításának időpontjában az egyéni támogatás folyósítási feltételeinek nem felel meg.
(2) Az  egyszeri támogatás keretösszegét a  rendelkezésre álló források figyelembevételével a  miniszter 
az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével határozza meg. Az egyszeri támogatás összegét az akkreditált 
munkáltató tárgyév december 10-én hatályos egyéni foglalkoztatási megállapodásainak és valamennyi hatályos 
keretszerződéssel és támogatási szerződéssel rendelkező akkreditált munkáltató tárgyév december 10-én hatályos 
egyéni foglalkoztatási megállapodásainak arányában kell meghatározni. Az egyéni foglalkoztatási megállapodások 
száma tekintetében legfeljebb az éves támogatási szerződésben meghatározott létszámot lehet figyelembe venni.
(3) Az  egyszeri támogatás az  általános csoportmentességi rendelet I. fejezetében és 34.  cikkében meghatározott 
feltételekkel, az  általános csoportmentességi rendelet 34.  cikk (2)  bekezdés a), c), d) és f )  pontja szerinti és 
a  bérköltségektől eltérő, a  (4)  bekezdésben meghatározott időszakban a  rehabilitációs foglalkoztatás során 
felmerült költségekre számolható el.
(4) Az akkreditált munkáltató az egyszeri támogatást a tárgyévet követő év november 30-áig felmerült elszámolható 
költségeire használhatja fel. Az  egyszeri támogatás keretében nem számolhatóak el az  azon időszakban felmerült 
költségek, amelyben az akkreditált munkáltató az akkreditáció 2. §-ban és a 3. §-ban foglalt feltételeit nem teljesíti.
(5) Az  az  akkreditált munkáltató, amely az  egyszeri támogatásra való jogosultságának tárgyévi megállapítását 
követő évre nem rendelkezik keretszerződéssel és éves támogatási szerződéssel, a  tárgyévet követő év 
február 20-áig az egyszeri támogatás összegét kamat felszámítása nélkül köteles a Hivatal részére visszafizetni.
(6) A Hivatal az egyszeri támogatás folyósításáról, annak megállapítása évének december 31-éig gondoskodik.
(7) Az  akkreditált munkáltató az  egyszeri támogatásról az  egyszeri támogatásra való jogosultság tárgyévi 
megállapítását követő év február 15-éig kamatmentesen lemondhat, ebben az  esetben köteles a  támogatást 
az  egyszeri támogatásra való jogosultság tárgyévi megállapítását követő év február 20-áig a  Hivatal részére 
visszafizetni.
(8) Az  akkreditált munkáltató az  egyszeri támogatás elfogadásával az  egyszeri támogatás tekintetében is vállalja 
a  tárgyévre, illetve az  azt követő évre kötött keretszerződésben és éves támogatási szerződésben meghatározott, 
az  akkreditált munkáltatót terhelő kötelezettségeket feltéve, hogy az  (5)  bekezdésben foglalt visszafizetési 
kötelezettség nem áll fenn, és az  akkreditált munkáltató a  (7)  bekezdésben foglalt határidőig lemondási jogával 
nem él.
(9) Az  akkreditált munkáltató az  egyszeri támogatással a  tárgyévet követő év december 10-éig – a  Hivatal által 
meghatározott módon – számol el.
(10) Az egyszeri támogatás pénzügyi ellenőrzése a 40. § szerint történik.
(11) Az egyszeri támogatás visszafizetésére a 41. §-t alkalmazni kell.
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(12) A 2014. évben folyósított egyszeri támogatásra e rendeletnek
a) a  megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint 
a  megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról szóló 
327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet módosításáról szóló 285/2014. (XI. 20.) Korm. rendelet hatálybalépését megelőző 
napon hatályos 1. § 12. pontját, 17. § (4) bekezdését, 19. § (1) és (2) bekezdését és (4) bekezdés b) pontját, 22. § (1) és 
(4) bekezdését és 45. §-át,
b) a  megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint 
a  megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról szóló 
327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet módosításáról szóló 288/2015. (X. 7.) Korm. rendelettel megállapított 55/B.  § 
(10) bekezdését, valamint
c) a  megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint 
a  megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról szóló 
327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet módosításáról szóló 430/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet hatálybalépését megelőző 
napon hatályos 55/B. § (3)–(5) bekezdését
kell alkalmazni.”

2. §  E rendelet a  Szerződés 107. és 108.  cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a  belső piaccal 
összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187., 2014.6.26.) 
hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

3. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 431/2015. (XII. 23.) Korm. rendelete
a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési 
díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 
módosításáról

A Kormány a  gyermekek védelméről és a  gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162.  § (1)  bekezdés b), c) és 
m)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva 
a következőket rendeli el:

1. §  A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és 
az  igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: Gytr.) 
a 13. §-t megelőzően a következő alcím címmel egészül ki:
„3/A. Gyermekétkeztetés”

2. §  A Gytr. 13. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Az  intézmény vezetője az  ingyenes és kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés feltételeiről, a  szünidei 
gyermekétkeztetésről és az igénybevétel módjáról tájékoztatja a kötelezettet
a) a beíratáskor,
b) az ellátás igénybevételének megkezdésekor, és
c) az ingyenes és kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés feltételeinek megváltozásakor.”

3. §  A Gytr. a 4. alcímet megelőzően a következő 13/A. és 13/B. §-sal egészül ki:
„13/A.  § (1) A  szünidei gyermekétkeztetés keretében a  gyermek lakóhelye, vagy ha a  gyermek életvitelszerűen 
a  bejelentett tartózkodási helyén lakik, a  tartózkodási helye szerinti települési önkormányzat (ezen alcím 
alkalmazásában a  továbbiakban együtt: települési önkormányzat) a  déli meleg főétkezés helyben történő 
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elfogyasztásának megszervezéséről gondoskodik. Ha a  helyben történő elfogyasztásra nincs lehetőség, így 
különösen erre alkalmas helyiség hiánya esetén, a  szünidei gyermekétkeztetés az  étel elvitelével vagy a  gyermek 
számára történő kiszállításával is biztosítható.
(2) A  szünidei gyermekétkeztetés során, ha az  étel helyben történő elfogyasztását a  gyermek előre nem látható 
hiányzása, betegsége vagy egyéb ok akadályozza, a  részére biztosított étel elvitelét a  szülője, más törvényes 
képviselője vagy a  szülő, más törvényes képviselő által megbízott személy számára lehetővé kell tenni. Ha erre 
nem kerül sor, akkor az étel másik, a Gyvt. 21/C. §-ában foglaltaknak megfelelő gyermek számára átadható helyben 
történő elfogyasztásra vagy elvitel formájában.
(3) A települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetést
a) a  tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott őszi, téli és tavaszi tanítási szünet, valamint 
az  ezen időtartamra eső, a  bölcsődei ellátást nyújtó intézmény és az  óvoda zárva tartásának időtartama alatti 
munkanapokon (a továbbiakban együtt: évközi szünet), és
b) a  tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott nyári tanítási szünet időtartama alatt legalább  
43 munkanapon, valamint az  ezen időtartamra eső, a  bölcsődei ellátást nyújtó intézmény és az  óvoda zárva 
tartásának időtartama alatti munkanapokon (a továbbiakban együtt: nyári szünet)
szervezi meg.
(4) A szünidei gyermekétkeztetés biztosításának időszaka a gyermek más településen történő táborozása vagy más 
okból való akadályoztatása esetén az adott gyermek tekintetében a (3) bekezdésében meghatározott időtartamnál 
rövidebb is lehet.
(5) A  szünidei gyermekétkeztetéshez kapcsolódóan a  települési önkormányzat szabadidős programot biztosíthat 
a gyermekek számára, különösen a nyári szünet időtartama alatt.
13/B.  § (1) A  települési önkormányzat jegyzője írásban tájékoztatja azon hátrányos helyzetű és rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek szülőjét vagy más törvényes 
képviselőjét (a 13/B. § alkalmazásában a továbbiakban együtt: jogosult), akinek gyermeke tekintetében a hátrányos 
vagy halmozottan hátrányos helyzet az adott év
a) szeptember 1-jén fennáll, az  évközi szünet időtartamára eső szünidei gyermekétkeztetés igénybevételének 
lehetőségéről, az  igénybevétel módjáról, valamint a  szünidei gyermekétkeztetés biztosításának időtartamáról, 
helyszínéről és módjáról minden év szeptember 15-éig,
b) május 1-jén fennáll, a nyári szünet időtartamára eső szünidei gyermekétkeztetés igénybevételének lehetőségéről, 
az  igénybevétel módjáról, valamint a  szünidei gyermekétkeztetés biztosításának időtartamáról, helyszínéről és 
módjáról minden év május 15-éig.
(2) A települési önkormányzat jegyzője, ha a gyermek hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetét
a) az  adott év szeptember 1-je és a  következő év április 30-a között állapította meg, a  hátrányos, halmozottan 
hátrányos helyzet megállapításával egyidejűleg tájékoztatja a jogosultat az (1) bekezdés a) pontjában foglaltakról,
b) az  adott év május 1-je és augusztus 15-e között állapította meg, a  hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet 
megállapításával egyidejűleg tájékoztatja a jogosultat az (1) bekezdés b) pontjában foglaltakról.
(3) A  települési önkormányzat jegyzője az  (1) és (2)  bekezdés szerinti tájékoztatással egyidejűleg megküldi 
a jogosultnak a szünidei gyermekétkeztetés igényléséhez szükséges 7. melléklet szerinti nyilatkozatot. Ha a jogosult 
több hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel, a  gyermekek számának megfelelő számú 
nyilatkozatot kell számára megküldeni.
(4) A  települési önkormányzat jegyzője az  (1) és (2)  bekezdés szerinti tájékoztató kiküldésével egyidejűleg 
a tájékoztató címzettjeiről értesíti a család- és gyermekjóléti szolgálatot.
(5) A  család- és gyermekjóléti szolgálat a  (4)  bekezdés szerinti értesítés alapján felkeresi a  hátrányos helyzetű és 
a  rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő 
családot, és segítséget nyújt a jogosultnak a 7. melléklet szerinti nyilatkozat kitöltéséhez és benyújtásához.
(6) A 7. melléklet szerinti nyilatkozat – az évközi szünet időtartama kivételével – a nevelési év, tanév során bármikor 
benyújtható, illetve módosítható.
(7) A  települési önkormányzat jegyzője minden egyes szünidei gyermekétkeztetés megkezdése előtt a  helyben 
szokásos módon, valamint az  intézményi gyermekétkeztetést biztosító intézményeken keresztül felhívja 
a jogosultak figyelmét a szünidei gyermekétkeztetésre, annak időtartamára és helyszínére.
(8) A  települési önkormányzat jegyzője az  adott szünidei gyermekétkeztetés megkezdése előtt vizsgálja, hogy 
a  szünidei gyermekétkeztetés megkezdésekor a  rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek 
hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzete az  azt megállapító határozat alapján fennáll-e. Ha a  gyermek 
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hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzete a szünidei gyermekétkeztetés megkezdését megelőző harmincadik 
napon fennállt, azt a gyermekétkeztetés megkezdésekor is fennállónak kell tekinteni.
(9) Ha a  települési önkormányzat jegyzője azt állapítja meg, hogy a  gyermek nem jogosult a  szünidei 
gyermekétkeztetésre, erről írásban értesíti a szünidei gyermekétkeztetést igénylő szülőt, más törvényes képviselőt.”

4. § (1) A Gytr. 17. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A kötelezett
a) a  Gyvt. 21/B.  § (1)  bekezdés a)  pontja szerinti ingyenes intézményi gyermekétkeztetés igénybevételéhez 
a 6. melléklet szerinti nyilatkozatot,
b) a  Gyvt. 21/B.  § (1)  bekezdés b)–d)  pontja és a  Gyvt. 21/B.  § (2)  bekezdése szerinti ingyenes és kedvezményes 
intézményi gyermekétkeztetés igénybevételéhez a 8. melléklet szerinti nyilatkozatot és az adott jogcím igazolására 
a 18. §-ban előírt dokumentumot
nyújtja be az intézményvezetőnek.”

 (2) A Gytr. 17. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A  kötelezett egy nyilatkozatot nyújt be, ha az  ugyanazon intézménybe járó több gyermeke után azonos 
jogcímen igényli az ingyenes vagy kedvezményes gyermekétkeztetést.”

5. § (1) A Gytr. 18. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  kötelezett – a  (4a)  bekezdésben foglalt kivétellel – benyújtja az  intézményvezetőnek a  rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot megállapító hatósági döntés másolatát bölcsődei gondozás 
esetében a Gyvt. 150. § (6) bekezdés a) pontjában, továbbá gyermekétkeztetés esetében a Gyvt. 21/B. § (1) bekezdés 
b)  pont ba)  alpontjában és c)  pontjában, valamint a  Gyvt. 21/B.  § (2)  bekezdés a)  pontjában foglalt ingyenes és 
kedvezményes gyermekétkeztetés igénybevételéhez.”

 (2) A Gytr. 18. §-a a következő (4a) és (4b) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) Ha a szülő, más törvényes képviselő a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról 
szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 66/A.  § (2)  bekezdése alapján a  rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 
első alkalommal történő megállapításakor kérte a  határozat egy példányának megküldését a  gyermekétkeztetést 
biztosító intézmény számára, a  határozat érvényességének időtartama alatt a  határozat másolatát nem kell 
benyújtania az intézményvezetőnek.
(4b) Ha a  bölcsődei gondozás térítésmentessége a  Gyvt. 150.  § (6)  bekezdés d)  pontja alapján, vagy az  ingyenes 
intézményi gyermekétkeztetésre való jogosultság a Gyvt. 21/B. § (1) bekezdés b) pont bb) alpontja vagy d) pontja 
alapján áll fenn, a  gondozási helyet biztosító intézmény vezetője a  9.  melléklet szerinti igazolást nyújtja be 
az intézményvezetőnek.”

 (3) A Gytr. 18. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) A  fogyatékos gyermekek számára nappali ellátást nyújtó, az  Szt. hatálya alá tartozó fogyatékosok 
nappali intézményében elhelyezett gyermek ingyenes és kedvezményes intézményi gyermekétkeztetésének 
igénybevételéhez a kötelezettnek a gyermek fogyatékosságáról külön igazolást nem kell benyújtania.”

6. §  A Gytr. a következő 22. §-sal egészül ki:
„22. § A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról 
és az  igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló 
431/2015. (XII. 23.) Korm. rendelettel megállapított 13/B.  §-t a  2015/2016. nevelési évben, tanévben is alkalmazni 
kell azzal, hogy a  települési önkormányzat jegyzője a  2015/2016. nevelési évben, tanévben a  tavaszi szünet 
időtartamára eső szünidei gyermekétkeztetés igénybevételének lehetőségéről, az igénybevétel módjáról, valamint 
a szünidei gyermekétkeztetés biztosításának időtartamáról, helyszínéről és módjáról szóló írásbeli tájékoztatást
a) 2016. február 15-éig küldi meg azon hátrányos helyzetű és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 
részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek szülőjének, más törvényes képviselőjének, akinek hátrányos 
vagy halmozottan hátrányos helyzete 2016. február 1-jén fennáll,
b) a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet megállapításával egyidejűleg küldi meg azon hátrányos helyzetű és 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek szülőjének, más 
törvényes képviselőjének, akinek hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetét 2016. február 1-je és március 
23-a között állapítja meg.”
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7. § (1) A Gytr. 6. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
 (2) A Gytr.

a) a 2. melléklet szerinti 7. melléklettel,
b) a 3. melléklet szerinti 8. melléklettel,
c) a 4. melléklet szerinti 9. melléklettel
egészül ki.

8. §  A Gytr.
a) 1. § (1) bekezdés b) pontjában a „Gyvt. 151. §” szövegrész helyébe a „Gyvt. 21–21/C. §” szöveg,
b) 13. § (1) bekezdésében az „a gyermekétkeztetést betegség” szövegrész helyébe az „az intézményi és szünidei 

gyermekétkeztetést betegség” szöveg, valamint az „intézmény vezetőjénél” szövegrész helyébe az „intézmény 
vezetőjénél, a szünidei gyermekétkeztetést biztosítónál” szöveg,

c) 13.  § (1a)  bekezdésében az  „a gyermekétkeztetésért” szövegrész helyébe az  „az intézményi 
gyermekétkeztetésért” szöveg,

d) 13. § (2) bekezdésében az „A gyermekétkeztetés” szövegrész helyébe az „Az intézményi gyermekétkeztetés” 
szöveg,

e) 13.  § (3) és (4)  bekezdésében a  „gyermekétkeztetésért” szövegrész helyébe az  „intézményi 
gyermekétkeztetésért” szöveg,

f ) 13.  § (5)  bekezdésében az „a gyermekétkeztetés” szövegrész helyébe az „az intézményi gyermekétkeztetés, 
a települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetés” szöveg,

g) 16. § (1) bekezdés a) pontjában a „gyermekétkeztetés” szövegrész helyébe az „intézményi gyermekétkeztetés” 
szöveg,

h) 17. § (1) bekezdésében a „kötelezett” szövegrész helyébe a „kötelezett – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel –” 
szöveg,

i) 18.  § (1)  bekezdésében a „gyermekétkeztetés esetében a  Gyvt. 151.  § (5a)  bekezdés b)  pontja” szövegrész 
helyébe az „intézményi gyermekétkeztetés esetében a Gyvt. 21/B. § (2) bekezdés b) pontja” szöveg és a „Gyvt. 
151. § (10) bekezdésben” szövegrész helyébe a „Gyvt. 21/B. § (3) bekezdésben” szöveg,

j) 18.  § (5)  bekezdésében a „gyermekétkeztetésnél a  Gyvt. 151.  § (5)  bekezdés c)  pontjában, továbbá a  Gyvt. 
151. § (5a) bekezdés c) pontjában” szövegrész helyébe az „intézményi gyermekétkeztetésnél a Gyvt. 21/B. § 
(2) bekezdés c) pontjában” szöveg,

k) 18.  § (6)  bekezdésében a „Gyvt. 151.  § (5) és (5a)  bekezdése szerinti ingyenes és kedvezményes étkezésre” 
szövegrész helyébe a  „Gyvt. 21/B.  § (1) és (2)  bekezdése szerinti ingyenes és kedvezményes intézményi 
gyermekétkeztetésre” szöveg,

l) 18.  § (7)  bekezdésében az  „a gyermekétkeztetés normatív kedvezményének” szövegrész helyébe az  „az 
ingyenes vagy kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés” szöveg, valamint az  „a gyermekétkeztetés 
normatív kedvezménye” szövegrészek helyébe az  „az ingyenes vagy kedvezményes intézményi 
gyermekétkeztetés” szöveg,

m) 5. számú mellékletének a  „Tájékoztató a  jövedelemnyilatkozat kitöltéséhez” rész III. „Jövedelem típusai 
pont 3.  alpontjában a „gyermekgondozási segély” szövegrész helyébe a „gyermekgondozást segítő ellátás, 
gyermekgondozási segély” szöveg

lép.

9. §  Ez a rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 431/2015. (XII. 23.) Korm. rendelethez

 1.  A Gytr. 6. melléklet címének címsora helyébe a következő címsor lép:
„NYILATKOZAT a Gyvt. 21/B. § (1) bekezdés a) pontja szerinti ingyenes bölcsődei és óvodai 
gyermekétkeztetés igénybevételéhez”

 2.  A Gytr. 6. melléklete a következő 1a. és 1b. pontokkal egészül ki:
„1a. Az étkeztetés biztosítását
o kizárólag a déli meleg főétkezés, vagy
o a déli meleg főétkezés mellett egy kisétkezés, vagy
o a déli meleg főétkezés mellett két kisétkezés, vagy
o bölcsőde esetében

o a déli meleg főétkezés mellett a reggeli főétkezés és két kisétkezés, vagy
o a következő étkezések: …………………………………………………

vonatkozásában kérem.
1b. Kérem diétás étrend biztosítását: igen / nem (a  választott lehetőség aláhúzandó!) a  következő egészségi 
állapotra tekintettel: ………………………………………………”

 3.  A Gytr. 6. melléklet 1. pont d) alpontjához tartozó magyarázó szöveg helyébe a következő rendelkezés lép:
„*** A  gyermekek számának meghatározásánál figyelembe veendő gyermekek köre: az  egy lakásban együtt lakó, 
ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező 18 éven aluli gyermek; a  25 évesnél fiatalabb, 
köznevelési intézményben nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő, a nappali oktatás munkarendje szerint 
szervezett felnőttoktatásban részt vevő vagy felsőoktatási intézményben nappali képzésben tanuló gyermek 
és életkortól függetlenül a  tartósan beteg vagy súlyos fogyatékos gyermek, kivéve a  nevelőszülőnél ideiglenes 
hatállyal elhelyezett gyermek, valamint a  nevelőszülőnél elhelyezett nevelésbe vett gyermek és utógondozói 
ellátásban részesülő fiatal felnőtt.”

 4.  A Gytr. 6. melléklet „Tájékoztató a nyilatkozat kitöltéséhez” rész 3. pont 3.4. alpontjában a „gyermekgondozási segély” 
szövegrész helyébe a „gyermekgondozást segítő ellátás” szöveg lép.

2. melléklet a 431/2015. (XII. 23.) Korm. rendelethez
„7. melléklet a 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelethez

NYILATKOZAT a Gyvt. 21/C. §-a szerinti szünidei gyermekétkeztetés igénybevételéhez

 1.  Alulírott ........................... (születési név: .............................., születési hely, idő ................., ..... ... ... anyja neve: ..............................) 
........................................ szám alatti lakos, mint a .................................... nevű gyermek (születési hely, idő ................., ..... ... ... 
anyja neve: ...................................................)1 szülője/más törvényes képviselője (a  megfelelő aláhúzandó) a  gyermekek 
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/C. §-a szerinti szünidei gyermekétkeztetés 
igénybevételét az alábbi időtartamban kérem:

A B C

1 Iskolai szünet, 
bölcsődei, 

óvodai zárva 
tartás2

A szünidei gyermekétkeztetést a szünet, zárva 
tartás időtartamára eső

a) őszi, téli, tavaszi szünet esetén valamennyi 
munkanapon kérem,

b) nyári szünet esetén az önkormányzat által 
meghatározott számú valamennyi munkanapon 

kérem3

A szünidei gyermekétkeztetést 
a szünet, zárva tartás időtartamára eső, 

alábbi munkanapokon kérem4

2 őszi Igen / Nem

3 téli Igen / Nem

4 tavaszi Igen / Nem

5 nyári Igen / Nem
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 2.  Kérem diétás étrend biztosítását: igen / nem (a választott lehetőség aláhúzandó!) a következő egészségi állapotra 
tekintettel: …………………………………………....................

Dátum: ................................................

  ........................................................................................  
  az ellátást igénylő (szülő,  
  más törvényes képviselő) aláírása

1 Gyermekenként külön nyilatkozatot kell kitölteni.
2 Kérjük, húzza alá, hogy melyik szünetben kéri a szünidei gyermekétkeztetés biztosítását. (Ha az évközi szüneteknél több szünetben vagy az összes 
évközi szünetben, azaz az őszi, téli, tavaszi szünetben is kéri, akkor kérjük, mindegyiket húzza alá.)
3A megfelelő válasz (Igen vagy Nem) aláhúzandó.
4 Kizárólag abban az esetben töltendő, amennyiben a jogosult az adott szünet, zárva tartás vonatkozásában az előző oszlopban nemmel nyilatkozott. 
Ez esetben azon munkanapok felsorolása szükséges, amelyek tekintetében – az adott szünidei gyermekétkeztetés időtartamán belül – a jogosult kéri 
az étkeztetés biztosítását.”

3. melléklet a 431/2015. (XII. 23.) Korm. rendelethez
„8. melléklet a 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelethez

NYILATKOZAT a Gyvt. 21/B. § (1) bekezdés b)–d) pontja és a Gyvt. 21/B. § (2) bekezdése szerinti 
ingyenes vagy kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés igénybevételéhez

 1.  Alulírott ........................... (születési név: .............................., születési hely, idő ................., ..... ... ... anyja neve: ..............................) 
........................................ szám alatti lakos, mint a
1.1. .................................... nevű gyermek (születési hely, idő ................., ..... ... ... anyja neve: ...................................................),
1.2. .................................... nevű gyermek (születési hely, idő ................., ..... ... ... anyja neve: ...................................................),*
1.3. .................................... nevű gyermek (születési hely, idő ................., ..... ... ... anyja neve: ...................................................),*
szülője/más törvényes képviselője (a  megfelelő aláhúzandó) a  gyermekek védelméről és a  gyámügyi igazgatásról 
szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/B.  § (1)  bekezdés b)–d)  pontja és (2)  bekezdése szerinti ingyenes vagy 
kedvezményes gyermekétkeztetés igénybevételét az alábbi jogcím alapján kérem, mivel a gyermek(ek):**
a) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül ...... év .................. hónap ...... napjától,
b) tartósan beteg vagy fogyatékos,
c) családjában három vagy több gyermeket nevelnek,***
d) nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság, vagy
e) utógondozói ellátásban részesül.

 2.  Az étkeztetés biztosítását
o kizárólag a déli meleg főétkezés, vagy
o a déli meleg főétkezés mellett egy kisétkezés, vagy
o a déli meleg főétkezés mellett két kisétkezés, vagy
o kollégiumi, externátusi ellátás esetén a következő étkezések: …………………………………………………
      ……………………………………………….

vonatkozásában kérem.
 3.  Kérem diétás étrend biztosítását: igen / nem (a választott lehetőség aláhúzandó!) a következő egészségi állapotra 

tekintettel: …………………………………………....................
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 4.  Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a  közölt adatok a  valóságnak megfelelnek, egyúttal 
hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételéhez 
történő felhasználásához.

Dátum: ................................................

  ....................................................  
  az ellátást igénylő (szülő,  
  más törvényes képviselő,  
  nevelésbe vett gyermek esetén  
  az ellátást nyújtó nevelőszülő, intézményvezető, 
   utógondozói ellátott fiatal felnőtt esetén  
  az ellátást igénylő) aláírása

* A pont csak akkor töltendő, ha az ugyanazon intézménybe járó több gyermeke után ugyanazon jogcímen igényli a szülő/más törvényes képviselő 
a  normatív kedvezményt. Ha különbözik a  jogcím, gyermekenként külön nyilatkozatot kell kitölteni. A  gyermekek számának megfelelően a  sorok 
értelemszerűen bővíthetőek.
** A megfelelő pont jelölendő!
*** A  gyermekek számának meghatározásánál figyelembe veendő gyermekek köre: Az  egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy 
tartózkodási hellyel rendelkező 18 éven aluli gyermek; a 25 évesnél fiatalabb, köznevelési intézményben nappali rendszerű iskolai oktatásban részt 
vevő, a  nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatásban részt vevő vagy felsőoktatási intézményben nappali képzésben tanuló 
gyermek és életkortól függetlenül a  tartósan beteg vagy súlyos fogyatékos gyermek, kivéve a  nevelőszülőnél ideiglenes hatállyal elhelyezett 
gyermek, valamint a nevelőszülőnél elhelyezett nevelésbe vett gyermek és utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt.”

4. melléklet a 431/2015. (XII. 23.) Korm. rendelethez
„9. melléklet a 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelethez

IGAZOLÁS az átmeneti gondozásban lévő, az ideiglenes hatállyal elhelyezett és a nevelésbe vett 
gyermek ingyenes bölcsődei gondozásra és a nevelésbe vett gyermek, utógondozói ellátásban 
részesülő fiatal felnőtt ingyenes intézményi gyermekétkeztetés igénybevételére való jogosultságához

I.   Az ingyenes bölcsődei gondozás igénybevételéhez
 1.  Igazolom, hogy ............................................................................ (gyermek neve),

.................................... (születési helye), ........... év ....................... hó ....... nap (születési ideje),

.............................................................................................................................. (anyja neve),

.................................................................................................. (az átmeneti gondozást nyújtó gyermekjóléti szolgáltató vagy 
az ideiglenes hatályú elhelyezést, nevelésbe vételt elrendelő gyámhatóság neve, székhelye),
............................................................................................................ számú megállapodása vagy gyámhatósági határozata alapján
a) átmeneti gondozásban részesülő gyermek,
b) ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermek,
c) nevelésbe vett gyermek.
(A megfelelő rész aláhúzandó!)

 2.  Az  átmeneti gondozásban lévő gyermek ellátásának helyszíne, az  ideiglenes hatállyal elhelyezett, nevelésbe vett 
gyermek gyámhatósági határozatban kijelölt gondozási helye/ellátásának helyszíne:
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
[helyettes szülő, gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti otthona, nevelőszülő, gyermekotthon, egyéb 
(működtető) intézmény neve, címe]

II.   Az ingyenes intézményi gyermekétkeztetés igénybevételéhez
 1.  Igazolom, hogy ............................................................................ (gyermek, fiatal felnőtt neve),

.................................... (születési helye), ........... év ....................... hó ....... nap (születési ideje),

.............................................................................................................................. (anyja neve),

.................................................................................................. (gyámhatóság neve, székhelye),

............................................................................................................ számú határozata alapján
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a) nevelésbe vett gyermek,
b) utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt.
(A megfelelő rész aláhúzandó!)

 2.  A gyermek/fiatal felnőtt gyámhatósági határozatban kijelölt gondozási helye/ellátásának helyszíne:
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
[nevelőszülő, gyermekotthon, egyéb (működtető) intézmény neve, címe]

Kelt ................................., ............ év ....................................... hó ........... nap

P. H.

  ...............................................................................................  
  az átmeneti gondozást biztosító gyermekjóléti  
  szolgáltató vezetője, a gondozási helyet  
  biztosító intézmény vezetője”
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

A belügyminiszter 82/2015. (XII. 23.) BM rendelete
a Modern Városok Program támogatása központi kezelésű előirányzat kezeléséről és felhasználásáról

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak 
feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21.  § 8.  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva 
– a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90.  § 2.  pontjában meghatározott 
feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. §  A Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok 
támogatásai fejezet 25. Modern Városok Program támogatása cím szerinti előirányzat felhasználási szabályait 
az 1. melléklet tartalmazza.

2. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter
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1. melléklet a 82/2015. (XII. 23.) BM rendelethez

1. melléklet a …./2015. (…) BM rendelethez 
  A B C D E F G H I J K L M N O 

1 
Áht. 

azono- 
sító 

Cím-
név 

Al- 
cím- 
név 

Jog-cím-
csop. 
név 

Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre 
Támo- 

gatás bizto- 
sításának módja 

Támo- 
gatási előleg 

Rendel- 
kezésre 
bocsátás 
módja 

Vissza- 
fizetés határ-

ideje 
Biztosíték Kezelő  

szerv 
Lebonyo- 
lító szerv 

Európai uniós  
forrásból  

finanszírozott  
költségvetési  

támogatás  
közreműködő  

szervezete 

2 356017 Modern Városok Program támogatása 

Támogatás biztosítása 
 

 
1. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata részére 

1.1. a városi közlekedési hálózat központhoz csatlakozó útrekonstrukció tervezése és kivitelezése céljából 90,0 
mFt; 

1.2. a vár területére javasolt előkészítő munkák biztosítása érdekében 150,0 mFt; 
1.3. Nemzeti Vízilabda és Úszóközpont előkészítése céljából 145,0 mFt; 
1.4. Déli iparterület előkészítése céljából 115,0 mFt, 

 
2. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata részére 

2.1. szabadidőközpont, záportározó, csapadékvíz elvezető rendszer és rekreációs központ kialakítása céljából 
Érdligeten (Papi földek) 2 400,0 mFt; 

2.2. Felső-Parkvárosban köznevelési-, egészségügyi és sport centrum építéséhez szükséges ingatlan 
megvásárlása céljából 250,0 mFt; 

2.3. KLIK Pest megyei megyeközponti tankerület elhelyezéséhez szükséges ingatlan megvásárlása céljából 
380,0 mFt; 

2.4. Ófalu városrészben a Duna-menti gyógy-, sport-, illetve kulturális turisztikai beruházás megvalósításához 
szükséges ingatlan megvásárlása céljából 500,0 mFt; 

2.5. Ófalu városrészben a Duna-menti gyógy-, sport-, illetve kulturális turisztikai beruházás keretében új 
ásványvíz kút fúrása céljából 60,0 mFt; 

2.6. Ercsi úti városi sporttelep bővítése céljára ingatlan megvásárlása, illetve kisajátítása céljából 40,0 mFt; 
2.7. Bíróság, ügyészség, járásközpont kialakítása érdekében szükséges előkészítési feladatok biztosítására 82,0 

mFt; 
2.8. nagy forgalmú közúti csomópontok kiépítése érdekében tervezési feladatok elvégzése céljából 80,0 mFt; 
2.9. köznevelési, szociális intézmények fejlesztése érdekében szükséges engedélyes/kiviteli tervek készítése 

céljából 208,0 mFt 
 

3. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata részére 
3.1. Diósgyőri vár komplex fejlesztése (ingatlan vásárlás költségei) céljából 249,9 mFt; 
3.2. a Miskolctapolcai fürdő és környezete kiviteli tervének készítése céljából 108,0 mFt; 
3.3. „Okos város – Okos Miskolc” program előkészítése céljából 96,1 mFt; 
3.4. Miskolc új ipari parkjának kialakítása és fejlesztése céljából 46,0 mFt, 

 
4. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata részére 

4.1. 4 csillagos szálloda építésének előkészítése céljából Sóstógyógyfürdőn 128,0 mFt; 
4.2. Nyíregyházi Állatpark fejlesztésének előkészítése céljából 210,0 mFt; 
4.3. Szabadtéri Színpad rekonstrukciójának előkészítése céljából 47,0 mFt; 
4.4. Atlétikai Sportközpont kialakításának előkészítése céljából 83,5 mFt; 
4.5. Sóstói Múzeumfalu fejlesztésének előkészítése céljából 31,5 mFt, 

 
5. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata részére 

5.1. belvárosi burkolat felújítása közművekkel (I. ütem) előkészítése, tervezése, kivitelezése céljából 500,0 mFt 
 

6. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata részére 
6.1. Mindszenty József előtt tisztelgő Zarándok Központ megvalósításának előkészítése céljából 163,4 mFt; 
6.2. uszodafejlesztési beruházás előkészítése céljából 69,7 mFt; 
6.3. a Tudományos és Technológiai Parkban Csarnoképítés előkészítése céljából 29,9 mFt; 
6.4. Alsóerdőn tervezett sport- és rekreációs központ előkészítése céljából130,0 mFt; 
6.5. Intermodális Közösségi Közlekedési Csomópont előkészítése céljából 107,0 mFt 

 
 
összegben. 

 
 

a) Eger Megyei Jogú Város 
Önkormányzata  
b) Érd Megyei Jogú Város 
Önkormányzata  
c) Miskolc Megyei Jogú Város 
Önkormányzata  
d) Nyíregyháza Megyei Jogú Város 
Önkormányzata  
e) Sopron Megyei Jogú Város 
Önkormányzata  
f) Zalaegerszeg Megyei Jogú Város 
Önkormányzata  
 

Az 
államháztartásról 
szóló törvény 
végrehajtásáról 
szóló 368/2011. 
(XII. 31.) Korm. 
rendelet  szerinti 
feltételek 
fennállása esetén 
támogatási 
szerződéssel, ha 
az érintett 
önkormányzat 
megküldi a 
belügyminiszter 
által 
rendszeresített 
támogatási 
kérelemnek 
minősülő 
adatlapot és 
nyilatkozatot, 
úgy, hogy a 
támogatási 
szerződés 2015. 
december 28-áig 
megköthető 
legyen. 

igen       
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1980/2015. (XII. 23.) Korm. határozata
a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő forrásbiztosításról és egyéb 
előirányzat-átcsoportosításokról, valamint egyes kormányhatározatok és kormányrendelet módosításáról, 
továbbá a 2014. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról

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

jogkörében eljárva 8672,7 millió forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a  fel nem használt 
rész tekintetében visszatérítési kötelezettséggel a  Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről 
szóló 2014. évi C. törvény (a  továbbiakban: Kvtv.) 1.  melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 32. 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 miniszter, belügyminiszter, nemzeti fejlesztési miniszter, 

külgazdasági és külügyminiszter, emberi erőforrások minisztere az általa irányított fejezetet 
érintő előirányzat-átcsoportosítás tekintetében

Határidő: 2016. június 30., a XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 
1. Célelőirányzatok alcím, 57. Kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok 
ellátásának támogatása gazdasági társaságok részére jogcímcsoportra átcsoportosított összeg 
tekintetében 2015. december 31.

b) az Áht. 33.  § (1)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva elrendeli a  Kvtv. 1.  melléklet XVII. Nemzeti 
Fejlesztési Minisztérium fejezet, 26. Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások cím, 
2. Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások alcím, 1. Tőkeemelés jogcímcsoporttal történő 
kiegészítését;
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal

c) az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva – a központi költségvetés egyes előirányzatain 
keletkezett megtakarításokra tekintettel – 60 771,9 millió forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el 
a 2. melléklet szerint;
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 Miniszterelnökséget vezető miniszter, földművelésügyi miniszter, belügyminiszter, nemzeti 

fejlesztési miniszter, külgazdasági és külügyminiszter, emberi erőforrások minisztere
Határidő: azonnal

d) a Kvtv. 12.  § (2)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva elrendeli a  Kvtv. 1.  melléklet 
LXXII.  Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. Egészségbiztosítási ellátások kiadásai cím, 3. Természetbeni 
ellátások alcím, 1. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport, 18. Összevont szakellátás jogcím 
előirányzatának 12 000,0 millió forinttal történő megemelését, a 3. melléklet szerint;
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

e) az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 153.  §-ában 
biztosított jogkörében eljárva engedélyezi a  2014. évi költségvetési maradványok felhasználásáról szóló 
1739/2015. (X. 13.) Korm. határozatban visszahagyott, 2014. évi, további intézkedésig fel nem használható 
kötelezettségvállalással terhelt, azonban meghiúsulás miatt kötelezettségvállalással nem terheltté vált 
költségvetési maradványokból a  XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetnél keletkezett 629 218 ezer 
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forint és a XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezetnél keletkezett 565 000 ezer forint felhasználását és 
az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a 4. melléklet szerinti átcsoportosítást rendeli el;
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

f ) egyetért azzal, hogy a  német–magyar barátság évéről és ezzel összefüggésben a  rendkívüli kormányzati 
intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1638/2014. (XI. 14.) 
Korm.  határozat (a továbbiakban: H.) 3.  pontja szerint biztosított forrásból 2015. december 17-ig fel 
nem használt 99 957 714 forint a  XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda fejezetben kerüljön felhasználásra és 
elszámolásra, és ezzel összefüggésben az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva elrendeli 
annak egyszeri átcsoportosítását a 4. melléklet szerint;
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

g) a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, 
a  2014.  évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról és egyes kormányhatározatok 
módosításáról szóló 1779/2015. (X. 27.) Korm. határozat 1.6.  alpontjában meghatározottaktól eltérően 
az  abban szereplő előirányzat-átcsoportosítás végrehajtási határidejét 2016. január 31. napjában állapítja 
meg;

h) egyetért azzal, hogy a  rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-
átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1855/2015. (XI. 24.) Korm. határozat 
2. pontja alapján a XI. Miniszterelnökség fejezet, 18. Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete cím javára a K8. Egyéb 
felhalmozási célú kiadások kiemelt előirányzat javára átcsoportosított 50,0 millió forint a  K6. Beruházások 
kiemelt előirányzaton kerül felhasználásra és elszámolásra;

i) egyetért azzal, hogy az  egyes kiemelt sportegyesületek 2013. évi sportfejlesztési elképzeléseinek 
támogatásáról, továbbá a 2014–2020. évre vonatkozó sportfejlesztési feladataikkal összefüggő kormányzati 
intézkedésekről szóló 1835/2013. (XI. 15.) Korm. határozat 2.  pontjában meghatározott feladatokon túl, 
a biztosított összeg a Magyar Testgyakorlók Körének adósságkonszolidációjára is felhasználható.

 2. A H. 3. pontjában a „2015. december 31.” szövegrész helyébe a „2016. április 30.” szöveg lép.
 3. A Nemzeti Sírkerttel kapcsolatos feladatok ellátása érdekében a  rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló 

tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1574/2014. (X. 10.) Korm. határozatban a „2015. december 
31.” szövegrész helyébe a „2016. június 30.” szöveg lép.

 4. Az Oktatási Hivatal 2016. évi feladatellátásához szükséges pénzügyi forrás biztosításáról szóló 1518/2015. 
(VII. 23.) Korm. határozatban a  „szükséges 1500” szövegrész helyébe a  „a 2015. év során szükséges  
200,0 millió forint többletforrásnak a  Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi 
C.  törvény XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 6. Egyéb oktatási intézmények cím, 1. Oktatási 
Hivatal alcímen és a  2016. év során szükséges 1300,0” szöveg lép, valamint a „2015. december 31.” szövegrész 
helyébe „a 2015-ben biztosítandó 200,0 millió forint tekintetében 2015. december 31., a  fennmaradó  
1300,0 millió forint tekintetében a felmerülés ütemében” szöveg lép.

 5. Az egyes kiemelt sportegyesületek 2013. évi sportfejlesztési elképzeléseinek támogatásáról, továbbá a 2014–2020. 
évre vonatkozó sportfejlesztési feladataikkal összefüggő kormányzati intézkedésekről szóló 1835/2013. (XI. 15.) 
Korm. határozat 2. pontjában a „2015. december 31.” szövegrész helyébe a „2016. május 31.” szöveg lép.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1980/2015. (XII. 23.) Korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség
XIV. Belügyminisztérium
XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium
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
XIV. Belügyminisztérium

330039 17 Vízügyi Igazgatóságok
K3 Dologi kiadások 465,3
K6 Beruházások 309,0

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Ágazati célfeladatok

347762 56 Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások
K3 Dologi kiadások 6 902,4

XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

39 Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése
356151 39 Sopron labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 152,0
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium

004118 2 Külképviseletek igazgatása
K3 Dologi kiadások 10,0
K6 Beruházások 170,0

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
6 Egyéb oktatási intézmények

343306 1 Oktatási Hivatal
K1 Személyi juttatások 157,5
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 42,5

218672 11 Közgyűjtemények
K6 Beruházások 200,0

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
55 Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások

335740 9 Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 10,0

XI. Miniszterelnökség
30 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Célelőirányzatok
333751 46 Ludovika Campus

K1 Személyi juttatások 72,2
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 18,9
K3 Dologi kiadások 162,9

297102 32 Rendkívüli kormányzati intézkedések
K5 Egyéb működési célú kiadások -8 672,7

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

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

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
XIV. Belügyminisztérium

330039 17 Vízügyi Igazgatóságok 774,3
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Ágazati célfeladatok
347762 56 Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások 6 902,4

XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

39 Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése
356151 39 Sopron labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 152,0

XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium
004118 2 Külképviseletek igazgatása 180,0

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
6 Egyéb oktatási intézmények

343306 1 Oktatási Hivatal 200,0
218672 11 Közgyűjtemények 200,0

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
55 Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások

335740 9 Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása 10,0
XI. Miniszterelnökség

30 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok

333751 46 Ludovika Campus 254,0

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

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 8 672,7 8 672,7
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

Államháztartási 
egyedi azonosító

Államháztartási 
egyedi azonosító

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2015.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma
Államháztartási 

egyedi azonosító
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XI. Miniszterelnökség
XIV. Belügyminisztérium
XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium
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
XIV. Belügyminisztérium

330039 17 Vízügyi Igazgatóságok
K3 Dologi kiadások 465,3
K6 Beruházások 309,0

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Ágazati célfeladatok

347762 56 Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások
K3 Dologi kiadások 6 902,4

XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

39 Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése
356151 39 Sopron labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 152,0
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium

004118 2 Külképviseletek igazgatása
K3 Dologi kiadások 10,0
K6 Beruházások 170,0

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
6 Egyéb oktatási intézmények

343306 1 Oktatási Hivatal
K1 Személyi juttatások 157,5
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 42,5

218672 11 Közgyűjtemények
K6 Beruházások 200,0

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
55 Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások

335740 9 Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 10,0

XI. Miniszterelnökség
30 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Célelőirányzatok
333751 46 Ludovika Campus

K1 Személyi juttatások 72,2
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 18,9
K3 Dologi kiadások 162,9

297102 32 Rendkívüli kormányzati intézkedések
K5 Egyéb működési célú kiadások -8 672,7

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

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

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
XIV. Belügyminisztérium

330039 17 Vízügyi Igazgatóságok 774,3
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Ágazati célfeladatok
347762 56 Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások 6 902,4

XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

39 Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése
356151 39 Sopron labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 152,0

XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium
004118 2 Külképviseletek igazgatása 180,0

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
6 Egyéb oktatási intézmények

343306 1 Oktatási Hivatal 200,0
218672 11 Közgyűjtemények 200,0

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
55 Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások

335740 9 Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása 10,0
XI. Miniszterelnökség

30 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok

333751 46 Ludovika Campus 254,0

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

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 8 672,7 8 672,7
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

Államháztartási 
egyedi azonosító

Államháztartási 
egyedi azonosító

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2015.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma
Államháztartási 

egyedi azonosító
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2. melléklet az 1980/2015. (XII. 23.) Korm. határozathoz
 

IX. Helyi önkomrányzatok támogatásai
XI. Miniszterelnökség
XII. Földművelésügyi Minisztérium
XIV. Belügyminisztérium
XV. Nemzetgazdasági Minisztérium
XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium
XIX. Uniós fejlesztések
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
XLIV. A Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek és kiadások
LXV.Bethlen Gábor Alap

Millió forintban, egy tizedessel
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

IX. Helyi önkomrányzatok támogatásai
018450 2 A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 7 900,0
XI. Miniszterelnökség

30 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok

335751 8 Antall József Politika- és Társadalomtudományi Tudásközpont Alapítvány támogatása
K5 150,0

348617 57
K5 Egyéb működési célú kiadások 682,0

3 Határon túli magyarok programjainak támogatása
228895 1 Nemzetpolitikai tevékenység támogatása

K5 Egyéb működési célú kiadások 200,0
34 Céltartalékok

329928 1 Közszférában foglalkoztatottak bérkompenzációja
K5 -15 462,1

235149 2 Különféle kifizetések
K5 -3 261,6

35 Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások
2 Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások

1 A Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások
349351 1 Paks II Atomerőmű Fejlesztő Zrt. Tőkeemelése

K6 -4 759,7
XII. Földművelésügyi Minisztérium

004349 6 Mezőgazdasági középfokú szakoktatás intézményei
K1 135,0
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 36,5
K6 Beruházások 330,0

271134 14 Nemzeti park igazgatóságok
K1 Személyi juttatások 20,0
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5,4
K3 74,6

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
8 Állami tulajdonú társaságok szakmai feladatainak támogatása

348195 1 Állami ménesbirtokok szakmai feladatainak támogatása
K5 1 067,0

XV. Nemzetgazdasági Minisztérium
006343 1 Nemzetgazdasági Minisztérium igazgatása

K1 30,0

Egyéb működési célú kiadások

Egyéb működési célú kiadások

Dologi kiadások

Egyéb működési célú kiadások

Kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok ellátásának támogatása 
gazdasági társaságok részére

Személyi juttatások

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2015.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

Beruházások

Személyi juttatások

Egyéb működési célú kiadások
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K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 8,1
K3 211,9

000516 5 Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság
K3 Dologi kiadások 633,0
K7 Felújítások 78,2

25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
4 Területfejlesztési feladatok

346706 1 Területfejlesztéssel összefüggő feladatok
K6 Beruházások 2 275,0

XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

33 Hazai fejlesztési programok
357362 12 Bibó István Szakkollégium rekonstrukciója

K3 2,5
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 697,5

345717 21 Kulturális célú fejlesztések
K7 Felújítások 450,0

39 Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése
357373 40 Kültéri sportparkok fejlesztése

K3 5,2
K7 Felújítások 929,8

26 Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások
2 Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások

357195 1 Tőkeemelés
K6 4 140,2

XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium
004118 2 Külképviseletek igazgatása

K3 Dologi kiadások 2 350,0
7 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Célelőirányzatok

348695 6
K3 3 700,0

2 Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása
263090 3 Demokrácia Központ Közalapítvány-Tom Lantos Intézet támogatása

K5 Egyéb működési célú kiadások 30,0
3 Nemzetközi tagdíjak és európai uniós befizetések

255390 2 Európai uniós befizetések
K5 Egyéb működési célú kiadások 32,3

8 Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások
1 Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások

351895 2 Eximbank Zrt. tőkeemelése
K6 Beruházások 20 000,0

XIX. Uniós fejlesztések
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok

7 Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok
335795 13 EU Önerő Alap

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -5 000,0

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
227942 5 Egyetemek, főiskolák

K1 50,0
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 13,5
K3 Dologi kiadások 436,5
K6 Beruházások 328,7

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
11 Kulturális feladatok és szervezetek támogatása

297435 3 Az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások 140,0

15 Gyermek és ifjúsági szakmai feladatok
3 Ifjúságpolitikai feladatok támogatása

348762 5 Új Nemzedék Központ Nonprofit Közhasznú Kft. támogatása

Külgazdasági és Külügyminisztérium felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai 
programok támogatása

Dologi kiadások

Személyi juttatások

Beruházások

Dologi kiadások

Dologi kiadások

Dologi kiadások
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K5 Egyéb működési célú kiadások 127,0
22 Egészségügyi ágazati előirányzatok

263978 2 Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok
K5 Egyéb működési célú kiadások 134,5
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 200,0

24 Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése
11 Sportlétesítmények fejlesztése és fenntartása

277145 2 Állami, önkormányzati és egyéb sportlétesítmények fejlesztése, fenntartása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 346,5

55 Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások
335740 9 Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 6 486,0
21 Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Alap

1 Családi támogatások
003539 1 Családi pótlék

K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai -688,0
XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok

331340 2 Kormányzati kommunikációval kapcsolatos feladatok
K5 Egyéb működési célú kiadások 1 800,0

334717 3 Konzultációk kiadásai
K5 Egyéb működési célú kiadások 1 200,0

XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
334262 28 Diákhitel 2 konstrukció kamattámogatása

K5 Egyéb működési célú kiadások -367,0
29 Lakástámogatások

005137 1 Egyéb lakástámogatások
K5 Egyéb működési célú kiadások -8 600,0

30 Vállalkozások folyó támogatása
3 Normatív támogatások

019051 3 Eximbank Zrt. kamatkiegyenlítése
K5 -1 430,0

196835 31 Szociálpolitikai menetdíj támogatás
K5 -5 500,0

33 Állam által vállalt kezesség és viszontgarancia érvényesítése
016412 3 Eximbank Zrt. által vállalt garanciaügyletekből eredő fizetési kötelezettség

K5 -500,0
016423 4 MEHIB Zrt. általi biztosítási tevékenységből eredő fizetési kötelezettség

K5 -2 950,0
031183 5 Garantiqa Hitelgarancia Zrt. garanciaügyleteiből eredő fizetési kötelezettség

K5 -7 860,0
208471 7 Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány garanciaügyleteiből eredő fizetési kötelezettség

K5 -480,0
256067 10 A közszférában dolgozók lakáshiteleihez vállalt kezességből eredő fizetési kötelezettség

K5 -240,0
265834 14 A "fészekrakó" programhoz vállalt kezességből eredő fizetési kötelezettség

K5 -2 200,0
254012 15 MFB Zrt. által nyújtott hitelekből és vállalt garanciaügyletekből eredő fizetési kötelezettség

K5 -360,0
294179 16 Áthidaló hitelprogramra vállalt kezességekből eredő fizetési kötelezettség

K5 -40,0
343017 19 Gyűjtőszámla hitelprogramra vállalt kezességekből eredő fizetési kötelezettség

K5 -45,0
343028 20 E-útdíj fizetési célú hitelprogramhoz vállalat kezességekből eredő fizetési kötelezettség

K5 -150,0
42 Alapok támogatása

263478 2 Bethlen Gábor Alap támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások 300,0

XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
2 Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások

1 Felhalmozási jellegű kiadások
4 Állami tulajdoni részesedések növekedését eredményező kiadások

296335 1 Részesedésvásárlás, tőkeemelés, pótbefizetés

Egyéb működési célú kiadások

Egyéb működési célú kiadások

Egyéb működési célú kiadások

Egyéb működési célú kiadások

Egyéb működési célú kiadások

Egyéb működési célú kiadások

Egyéb működési célú kiadások

Egyéb működési célú kiadások

Egyéb működési célú kiadások

Egyéb működési célú kiadások

Egyéb működési célú kiadások

Egyéb működési célú kiadások
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K6 Beruházások 2 695,0
2 Hasznosítással kapcsolatos folyó kiadások

4 Állami tulajdonú társaságok támogatása
296357 1 Az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kifizetések

K5 Egyéb működési célú kiadások 340,0
XLIV. A Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek és kiadások

2 A Nemzeti Földalappal kapcsolatos kiadások
1 Felhalmozási jellegű kiadások

1 Ingatlan vásárlás
278323 1 Termőföld vásárlás

K6 Beruházások -400,0
2 Hasznosítással kapcsolatos folyó kiadások

2 Ingatlanok fenntartásával járó kiadások 
296135 1 Hasznosítási kötelezettség kiadásai

K3 Dologi kiadások -48,5
3 A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai

296179 2 Eljárási költségek, díjak
K3 Dologi kiadások -430,0

LXV. Bethlen Gábor Alap
4 Alapból nyújtott támogatások

263167 6 Egyéb támogatások
K5 Egyéb működési célú kiadások 300,0

Millió forintban, egy tizedessel
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

LXV. Bethlen Gábor Alap
2 Költségvetési támogatás

284901 3 Eseti támogatás
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 300,0

Millió forintban, egy tizedessel
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

XI. Miniszterelnökség
30 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Célelőirányzatok
335751 8 Antall József Politika- és Társadalomtudományi Tudásközpont Alapítvány támogatása 150,0
348617 57 682,0

3 Határon túli magyarok programjainak támogatása
228895 1 Nemzetpolitikai tevékenység támogatása 200,0

XII. Földművelésügyi Minisztérium
004349 6 Mezőgazdasági középfokú szakoktatás intézményei 501,5
271134 14 Nemzeti park igazgatóságok 100,0

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
8 Állami tulajdonú társaságok szakmai feladatainak támogatása

348195 1 Állami ménesbirtokok szakmai feladatainak támogatása 1 067,0
XV. Nemzetgazdasági Minisztérium

006343 1 Nemzetgazdasági Minisztérium igazgatása 250,0

000516 5 Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság 711,2
XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
33 Hazai fejlesztési programok

357362 12 Bibó István Szakkollégium rekonstrukciója 700,0

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

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

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

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

Kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok ellátásának támogatása 
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345717 21 Kulturális célú fejlesztések 450,0
39 Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése

357373 40 Kültéri sportparkok fejlesztése 1 500,0
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium

004118 2 Külképviseletek igazgatása 2 350,0
7 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Célelőirányzatok
348695 6 3 700,0

2 Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása
263090 3 Demokrácia Központ Közalapítvány-Tom Lantos Intézet támogatása 30,0

3 Nemzetközi tagdíjak és európai uniós befizetések
255390 2 Európai uniós befizetések 32,3

XIX. Uniós fejlesztések
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok

7 Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok
335795 13 EU Önerő Alap -5 000,0

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
227942 5 Egyetemek, főiskolák 828,7

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
11 Kulturális feladatok és szervezetek támogatása

297435 3 Az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark támogatása 140,0
15 Gyermek és ifjúsági szakmai feladatok

3 Ifjúságpolitikai feladatok támogatása
348762 5 Új Nemzedék Központ Nonprofit Közhasznú Kft. támogatása 127,0

22 Egészségügyi ágazati előirányzatok
263978 2 Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok 334,5

24 Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése
11 Sportlétesítmények fejlesztése és fenntartása

277145 2 Állami, önkormányzati és egyéb sportlétesítmények fejlesztése, fenntartása 346,5
55 Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások

335740 9 Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása 5 514,0
XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok

331340 2 Kormányzati kommunikációval kapcsolatos feladatok 1 800,0
334717 3 Konzultációk kiadásai 1 200,0

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 60 771,9  60 771,9
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

2 példány

1 példány
1 példány

1 példány

Az adatlap 5 példányban töltendő ki

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

Külgazdasági és Külügyminisztérium felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai 
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3. melléklet az 1980/2015. (XII. 23.) Korm. határozathoz

LXXII. Egészségbiztosítási Alap

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

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

hatása
LXXII. Egészségbiztosítási Alap

2 Egészségbiztosítási ellátások kiadásai
3

1
263901 18 Összevont szakellátás

K5   Egyéb működési célú kiadások 12 000,0

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

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

hatása

Millió forintban, egy tizedessel
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jogcím 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 név (+/-) következő

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

hatása

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 12 000,0 12 000,0
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

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

1 példány

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2015.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

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

1 példány

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

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

Természetbeni ellátások
Gyógyító-megelőző ellátás
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4. melléklet az 1980/2015. (XII. 23.) Korm. határozathoz

          Ezer forintban

 Fejezet-
szám 

Cím- 
szám

 Alcím- 
szám

 Jogcím-
csoport 
szám

 Jogcím-
szám

 Kiemelt 
előirányzat-

szám
 Fejezet név Cím név Alcím név Jogcím-csoport 

név  Jogcím név    Kiemelt előirányzat neve  Átcsoportosítás 
(+/-)

XI. Miniszterelnökség
30 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Célelőirányzatok
64 Német-magyar barátság évéhez kapcsolódó programsorozat

K5 Egyéb működési célú kiadások -99 957
XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

1 Nemzeti Fejlesztési Minisztérium igazgatása
K5 Egyéb működési célú kiadások -11 624

7 Nemzeti Közlekedési Hatóság
K5 Egyéb működési célú kiadások -366 665
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -186 711

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
39 Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése

40 Kültéri sportparkok fejlesztése
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 565 000

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
1 Emberi Erőforrások Minisztériuma igazgatása

K5 Egyéb működési célú kiadások -40 058
2 Szociális és gyermekvédelmi intézményrendszer

3 Szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti feladatellátás és irányítás intézményei
K5 Egyéb működési célú kiadások -121 269

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
3 Felsőoktatási feladatok támogatása

1 Felsőoktatás speciális feladatai
K5 Egyéb működési célú kiadások -1 416

5  Egyéb feladatok támogatása
18 Határon túli oktatási és kulturális feladatok támogatása       

2 Határon túli kulturális feladatok támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások -200

11 Kulturális feladatok és szervezetek támogatása
1 Filmszakmai támogatások

K5 Egyéb működési célú kiadások -2 000
20 A 2015. évi Milánói Világkiállításon való részvételhez kapcsolódó feladatok

K5 Egyéb működési célú kiadások -13 708
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -831

12 Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és nemzetiségi kultúra
8 PANKKK Program a Nemzeti Kortárs Könnyűzenei Kultúráért

K5 Egyéb működési célú kiadások -150
13 Művészeti tevékenységek

4 Művészeti tevékenységek és egyéb fejezeti feladatok támogatása 
K5 Egyéb működési célú kiadások -12 152

5 Előadóművészeti törvény végrehajtásából adódó feladatok (működési és művészeti pályázatok)
K5 Egyéb működési célú kiadások -2 935

10 Művészeti nyugdíjsegélyek megtérítése
K5 Egyéb működési célú kiadások -8 200

14 A kábítószer-fogyasztás megelőzésével kapcsolatos feladatok
K5 Egyéb működési célú kiadások -500

21 PHARE Programok
6 Halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok társadalmi integrációja II.

2 Hazai társfinanszírozás (Halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok társadalmi integrációja II)
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 361 310

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

1 Versenysport és olimpiai felkészülés szakmai támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások -662

29 Sportági fejlesztési koncepciók megvalósításával összefüggő feladatok támogatása 

A 2014. évi költségvetési maradványok átcsoportosítása
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          Ezer forintban

 Fejezet-
szám 

Cím- 
szám

 Alcím- 
szám

 Jogcím-
csoport 
szám

 Jogcím-
szám

 Kiemelt 
előirányzat-

szám
 Fejezet név Cím név Alcím név Jogcím-csoport 

név  Jogcím név    Kiemelt előirányzat neve  Átcsoportosítás 
(+/-)

A 2014. évi költségvetési maradványok átcsoportosítása

K5 Egyéb működési célú kiadások -12 552
35 Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez

K5 Egyéb működési célú kiadások -65 200
47 Megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásának támogatása

K5 Egyéb működési célú kiadások -25 330
59 Társadalmi felzárkózást segítő programok

4 Roma kultúra támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások -543

5 Társadalmi, gazdasági, területi hátránykiegyenlítést elősegítő programok, szakkollégiumok
K5 Egyéb működési célú kiadások -6 792

7 Roma ösztöndíj programok
K5 Egyéb működési célú kiadások -29 382

9 Társadalmi felzárkózási és integrációs intézkedések
K5 Egyéb működési célú kiadások -17 430

XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda
1 Miniszterelnöki Kabinetiroda

B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 99 957
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A Kormány 1981/2015. (XII. 23.) Korm. határozata
a Nemzeti Kataszteri Program pénzügyi lezárásához szükséges intézkedésekről

A Kormány
 1. egyetért azzal, hogy a  Nemzeti Kataszteri Program pénzügyi lezárása érdekében a  Program finanszírozására 

a Nemzeti Kataszteri Program Nonprofit Kft. által felvett kölcsön végtörlesztésre kerüljön;
 2. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy az 1. pont végrehajtása érdekében gondoskodjon 2695,0 millió forint 

biztosításáról.
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1982/2015. (XII. 23.) Korm. határozata
a solti középhullámú rádióállomás rekonstrukciójáról és egyes távközlési feladatok forrásának biztosításáról

A Kormány felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a  Kormány által a  solti középhullámú rádióállomás 
rekonstrukciója és egyes távközlési feladatok végrehajtása céljából a  XVII. NFM fejezet, 26. Tulajdonosi 
joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások cím, 2. Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások alcím, 
1. Tőkeemelés jogcímcsoport javára külön kormányhatározatban átcsoportosított 4140,2 millió forint összeggel 
gondoskodjon tőkeemelés végrehajtásáról az  „ANTENNA HUNGÁRIA” Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlési 
Zártkörűen Működő Részvénytársaságban.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: a külön kormányhatározat szerinti forrás-átcsoportosítást követően azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1983/2015. (XII. 23.) Korm. határozata
a TIOP-2.2.4-09/1-2010-0027 azonosító számú („Szervezeti és infrastrukturális megújulás – Markhot Ferenc 
Kórház” című) projekt megvalósításához szükséges fedezet biztosításáról

A Kormány
 1. egyetért a TIOP-2.2.4-09/1-2010-0027 azonosító számú, „Szervezeti és infrastrukturális megújulás – Markhot Ferenc 

Kórház” című projekt (a továbbiakban: projekt) támogatásának 1. melléklet szerinti növelésével az Uniós fejlesztések 
fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 
28. §-a és 29. § (3) bekezdése alapján,

 2. felhívja az  emberi erőforrások miniszterét és a  Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy gondoskodjanak 
a  projekt támogatási szerződésének 1.  melléklet szerinti módosításáról, ezáltal – az  1.  melléklet szerinti 
többlettámogatás vonatkozásában – a támogatási jogviszony háromoldalú jogviszonyra történő változtatásáról.

Felelős: emberi erőforrások minisztere
 Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1983/2015. (XII. 23.) Korm. határozathoz

A B C D E F G H

1.

Projekt 

azonosító 

száma

Projekt 

megnevezése

Támogatást 

igénylő neve

Projekt elszámolható közkiadása Európai uniós 

forrás terhére el 

nem számolható 

költségnövekmény 

legfeljebb

(Ft)

Projekt összköltsége 

legfeljebb

(Ft)

Projekt rövid bemutatása
2.

Támogatás 

összege 

(Ft)

Önerő összege 

(Ft)

3.
TIOP-2.2.4- 
09/1-2010- 

0027

Szervezeti és 
infrastrukturális 

megújulás – 
Markhot Ferenc 

Kórház

Állami 
Egészségügyi 
Ellátó Központ

4 849 152 887 538 794 765 700 000 000 6 087 947 652

A projekt keretében egykapus, tömbösített 
funkcionális kórház, posztoperatív funkcionális 
egység kialakítása, telephelyek számának 
csökkentésével racionális, gazdaságos működés, 
fekvőbeteg-ellátó osztályok komfortosítása, 
telemedicina alkalmazásának kiterjesztése, 
az alapellátással közvetlen kapcsolat, ehhez 
informatikai háttér kialakítása valósul meg.
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A Kormány 1984/2015. (XII. 23.) Korm. határozata
az operatív programok végrehajtásával összefüggésben a XIX. Uniós fejlesztések és a XV. Nemzetgazdasági 
Minisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

A Kormány
 1. az  államháztartásról szóló 2011.  évi CXCV.  törvény (a  továbbiakban: Áht.) 33.  § (1) bekezdésében biztosított 

jogkörében eljárva elrendeli Magyarország 2015.  évi központi költségvetéséről szóló 2014.  évi C.  törvény 
(a  továbbiakban: Kvtv.) 1.  melléklet XV. Nemzetgazdasági Minisztérium fejezet címrendjének 25. Fejezeti kezelésű 
előirányzatok cím, 2. Ágazati célelőirányzatok alcím, 12. Operatív programok végrehajtásával összefüggő feladatok 
jogcímcsoporttal történő kiegészítését,

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

 2. az  Áht. 33.  § (2)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, az  operatív programokkal összefüggő feladatok 
ellátása érdekében felmerülő kiadások fedezetére
a) 499 260 ezer forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a  fel nem használt rész tekintetében 

visszatérítési kötelezettséggel a  Kvtv. 1.  melléklet XIX. Uniós Fejlesztések fejezet, 2. Fejezeti kezelésű 
előirányzatok cím, 9. 2014–2020 közötti kohéziós politikai operatív programok alcím, 7. Közigazgatás- és 
Közszolgáltatás Fejlesztési OP (KÖFOP) jogcímcsoport terhére, a  Kvtv. 1.  melléklet XV. Nemzetgazdasági 
Minisztérium fejezet, 1. Nemzetgazdasági Minisztérium igazgatása cím javára, az 1. melléklet szerint, és

b) 555 000 ezer forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a  fel nem használt rész tekintetében 
visszatérítési kötelezettséggel a  Kvtv. 1.  melléklet XIX. Uniós Fejlesztések fejezet, 2. Fejezeti kezelésű 
előirányzatok cím, 9. 2014–2020 közötti kohéziós politikai operatív programok alcím, 7. Közigazgatás- és 
Közszolgáltatás Fejlesztési OP (KÖFOP) jogcímcsoport terhére, a  Kvtv. 1.  melléklet XV. Nemzetgazdasági 
Minisztérium fejezet, 25. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2. Ágazati célelőirányzatok alcím, 12. Operatív 
programok végrehajtásával összefüggő feladatok jogcímcsoport javára, a 2. melléklet szerint,
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter 

nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

 3. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjon az 2. pont szerint átcsoportosított előirányzattal történő 
elszámolásról, illetve a fel nem használt előirányzat XIX. Uniós fejlesztések fejezet részére történő visszafizetéséről.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: 2016. december 31.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1984/2015. (XII. 23.) Korm. határozathoz

XV.  Nemzetgazdasági Minisztérium
XIX. Uniós fejlesztések

Ezer forintban
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
XV. Nemzetgazdasági Minisztérium

006343 1 Nemzetgazdasági Minisztérium igazgatása
K1 Személyi juttatások 390 667

K2 108 593
XIX. Uniós fejlesztések

2 Fejezeti  kezelésű előirányzatok
9

342862 7
K5 Egyéb működési célú kiadások -499 260

Ezer forintban
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

Ezer forintban
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

XV. Nemzetgazdsági Minisztérium
006343 1 Nemzetgazdasági Minisztérium igazgatása 499 260

XIX. Uniós fejlesztések
2 Fejezeti  kezelésű előirányzatok

9
342862 7 -499 260

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 499 260 499 260        
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

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

1 példány

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

2014-2020 közötti kohéziós politikai operatív program

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2015.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat száma

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

Közigazgatás- és Közszolgáltatás Fejlesztési OP (KÖFOP)

2014-2020 közötti kohéziós politikai operatív program

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

Közigazgatás- és Közszolgáltatás Fejlesztési OP (KÖFOP)

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

Államház-
tartási egyedi 

azonosító
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2. melléklet az 1984/2015. (XII. 23.) Korm. határozathoz
2. melléklet a …./2015. (… ...) Korm. határozathoz

XV.  Nemzetgazdasági Minisztérium
XIX. Uniós fejlesztések

Ezer forintban
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
XV. Nemzetgazdasági Minisztérium

25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2

356084 12
K5 Egyéb működési célú kiadások 555 000

XIX. Uniós fejlesztések
2 Fejezeti  kezelésű előirányzatok

9
342862 7

K5 Egyéb működési célú kiadások -555 000

Ezer forintban
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

Ezer forintban
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

XV. Nemzetgazdsági Minisztérium
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2
356084 12 555 000

XIX. Uniós fejlesztések
2 Fejezeti  kezelésű előirányzatok

9
342862 7 -555 000

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 555 000 555 000
Nemzetgazdasági Minisztérium
 Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

1 példány
1 példány
1 példány
2 példány

Ágazati célelőirányzatok
Operatív programok végrehajtásával összefüggő feladatok

Ágazati célelőirányzatok
Operatív programok végrehajtásával összefüggő feladatok

2014-2020 közötti kohéziós politikai operatív program
Közigazgatás- és Közszolgáltatás Fejlesztési OP (KÖFOP)

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Az adatlap 5 példányban töltendő ki

Közigazgatás- és Közszolgáltatás Fejlesztési OP (KÖFOP)

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2015.

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

2014-2020 közötti kohéziós politikai operatív program
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A Kormány 1985/2015. (XII. 23.) Korm. határozata
a távszerencsejáték játékadójából, valamint a sportfogadások játékadójából származó 2015. második félévi 
bevétel felhasználásához szükséges intézkedésekről

A Kormány a  Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény (a  továbbiakban: Kvtv.) 
30.  § (3)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva engedélyezi a  Kvtv. 1.  melléklet XX. Emberi Erőforrások 
Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 23. Sporttevékenység támogatása alcím, 5. Országos 
sportági szakszövetségek akadémia rendszerének kialakítása, továbbá az  MLSZ feladatainak támogatása 
jogcímcsoport előirányzat kiadási előirányzatának 152 622,4 ezer forinttal történő megemelését az  1.  melléklet 
szerint.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1985/2015. (XII. 23.) Korm. határozathoz

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

Ezer 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 (+/-) következő

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

hatása
XX.

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
23 Sporttevékenység támogatása

297446 5
K5 152 622,4

Ezer 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 (+/-) következő

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

hatása

Ezer 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 (+/-) következő

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

hatása
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
23 Sporttevékenység támogatása

297446 5 152 622,4

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 152 622,4 152 622,4
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   

Államháztartási 
egyedi azonosító

Államháztartási 
egyedi azonosító

1 példány
1 példány

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat száma

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat száma

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Országos sportági szakszövetségek akadémia rendszerének kialakítása, továbbá 
az MLSZ feladatainak támogatása

Országos sportági szakszövetségek akadémia rendszerének kialakítása, továbbá 
az MLSZ feladatainak támogatása

Egyéb működési célú kiadások

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2015.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat száma

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

Államháztartási 
egyedi azonosító
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A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.
A szerkesztőség címe: Budapest V., Kossuth tér 4.
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: Köves Béla ügyvezető.

A Kormány 1986/2015. (XII. 23.) Korm. határozata
a XI. Miniszterelnökség fejezet címrendjének módosításáról

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 
a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény (a  továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet 
XI. Miniszterelnökség fejezet, 35. Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások cím, 2. Tulajdonosi 
joggyakorlással kapcsolatos kiadások alcím, 1. A  Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos 
kiadások jogcímcsoport, 4. Az  Erste Bank Hungary Zrt. tulajdonosi részesedésének megszerzése jogcím címrendi 
besorolását a Kvtv. 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 35. Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek 
és kiadások cím, 2. Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások alcím, 2. Az  MFB. Zrt. rábízott vagyonába 
tartozó tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások jogcímcsoport, 4. Az Erste Bank Hungary Zrt. tulajdonosi 
részesedésének megszerzése jogcímre változtatja.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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	A belügyminiszter 82/2015. (XII. 23.) BM rendelete
	a Modern Városok Program támogatása központi kezelésű előirányzat kezeléséről és felhasználásáról

	A Kormány 1980/2015. (XII. 23.) Korm. határozata
	a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő forrásbiztosításról és egyéb előirányzat-átcsoportosításokról, valamint egyes kormányhatározatok és kormányrendelet módosításáról, továbbá a 2014. évi költségvetési maradványok egy részé

	A Kormány 1981/2015. (XII. 23.) Korm. határozata
	a Nemzeti Kataszteri Program pénzügyi lezárásához szükséges intézkedésekről

	A Kormány 1982/2015. (XII. 23.) Korm. határozata
	a solti középhullámú rádióállomás rekonstrukciójáról és egyes távközlési feladatok forrásának biztosításáról

	A Kormány 1983/2015. (XII. 23.) Korm. határozata
	a TIOP-2.2.4-09/1-2010-0027 azonosító számú („Szervezeti és infrastrukturális megújulás – Markhot Ferenc Kórház” című) projekt megvalósításához szükséges fedezet biztosításáról

	A Kormány 1984/2015. (XII. 23.) Korm. határozata
	az operatív programok végrehajtásával összefüggésben a XIX. Uniós fejlesztések és a XV. Nemzetgazdasági Minisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

	A Kormány 1985/2015. (XII. 23.) Korm. határozata
	a távszerencsejáték játékadójából, valamint a sportfogadások játékadójából származó 2015. második félévi bevétel felhasználásához szükséges intézkedésekről

	A Kormány 1986/2015. (XII. 23.) Korm. határozata
	a XI. Miniszterelnökség fejezet címrendjének módosításáról
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