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Törvények

2016. évi I. törvény
a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó
rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény módosításáról*

1. §

(1) A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó
rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény (a továbbiakban: Ptké.) 11. § (1) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(1) A Ptk. hatálybalépésekor nyilvántartásba bejegyzett, illetve a 9. § (1) bekezdése szerint bejegyzés alatt
álló egyesület és alapítvány 2017. március 15. napjáig köteles a létesítő okiratának mindazon rendelkezését
felülvizsgálni és szükség szerint módosítani, amelyek nem felelnek meg a Ptk. szabályainak. Egyesület esetében nem
kell módosítani az alapszabályt abból az okból, hogy az tartalmazza az egyesület alapító tagjainak nevét, és azok
lakóhelyét vagy székhelyét.”
(2) A Ptké. 11. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az (1) bekezdés szerinti egyesület és alapítvány a létesítő okirata (1) bekezdés szerinti módosításának bírósági
nyilvántartásba vételét, legkésőbb azonban 2017. március 15. napját követően csak a Ptk. rendelkezéseinek
megfelelő létesítő okirat alapján és a Ptk. rendelkezéseinek megfelelően működhet.”

2. §		
A Ptké. 12. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Illeték és közzétételi költségtérítés megfizetése nélkül lehet a cégbírósághoz benyújtani változásbejegyzési
kérelmet, feltéve hogy az ahhoz csatolandó létesítő okirat módosítása kizárólag a Ptk. rendelkezéseihez történő
igazítás, illetve a Ptk. eltérést engedő szabályainak alkalmazása miatti módosításokat tartalmaz. Ha a cég egyéb
cégadatot érintő változást is bejelent, abban az esetben is csak az e cégadat módosítására vonatkozóan egyébként
fizetendő illetéket és közzétételi költségtérítést kell fizetni.”
3. §		
A Ptké. 13. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) Az (1) bekezdés szerinti korlátolt felelősségű társaság legkésőbb 2017. március 15-éig köteles a törzstőkéjét
megemelni vagy átalakulni, egyesülni azzal, hogy a tőkeemelésről a Ptk. rendelkezéseinek alkalmazásával
határozhat.
(3) A (2) bekezdés szerinti döntésig a társaságnak a Gt. rendelkezéseit kell alkalmaznia. A társaságnak a (2) bekezdés
szerinti döntéssel egyidejűleg kell döntenie a Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködéséről.”
4. §		
Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Áder János s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés elnöke

* A törvényt az Országgyűlés a 2016. március 1-i ülésnapján fogadta el.
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2016. évi II. törvény
a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény, valamint a sportról szóló 2004. évi
I. törvény módosításáról*
1. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény módosítása
1. §		
A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao tv.) 4. §-a a következő
47. és 48. ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában)
„47. olimpiai pályázat: a sportról szóló 2004. évi I. törvény 77. § v) pontjában meghatározott olimpiai pályázat;
48. olimpiai pályázat lebonyolításáért felelős nonprofit társaság: a sportról szóló 2004. évi I. törvény 77. §
w) pontjában meghatározott zártkörűen működő nonprofit részvénytársaság.”
2. §		
A Tao tv. a 22/C. §-t követően a következő alcímmel és 22/D. §-sal egészül ki:

„Az olimpiai pályázat támogatásának adókedvezménye
22/D. § (1) Az adózó az általa az adóévben az olimpiai pályázat lebonyolításáért felelős nonprofit gazdasági társaság
részére az olimpiai pályázat lebonyolításával összefüggésben felmerülő költségek támogatására visszafizetési
kötelezettség nélkül nyújtott támogatás, juttatás, véglegesen átadott pénzeszköz és térítés nélkül átadott
eszköz könyv szerinti értéke, valamint a térítés nélkül nyújtott szolgáltatás bekerülési értéke alapján, legfeljebb
a (2) bekezdés szerinti támogatási igazolásban szereplő összegig – döntése szerint – a támogatás adóéve és az azt
követő adóévek adójából, de utoljára a támogatás naptári évét követő hatodik naptári évben lezáruló adóév
adójából adókedvezményt vehet igénybe.
(2) Az (1) bekezdés szerinti adókedvezmény az olimpiai pályázat lebonyolításáért felelős nonprofit gazdasági
társaság által kiállított támogatási igazolás alapján vehető igénybe. A támogatási igazolás tartalmazza az adózó
megnevezését, székhelyét, adószámát és az adókedvezményre jogosító támogatás összegét.
(3) Az (1) bekezdés szerinti adókedvezmény igénybevételének feltétele, hogy az adózó a támogatást a támogatásra
jogosult olimpiai pályázat lebonyolításáért felelős nonprofit gazdasági társaság részére a támogatási szerződés
megkötését követő 30 napon belül átutalja (teljesítse).
(4) A támogatásra tekintettel az adózó az (1) bekezdés szerinti juttatás adóévének adóalapját a 3. számú melléklet
A) rész 17. pontjában és a B) rész 9. pontjában foglaltak figyelembe vételével állapítja meg.
(5) Az olimpiai pályázat lebonyolításáért felelős nonprofit gazdasági társaság támogatója a támogatás juttatásáért
ellenszolgáltatásra nem jogosult.
(6) Az adózó a támogatás teljesítését követő 8 napon belül bejelenti az állami adóhatóságnak a támogatási igazolás
alapján érvényesíthető adókedvezmény összegét.”
3. §		
A Tao tv. 29/A. §-a a következő (18)–(19) bekezdéssel egészül ki:
„(18) E törvénynek a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény, valamint a sportról szóló
2004. évi I. törvény módosításáról szóló 2016. évi II. törvény (a továbbiakban: Módtv2.) által megállapított 4. § 47.
és 48. pontját, 22/D. §-át, 3. számú melléklet A) rész 17. pontját, és B) rész 9. pontját a Módtv2. hatálybalépését
követően nyújtott támogatásra kell alkalmazni, függetlenül attól, hogy az adózó naptári évvel azonos, vagy attól
eltérő üzleti évet alkalmaz.
(19) Az olimpiai pályázat lebonyolításáért felelős nonprofit gazdasági társaság által a 22/D. § szerint kiállított
támogatási igazolások 2016-ra és 2017-re vonatkozóan együttesen számított értéke nem haladhatja meg
a 19 milliárd forintnak megfelelő értéket.”
4. §		
A Tao tv. 3. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
5. §		
Hatályát veszti a Tao tv. 4. § 47. és 48. pontja, 22/D. §-a, 3. számú melléklet A) rész 17. pontja és B) rész 9. pontja,
29/A. § (18)–(19) bekezdése.

* A törvényt az Országgyűlés a 2016. március 1-i ülésnapján fogadta el.
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2. A sportról szóló 2004. évi I. törvény módosítása
6. §		
A sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Sport tv.) VIII. fejezete a következő alcímmel és 62/A–62/C. §-sal
egészül ki:

„Az olimpiai pályázat adókedvezményének támogatási szabályai
62/A. § (1) A Tao. 22/D. §-a szerinti támogató részére a Tao. 22/D. §-a szerinti adókedvezmény igénybevételének
feltételét képező támogatási igazolást – a támogatóval kötött támogatási megállapodás alapján – az olimpiai
pályázat lebonyolításáért felelős nonprofit gazdasági társaság állítja ki.
(2) Az olimpiai pályázat lebonyolításáért felelős nonprofit gazdasági társaság az általa kiadott támogatási
igazolásokról – a támogatási igazoláson szereplő adattartalommal, valamint a támogatások pénzügyi teljesülése
tényének feltüntetésével – külön nyilvántartást vezet.
(3) Az olimpiai pályázat lebonyolításáért felelős nonprofit gazdasági társaság a támogatási igazolás kiállítására akkor
jogosult, ha
a) a (2) bekezdés szerinti nyilvántartás alapján megállapítható, hogy a támogatási igazolás kiállítása nem
eredményezi a Tao. 29/A. § (19) bekezdésében meghatározott összeg túllépését, és
b) a Tao. 22/D. §-a szerinti támogató a támogatási megállapodás megkötése napján köztartozásmentes adózónak
minősül.
(4) A (3) bekezdésben foglalt feltételek teljesülése esetén az olimpiai pályázat lebonyolításáért felelős nonprofit
gazdasági társaság a támogatási megállapodás megkötésétől számított tizenöt napon belül kiállítja a támogatási
igazolást.
(5) A támogatási igazolást az olimpiai pályázat lebonyolításáért felelős nonprofit gazdasági társaság 2 példányban
állítja ki, amelyből egy példányt köteles a Tao. 22/D. §-a szerinti támogató részére átadni, továbbá gondoskodik egy
példány megőrzéséről.
(6) A támogatási igazolást az olimpiai pályázat lebonyolításáért felelős nonprofit gazdasági társaság visszavonja,
ha a Tao. 22/D. §-a szerinti támogató a támogatási megállapodásban teljesítési napként meghatározott naptól
számított harminc napon belül a támogatást nem teljesíti, és e tényről írásban értesíti az állami adóhatóságot.
62/B. § Az olimpiai pályázat lebonyolításáért felelős nonprofit gazdasági társaságnak a 2017. december 31-ig fel
nem használt támogatást a központi költségvetés számára kell visszautalnia 2018. január 31-ig az államháztartásért
felelős miniszter által megjelölt számlára, amelyet a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet,
4. Egyéb költségvetési bevételek cím, 1. Vegyes bevételek alcímen belül önálló jogcímcsoporton kell elszámolni.
62/C. § Az olimpiai pályázat lebonyolításáért felelős nonprofit gazdasági társaságnak a Tao. 22/D. §-a alapján
nyújtott támogatására az államháztartásról szóló törvény költségvetési támogatás nyújtására vonatkozó
rendelkezéseit nem kell alkalmazni.”
7. §		
A Sport tv. 77. §-a a következő v)–w) ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában:)
„v) olimpiai pályázat: a 2024. évi XXXIII. Nyári Olimpiai és XVII. Paralimpiai Játékok budapesti rendezésére vonatkozó
pályázat,
w) olimpiai pályázat lebonyolításáért felelős nonprofit gazdasági társaság: Budapest Főváros Önkormányzata és
a Magyar Olimpiai Bizottság közös és kizárólagos tulajdonában álló, az olimpiai pályázat lebonyolításáért felelős
zártkörűen működő nonprofit részvénytársaság.”
8. §		
Hatályát veszti a Sport tv. 62/A. és 62/C. §-a.

3. Záró rendelkezések
9. §

(1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Az 5. § és a 8. § 2018. január 1-jén lép hatályba.
Áder János s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés elnöke
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1. melléklet a 2016. évi II. törvényhez
1. A Tao tv. 3. számú melléklet A) része a következő 17. ponttal egészül ki:
[A 8. § (1) bekezdésének d) pontja alkalmazásában nem a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült költségnek,
ráfordításnak minősül különösen:]
„17. a 22/D. §-ban meghatározott támogatás adóévi adózás előtti eredmény terhére elszámolt összegének
75 százaléka.”
2. A Tao tv. 3. számú melléklet B) része a következő 9. ponttal egészül ki:
[A 8. § (1) bekezdés d) pontjának alkalmazásában a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült költségnek,
ráfordításnak minősül különösen:]
„9. a 22/D. §-ban meghatározott támogatás adóévi adózás előtti eredmény terhére elszámolt összegének
25 százaléka;”

3504

III.

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2016. évi 33. szám

Kormányrendeletek

A Kormány 41/2016. (III. 9.) Korm. rendelete
a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet Magyarország egész területére történő elrendeléséről,
valamint a válsághelyzet elrendelésével, fennállásával és megszüntetésével összefüggő szabályokról
A Kormány a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény 93. § (1) bekezdés j) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet elrendelése
1. §		
A Kormány a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Met.) 80/A. § (1) bekezdés c) pontja
szerinti tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet (a továbbiakban: válsághelyzet) rendel el.
2. §		
A válsághelyzetben alkalmazható, a Met. 80/B–80/G. § szerinti intézkedések alkalmazási területe Magyarország
egész területe.

2. A válsághelyzet fennállásával összefüggő rendelkezések
3. §		
E rendelet hatálybalépését követően az idegenrendészetért és menekültügyért felelős miniszter haladéktalanul
gondoskodik az e rendelet, illetve a válsághelyzettel összefüggő jogszabályi rendelkezések tartalmáról való
tájékoztatásról. A tájékoztatást a közszolgálati műsorszolgáltatók, valamint – lehetőség szerint – a körzeti, helyi
műsorszolgáltatók és legalább egy országos napilap közreműködésével, a lehető legrövidebb időn belül közzé kell
tenni.
4. §		
Az országos rendőrfőkapitány és a menekültügyi hatóság vezetője a válsághelyzet elrendelését követően legalább
15 naponként közösen tájékoztatja az idegenrendészetért és menekültügyért felelős minisztert a válsághelyzet
elrendelését megalapozó feltételek fennállásáról.

3. Záró rendelkezések
5. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Ez a rendelet 2016. szeptember 9-én hatályát veszti.

6. §		
Hatályát veszti
a)
a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet kihirdetéséről, valamint a válsághelyzet elrendelésével,
fennállásával és megszüntetésével összefüggő szabályokról szóló 269/2015. (IX. 15.) Korm. rendelet,
b)
a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet Baranya megye, Somogy megye, Zala megye és Vas megye
területére történő kihirdetéséről, valamint a válsághelyzet elrendelésével, fennállásával és megszüntetésével
összefüggő szabályokról szóló 270/2015. (IX. 18.) Korm. rendelet.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 42/2016. (III. 9.) Korm. rendelete
a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának
rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet] 115. §-a
a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A biztosítéknyújtási kötelezettség alól a 84. § (1) bekezdése alapján mentes közszféra szervezet
kedvezményezett számára az előleg azonnali kifizetésre kerül a támogatási szerződés megkötését követően,
ha a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg vagy a szerződéskötési folyamat során az előlegigénylési
dokumentációt is benyújtja.”
2. §		
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 116. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A támogatási előleg mértéke és összege nem haladhatja meg a megítélt támogatás összegének
a) 25%-át, de legfeljebb egymilliárd forintot,
b) belföldi természetes személy, mikro-, kis- és középvállalkozás, közszféra szervezet, civil szervezet, egyházi jogi
személy, nonprofit gazdasági társaság és köztestület kedvezményezett esetén 50%-át, de legfeljebb egymilliárd
forintot,
c) kutatás, műszaki fejlesztés esetén 75%-át, de legfeljebb egymilliárd forintot,
d) EMVA forrás esetén 50%-át.”
3. §		
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
4. §

(1) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet
a)
115/A. § (6) bekezdésében a „függeszteni,” szövegrész helyébe a „függeszteni, a 115. § (2a) bekezdésében
meghatározott kivétellel” szöveg,
b)
117. § (7) bekezdésében a „hat hónapon” szövegrész helyébe a „nyolc hónapon” szöveg
lép.
(2) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 104.1 pontjában a „hiánypótlása, tisztázása” szövegrész
helyébe a „hiánypótlása ellenőrzése” szöveg, a „jóváhagyja” szövegrész helyébe a „jóváhagyja, illetve a 115. §
(2a) bekezdésében meghatározott esetben előzetesen jóváhagyja” szöveg lép.

5. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a 42/2016. (III. 9.) Korm. rendelethez
1. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 101.1 pontja a következő rendelkezéssel egészül ki:
„A 115. § (2a) bekezdésében meghatározott esetben az elektronikus benyújtás a támogatási kérelem benyújtásával
egyidejűleg vagy a szerződéskötési folyamat során történik.”
2. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 104.2 pontja a következő rendelkezéssel egészül ki:
„Előzetes jóváhagyás esetén az utalványozás a támogatási szerződés hatálybalépését követően indul.”
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A Kormány 43/2016. (III. 9.) Korm. rendelete
az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő,
a 2014–2020 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt
energiahatékonyság növelését célzó beruházások megvalósításáról szóló
435/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
Az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2014–2020 programozási
időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt energiahatékonyság növelését célzó
beruházások megvalósításáról szóló 435/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 435/2015. (XII. 28.) Korm.
rendelet] 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § (1) E rendelet hatálya az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő,
a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter (a továbbiakban: miniszter) hatáskörébe utalt, a 2014–2020
programozási időszak Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programja terhére finanszírozott, közszféra
szervezet épületenergetikai célú beruházása – ide értve a megújuló energiaforrás alkalmazásával kombinált
beruházást is – megvalósítását célzó kiemelt projektekre terjed ki.
(2) E rendelet hatálya nem terjed ki a szakaszolt projektekre, valamint az egyházi jogi személyek, villamosenergiaszolgáltatók, földgázszolgáltatók és távhőszolgáltatók projektjeire.”
2. §

(1) A 435/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 2. §-a a következő 2a. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„2a. kiemelt projekt: a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés 16. pontja szerinti projekt,”
(2) A 435/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 2. §-a a következő 5a. és 5b. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„5a. szakaszolt projekt: a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés 49. pontja szerinti projekt,
5b. szakpolitikai felelős: a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 2. mellékletében meghatározott, a 272/2014. (XI. 5.) Korm.
rendelet 18. §-a szerinti feladatokat ellátó személy,”

3. §		
A 435/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A Társaság a támogatást igénylő konzorcium konzorciumvezetőjeként eljárva előkészíti az 1. § szerinti projektet.
A Társaság a támogatást igénylő – a támogatási szerződés megkötését követően kedvezményezett – konzorcium
konzorciumvezetőjeként ellátja az 1. § szerinti projekt megvalósításával összefüggő projektmenedzsment
feladatokat, lebonyolítja a beszerzési és közbeszerzési eljárásokat, valamint ellátja a műszaki ellenőri feladatokat.”
4. §		
A 435/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 7. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Ha az 1. § szerinti projekt megvalósításával összefüggésben el nem számolható költség merül fel, azt
az a konzorciumi tag köteles finanszírozni, amelynél az adott költség felmerült, azzal, hogy a bírságot, büntetést
az a konzorciumi tag viseli, amelynek a bírságra, büntetésre okot adó esemény felróható.”
5. §		
Hatályát veszti a 435/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 2. §
a)
5. pontjában az „az egyházi jogi személy kivételével,” szövegrész,
b)
8. pontja.
6. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		
		

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

A Kormány 1115/2016. (III. 9.) Korm. határozata
a tömeges migrációval és terrorfenyegetettséggel összefüggésben Magyarország veszélyeztetett
külképviseletei biztonságának megerősítése, infokommunikációs biztonságának fejlesztése, valamint
a stabil és a helyi szolgáltatótól független műholdas összeköttetés biztosítása érdekében szükséges
intézkedésekről
1. A Kormány egyetért azzal, hogy a Külgazdasági és Külügyminisztérium veszélyeztetett külképviseletei
biztonságának megerősítése, infokommunikációs biztonságának fejlesztése, valamint a stabil és megbízható
műholdas összeköttetés biztosításának ellátására – összefüggésben a kialakult és vélhetően hosszabb
távon fennálló tömeges migrációs helyzettel, romló közbiztonsági és terrorfenyegetettségi kockázatokkal –
a külképviseletei biztonságát megerősítse.
2. Az 1. pontban meghatározottak érdekében a Kormány
a)
felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a 2016. évben gondoskodjon 2 844 388 ezer forint fejlesztési
forrás biztosításáról a XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet, 2. Külképviseletek igazgatása címen,
valamint 126 000 ezer forint forrás biztosításáról a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló
2015. évi C. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet,
1. Külgazdasági és Külügyminisztérium központi igazgatása címen;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
a felmerülés ütemében folyamatosan
b)
felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a 2017–2020. években gondoskodjon összesen 2 040 593 ezer
forint fejlesztési forrás biztosításáról a központi költségvetés XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium
fejezet, 2. Külképviseletek igazgatása címen, valamint 184 000 ezer forint forrás biztosításáról
a XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet, 1. Külgazdasági és Külügyminisztérium központi
igazgatása címen, a jelölt összegek tekintetében az alábbi évenkénti bontásban:
ba)
2017. év: XVIII. fejezet 2. Külképviseletek igazgatása cím 1 649 054 ezer forint, 1. Külgazdasági és
Külügyminisztérium központi igazgatása cím 106 000 ezer forint;
bb)
2018. év: XVIII. fejezet 2. Külképviseletek igazgatása cím 130 513 ezer forint, 1. Külgazdasági és
Külügyminisztérium központi igazgatása cím 26 000 ezer forint;
bc)
2019. év: XVIII. fejezet 2. Külképviseletek igazgatása cím 130 513 ezer forint, 1. Külgazdasági és
Külügyminisztérium központi igazgatása cím 26 000 ezer forint;
bd)
2020. év: XVIII. fejezet 2. Külképviseletek igazgatása cím 130 513 ezer forint, 1. Külgazdasági és
Külügyminisztérium központi igazgatása cím 26 000 ezer forint;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
a 2017. évtől a központi költségvetési törvény tervezése során évenkénti bontásban
c)
felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy az 1. pontban meghatározott feladatok végrehajtásához
szükséges intézkedéseket megtegye;
Felelős:
külgazdasági és külügyminiszter
Határidő:
azonnal
d)
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 36. § (4b) bekezdés a) pontjában meghatározott
jogkörében eljárva az 1. pontban meghatározott célra engedélyezi a Kvtv. 1. melléklet XVIII. Külgazdasági
és Külügyminisztérium fejezet, 2. Külképviseletek igazgatása címbe sorolt, legfeljebb a b) alpont szerinti
előirányzatok mértékéig történő éven túli kötelezettség vállalását;
e)
felhívja a külgazdasági és külügyminisztert az 1. pontban meghatározott célhoz szükséges beszerzések
lefolytatására azzal, hogy a beszerzések mentesülnek a Kormány irányítása alá tartozó fejezetek költségvetési
szerveinek eszközbeszerzéseiről szóló 1982/2013. (XII. 29.) Korm. határozatban elrendelt beszerzési tilalom
alól.
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Felelős:
Határidő:

külgazdasági és külügyminiszter
azonnal

		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1116/2016. (III. 9.) Korm. határozata
a Budapesten és Balatonfüreden megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi
Világbajnokság megvalósításához szükséges létesítményfejlesztés megvalósítása érdekében szükséges
források rendelkezésre állásáról
A Kormány
1. egyetért a Budapesten és Balatonfüreden megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi
Világbajnokság (a továbbiakban: Világbajnokság) megrendezéséhez szükséges beruházásoknak – a részére
bemutatott előterjesztés szerinti beruházási tartalommal történő – megvalósításával;
2. felhívja a nemzetgazdasági minisztert és a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a Világbajnokság megrendezéséhez
szükséges beruházások megvalósítása érdekében gondoskodjanak az 1. melléklet 1–7. pontja szerinti fejlesztések
ütemezett megvalósításához a 2016. évben – az engedélyköteles építési tevékenységre vonatkozó fordított
általános forgalmi adó kötelezettség figyelembevételével – szükséges legfeljebb 3250,0 millió forintnak
a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet
XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezetben való rendelkezésre állásáról;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
2016. október 1.
3. felhívja a nemzetgazdasági minisztert és a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a Világbajnokság megrendezéséhez
szükséges beruházások megvalósítása érdekében gondoskodjanak az 1. melléklet 1–7. pontja szerinti fejlesztések
ütemezett megvalósításához a 2017. évben – az engedélyköteles építési tevékenységre vonatkozó fordított
általános forgalmi adó kötelezettség figyelembevételével – szükséges legfeljebb 8963,0 millió forintnak a 2017. évi
központi költségvetés XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezetben való rendelkezésre
állásáról;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
a 2017. évi központi költségvetés tervezése során
4. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 36. § (4a) bekezdésében biztosított
jogkörében eljárva jóváhagyja, hogy az állam nevében a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. a FINA Úszó-,
Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság Budapesten történő megrendezéséhez szükséges egyes
létesítmény-fejlesztések finanszírozásához szükséges intézkedésekről szóló 1331/2015. (V. 26.) Korm. határozatban
(a továbbiakban: Határozat) meghatározott célok végrehajtása érdekében az 1. melléklet 1–7. pontja szerinti
fejlesztések megvalósításához kapcsolódó vállalkozási és egyéb szerződéseket – a központi költségvetés
XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezetének az érintett létesítmény-fejlesztések
kiadásait tartalmazó költségvetési kiadási előirányzata terhére – megkösse azzal, hogy a kötelezettségvállalás
összege a 2016–2017. években nem haladhatja meg a Határozatban rögzített összegen felül a további legfeljebb
7628,0 millió forintot;
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
2016. június 30.
5. az Áht. 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Kvtv. 1. melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok címét a 49. Balatonfüredi FINA rendezvény támogatása
alcímmel egészíti ki;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
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6. az 1. melléklet 8. pontja szerinti beruházások megvalósítása érdekében – az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított
jogkörében eljárva – 358,0 millió forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Kvtv. 1. melléklet XVII. Nemzeti
Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 39. Sportlétesítmények fejlesztése és
kezelése alcím, 17. Nemzeti Olimpiai Központ beruházás támogatása jogcímcsoport terhére a Kvtv. 1. melléklet
XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 49. Balatonfüredi FINA
rendezvény támogatása alcím javára, a 2. melléklet szerint;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
azonnal
7. az 1. melléklet 8. pontja szerinti beruházások ütemezett megvalósítása érdekében felhívja a nemzetgazdasági
minisztert és a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy gondoskodjanak legfeljebb 357,0 millió forint összegű forrásnak
a 2017. évi központi költségvetés tervezése során a XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezetben történő
biztosításáról;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
a 2017. évi központi költségvetés tervezése során
8. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy – összhangban a Budapesten megrendezendő Úszó-, Vízilabda-,
Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megvalósításához szükséges létesítményfejlesztésről szóló 2015. évi
XXXIII. törvény rendelkezéseivel – a 6. pont szerinti forrás rendelkezésre bocsátása érdekében kössön támogatási
szerződést az 1. melléklet 8. pontja vonatkozásában Balatonfüred Város Önkormányzatával elszámolási
kötelezettség, a fel nem használt támogatási összeg tekintetében pedig visszafizetési kötelezettség rögzítésével;
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
azonnal
9. az Áht. 36. § (4b) bekezdés b) pontjában biztosított jogkörében eljárva a nemzeti fejlesztési miniszter részére
felhatalmazást ad éven túli kötelezettségvállalásra az 1. melléklet 8. pontja vonatkozásában a 2017. évi részösszeg
tekintetében összesen legfeljebb 357,0 millió forint összegben;
10. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjon a 6. pont szerint átcsoportosított 358,0 millió forint
visszapótlásáról a Kvtv. 1. melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok
cím, 39. Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése alcím, 17. Nemzeti Olimpiai Központ beruházás támogatása
jogcímcsoport javára.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
2016. július 31.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet az 1116/2016. (III. 9.) Korm. határozathoz
A Budapesten megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság
megvalósításához szükséges létesítményfejlesztések
Létesítmény (projektelem)

1.

Új Dagály Úszóközpont

2.

Árvízvédelmi beruházások

3.

Új Dagály Úszóközpont beruházáshoz kapcsolódó egyéb tételek

4.

Parkolók

5.

Sentab vízvezetékcső felújítása

6.

FINA Market I. – beléptetés-biztonságtechnika

7.

Óriás ugrótorony

8.

Balatonfüredi lelátók, egyéb kiszolgáló létesítmények, minimálisan szükséges közlekedésfejlesztés
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2. melléklet az 1116/2016. (III. 9.) Korm. határozathoz
XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2016.
Államháztartási egyedi
azonosító

Fejezet
szám

XVII.
358540

Cím
szám

20

Alcím
szám

Jogcím
szám

49
39

343839

Jogcím
csop.
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

A módosítás jogcíme

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Balatonfüredi FINA rendezvény támogatása
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése
Nemzeti Olimpiai Központ beruházás támogatása
Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8
17

Jogcím
név

K8

Módosítás
(+/-)

358,0
-358,0

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Államháztartási egyedi
azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

BEVÉTEL

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

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

Kiemelt előirányzat
neve

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

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

Államháztartási egyedi
azonosító

Fejezet
szám

XVII.
358540
343839

Cím
szám

20

Alcím
szám

49
39

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

17

TÁMOGATÁS
Kiemelt előirányzat
neve

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Balatonfüredi FINA rendezvény támogatása
Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése
Nemzeti Olimpiai Központ beruházás támogatása

-358,0

Összesen

I. n.év

358,0

358,0

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

358,0

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

azonnal

II. n.év

III. n.év

IV. n.év

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2016. évi 33. szám

Az adatlap 5 példányban töltendő ki
ítása/zárolása (módosítása +/-)
Fejezet
1 példány
időarányos
Állami Számvevőszék
1 példány
teljesítményarányos
Magyar Államkincstár
1 példány
egyéb:
Nemzetgazdasági Minisztérium
2 példány
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.
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M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2016. évi 33. szám

A Kormány 1117/2016. (III. 9.) Korm. határozata
a 2014–2020-as programozási időszakot érintő projektértékelési-rendszer átalakításáról
A Kormány
1. egyetért azzal, hogy a 2014–2020-as programozási időszakban az európai uniós projektek értékelése a kiszervezés
helyett objektív szakmai szempontok alapján felállított, nyilvános szaknévsorban vezetett állami értékelők útján
valósuljon meg;
2. felkéri a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy dolgozzon ki egy olyan, az európai uniós források értékelése és
elbírálása során alkalmazandó új rendszerre és szaknévsorra vonatkozó szabályozást, amely a Kormány politikai és
társadalmi célkitűzéseivel összhangban, az Európai Bizottsággal megkötött megállapodásoknak megfelelően erősíti
a transzparens, szakszerű és célszerű forrásfelhasználást.
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
2016. április 15.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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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.

