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III. Kormányrendeletek

A Kormány 93/2016. (V. 2.) Korm. rendelete
a személyazonosító igazolványhoz tartozó elektronikus aláíráshoz kapcsolódó időbélyegzés szolgáltatás 
bevezetéséhez szükséges egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 175.  § (1)  bekezdés 
c) pontjában,
a 2.  § tekintetében a  fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a  fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával 
és a  területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21.  § a)  pontjában és 21/A.  § 
b) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § 
(3) és (5) bekezdésében,
a 3. és 4.  § tekintetében a  polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 47.  § 
(1) bekezdés g) pontjában
kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről szóló 84/2012. (IV. 21.) 
Korm. rendelet módosítása

1. §  Az egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről szóló 84/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet 
5/b. alcíme helyébe a következő alcím lép:
„5/b. Az állandó személyazonosító igazolványhoz kapcsolódó elektronikus aláírás szolgáltatáshoz 
tartozó elektronikus aláírás hitelesítési és időbélyegzés szolgáltatást nyújtó szerv
7/C.  § A  Kormány a  polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerinti, 
a  személyazonosító igazolványhoz tartozó elektronikus aláírás hitelesítési és az  ehhez kapcsolódóan nyújtott 
időbélyegzés szolgáltatás szolgáltatójaként a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.-t jelöli ki.”

2. A kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

2. §  A kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. melléklet 41. pontjában az „e-aláírási funkcióhoz” 
szövegrész helyébe az „e-aláírási funkcióhoz és időbélyegzés szolgáltatáshoz” szöveg lép.

3. A személyazonosító igazolvány kiadása és az egységes arcképmás- és aláírás-felvételezés 
szabályairól szóló 414/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

3. § (1) A személyazonosító igazolvány kiadása és az egységes arcképmás- és aláírás-felvételezés szabályairól szóló 414/2015. 
(XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Szig. R.) 50. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  kijelölt hitelesítés-szolgáltató az  állandó személyazonosító igazolvány e-aláírási funkciójához kapcsolódó 
hitelesítés-szolgáltatást az  aláírás-létrehozó eszközön az  aláírás-létrehozó adat elhelyezése szolgáltatással együtt 
nyújtja. A  kijelölt hitelesítés-szolgáltató olyan minősített időbélyegzés szolgáltatást (a  továbbiakban: időbélyegzés 
szolgáltatás) is nyújt, amely kizárólag az állandó személyazonosító igazolvány e-aláírási funkciójához használható fel.”

 (2) A Szig. R. 53. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Az  e-aláírási funkcióval és időbélyegzés szolgáltatással kapcsolatos szolgáltatási szerződés egy aláírt eredeti 
példányát át kell adni az igénybe vevőnek. A szolgáltatási szerződés másik aláírt eredeti példányát a járási hivatal és 
a központi szerv továbbítja a kijelölt hitelesítés-szolgáltatónak.”

 (3) A Szig. R. 57. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  (2)  bekezdés szerinti esetben a  járási hivatal és a  központi szerv rögzíti az  új tanúsítvány igénylésére 
vonatkozó szolgáltatási szerződés módosítását. Az  elfogadó nyilatkozatot is tartalmazó szolgáltatási szerződés 
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módosításának egy aláírt eredeti példányát át kell adni a  szolgáltatást igénybe vevőnek. A  szerződésmódosítás 
egyben az  időbélyegzés szolgáltatás további igénybevételét is jelenti az  új tanúsítvány érvényességi idejére. 
A szerződésmódosítás szolgáltatást igénybe vevő általi átvételét igazolni kell. A szolgáltatási szerződés módosítása 
másik aláírt eredeti példányát a járási hivatal és a központi szerv továbbítja a kijelölt hitelesítés-szolgáltatónak.”

 (4) A Szig. R. 57. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Ha az e-aláírás funkcióhoz kapcsolódóan kiadásra került tanúsítvány lejárt, akkor új tanúsítvány iránti igényhez 
új szolgáltatási szerződést kell kötni, mely az időbélyegzés szolgáltatásra is vonatkozik.”

 (5) A Szig. R. 58. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A tanúsítvány visszavonása egyben az időbélyegzés szolgáltatás igénybevételi jogosultságának megszűntetését 
jelenti.”

 (6) A Szig. R. a következő 69. §-sal egészül ki:
„69. § (1) Azon polgárok esetében, akik 2016. május 15. napját megelőzően igényeltek e-aláírási funkciót, a kijelölt 
hitelesítés-szolgáltató – az  általános szerződési feltételeiben foglaltaknak megfelelően – a  szerződés hatályának 
az  időbélyegzés szolgáltatásra történő kiterjesztése érdekében egyoldalú szerződésmódosítást hajt végre, amiről 
az érintetteket írásban értesíti.
(2) Ha a  polgár a  szerződésmódosításról szóló értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül a  szerződés 
módosítása ellen nem tiltakozik, a szolgáltatási szerződés az (1) bekezdésben foglaltak szerint módosul.
(3) Ha a  polgár a  szerződés módosítását nem fogadja el, ezt a  (2)  bekezdés szerinti határidőn belül írásban kell 
jeleznie a  kijelölt hitelesítés szolgáltató felé. Az  írásbeli nyilatkozatot a  2016. május 15. napját megelőzően 
megkötött szolgáltatási szerződés felmondásának kell tekinteni.”

4. §  A Szig. R.
a) III. Fejezet címében, 15. alcím címében és 19. alcím címében a „funkcióval” szövegrész helyébe a „funkcióval és 

időbélyegzéssel” szöveg,
b) 50.  § (2)  bekezdés b)  pont ba)  alpontjában, 50.  § (3)  bekezdés a)  pontjában, 51.  § (1)  bekezdésében, 51.  § 

(2) bekezdés nyitó szövegében, 51. § (3) bekezdés nyitó szövegében, 52. § (1) és (2) bekezdésében és 56. § 
(3) bekezdésében a „funkcióval” szövegrész helyébe a „funkcióval és az időbélyegzés szolgáltatással” szöveg,

c) 53. § (1) bekezdésében az „az e-aláírási funkcióval kapcsolatos” szövegrész helyébe az „a” szöveg,
d) 56. § (4) és (7) bekezdésében a „funkcióra” szövegrész helyébe a „funkcióra és az időbélyegzés szolgáltatásra” 

szöveg,
e) 59. § (2) bekezdésében a „funkcióhoz” szövegrész helyébe a „funkcióhoz és az időbélyegzés szolgáltatáshoz” 

szöveg
lép.

4. Záró rendelkezések

5. §  Ez a rendelet 2016. május 15-én lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 94/2016. (V. 2.) Korm. rendelete
a Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a  közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48.  § (3)  bekezdés a)  pont 7.  alpontjában kapott felhatalmazás 
alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 
7. § (2) bekezdése a következő 32. ponttal egészül ki:
(Hajózási hatóságként első fokon az Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatal jár el)
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„32. a  Vkt. 20.  §-a szerinti megfelelőség tanúsításával összefüggő kötelezettségek teljesítésének piacfelügyeleti 
ellenőrzésével”
(kapcsolatos ügyekben.)

2. §  A Korm. rendelet 10. § (3) bekezdése a következő j) ponttal egészül ki:
(Ez a rendelet)
„j) a kedvtelési célú vízi járművekről és a motoros vízi sporteszközökről, valamint a 94/25/EK irányelv hatályon kívül 
helyezéséről szóló, 2013. november 20-i 2013/53/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek”
(való megfelelést szolgálja.)

3. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.

4. §  Ez a  rendelet a  kedvtelési célú vízi járművekről és a  motoros vízi sporteszközökről, valamint a  94/25/EK irányelv 
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. november 20-i 2013/53/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való 
megfelelést szolgálja.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 95/2016. (V. 2.) Korm. rendelete
az Európa Center Miskolc Beruházó és Szolgáltató Kft. Szirmabesenyő külterületén és az Európa Center 
Miskolc Üzleti és Logisztikai Ipari Parkban megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági 
ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

A Kormány a  nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és 
egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), d) és e) pontjában,
a 4.  § tekintetében az  épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997.  évi LXXVIII.  törvény 62.  § (1)  bekezdés 16.2., 
17.  és  24.  pontjában kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében 
eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A  Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja azokat az  1.  mellékletben 
felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek Szirmabesenyő és Miskolc közigazgatási területén elhelyezkedő, 
az  ingatlan-nyilvántartás szerinti Szirmabesenyő külterületén fekvő 084/3, valamint Miskolc belterületén fekvő 
23365/71  helyrajzi szám alatt nyilvántartott földrészleten megvalósításra kerülő autóipari szolgáltató létesítmény 
és az ahhoz kapcsolódó építmények, infrastrukturális fejlesztések megvalósítására irányuló beruházással függenek 
össze.

 (2) Az  (1)  bekezdés alkalmazásában a  beruházással összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a  közigazgatási 
hatósági eljárásokat, amelyek az  (1)  bekezdés szerinti beruházás megvalósításához, használatbavételéhez és 
üzemeltetésének beindításához szükségesek.

2. §  A Kormány az  1.  § (1)  bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó 
kormánymegbízottként a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat jelöli ki.

3. § (1) Az  ügyfélnek az  eljárás megindítása előtt benyújtott kérelmére az  1.  § (1)  bekezdése szerinti közigazgatási 
hatósági eljárásokban a  szakhatóság – a  hatóság határozatának meghozataláig felhasználható – előzetes 
szakhatósági állásfoglalást ad ki azzal, hogy a kérelemhez benyújtott előzetes szakhatósági hozzájárulást a hatóság 
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 44. § (8) bekezdése 
szerint használja fel.

 (2) Az  1.  § (1)  bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben hozott döntés fellebbezésre tekintet nélkül 
végrehajtható.
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4. §  Az 1. § (1) bekezdése szerinti beruházással összefüggésben
a) építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt nem kell beszerezni,
b) településképi véleményezési eljárást nem kell lefolytatni, és
c) településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.

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

6. §  E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 95/2016. (V. 2.) Korm. rendelethez

Az Európa Center Miskolc Beruházó és Szolgáltató Kft. Szirmabesenyő külterületén és az Európa Center 
Miskolc Üzleti és Logisztikai Ipari Parkban megvalósuló beruházásának megvalósításával összefüggő, 
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított eljárások

 1. építésügyi és építésfelügyeleti hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,
 2. örökségvédelmi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,
 3. környezetvédelmi hatósági eljárások,
 4. természetvédelmi hatósági eljárások,
 5. útügyi hatósági eljárások,
 6. vasúti és szalagpálya hatósági engedélyezési eljárás,
 7. vízügyi és vízvédelmi hatósági engedélyezési eljárások,
 8. mérésügyi és műszaki biztonsági hatósági engedélyezési eljárások,
 9. a műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági 

engedélyezési eljárások,
 10. ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,
 11. telekalakításra irányuló hatósági eljárások,
 12. területrendezési hatósági eljárások,
 13. földmérési hatósági eljárások,
 14. talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,
 15. hírközlési hatósági eljárások,
 16. bányahatósági engedélyezési eljárások,
 17. tűzvédelmi hatósági eljárások,
 18. élelmiszerlánc-felügyeleti eljárás,
 19. közegészségügyi hatósági eljárások,
 20. erdővédelmi hatósági eljárások,
 21. veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésre vonatkozó katasztrófavédelmi engedélyezési 

eljárások,
 22. azok az  1–21.  pontban nem szereplő hatósági engedélyezési eljárások, amelyek az  1.  § (1)  bekezdése szerinti 

beruházás megvalósításához és használatbavételéhez, üzemeltetésének beindításához szükségesek,
 23. az 1–22. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2016. évi 61. szám 4943

A Kormány 96/2016. (V. 2.) Korm. rendelete
a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás 
elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) 
Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 30. § (10) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, Magyarország Alaptörvénye 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a  támogatás 
elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: R.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1.  § A  rendelet hatálya a  társasági adóról és az  osztalékadóról szóló 1996.  évi LXXXI.  törvény (a  továbbiakban: 
Tao. tv.) 22/C.  §-a szerinti látvány-csapatsportok támogatásának adókedvezménye igénybevételének feltételeire, 
a  Tao. tv. 24/A.  §-a szerinti adóról való rendelkezés feltételeire, és az  igazolás, támogatási igazolás alapján 
az  adókedvezményre, jóváírásra jogosító, a  Tao. tv. 4.  § 44.  pontjában meghatározott támogatás, juttatás 
(a továbbiakban együtt: támogatás) felhasználására, elszámolására és ellenőrzésére terjed ki.”

2. § (1) Az R. 2. § (1) bekezdés 3. pontja a következő g) ponttal egészül ki:
(A rendelet alkalmazásában
képzéssel összefüggő feladatok támogatása:)
„g) a képzésben részt vevő megváltozott munkaképességű munkavállalók képzés idejére szükséges szállás költsége;”

 (2) Az R. 2. § (1) bekezdés 9. pontja a következő g) ponttal egészül ki:
(A rendelet alkalmazásában
tárgyi eszköz beruházás, felújítás:)
„g) az  elektronikus kapcsolattartással összefüggő, illetve sportszakmai okból felmerülő szoftverfejlesztés, 
szoftvervásárlás;”

 (3) Az R. 2. § (1) bekezdés 10. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A rendelet alkalmazásában)
„10. utánpótlás-korú versenyző: a látvány-csapatsportágak korosztályos versenyrendszerre (bajnokságra) vonatkozó 
versenyszabályzatában a versenyen, mérkőzésen való részvételre jogosult versenyző;”

 (4) Az R. 2. § (1) bekezdés 12. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A rendelet alkalmazásában)
„12. versenyeztetéssel összefüggő feladatok támogatása: az  Stv.-ben meghatározott szakszövetségi stratégiai 
fejlesztési koncepció alapján megvalósuló vagy ahhoz illeszkedő, a szakszövetség által támogatási időszakonként, 
a  támogatás elszámolási időszakát megelőzően készített (több támogatási időszakra szóló sportfejlesztési 
program esetén támogatási időszakokra lebontott), a  jóváhagyást végző szervezethez benyújtott és jóváhagyott 
sportfejlesztési program részét képező, a  látvány-csapatsportok szakszövetsége által szervezett versenyrendszer 
valamely bajnoki osztályában résztvevő, vagy arra indulási jogot szerzett, a  látvány-csapatsport országos sportági 
szakszövetsége tagjaként működő amatőr sportszervezet által fizetett díjköltségek, kiadások, az alábbiak szerint:
a) a bajnokságban való részvétel díja, valamint a verseny, mérkőzés nevezési díja,
b) a  versenyeztetéssel – ideértve bírók, játékvezetők, szövetségi ellenőrök, versenyfelügyelők küldésével és 
rendelkezésre állásával – kapcsolatos költségek,
c) tagsági díj,
d) a pályahitelesítés díja,
e) a versenyengedélyek, játékengedélyek kiállításának díja,
f ) az igazolásból, átigazolásból a szövetség felé befizetésre kerülő díj.”

 (5) Az R. 2. §-a a következő (3b) bekezdéssel egészül ki:
„(3b) Az  ellenőrző szervezet az  (1)  bekezdés 3., 4., 9., 11. és 12.  pontjaiban meghatározott támogatási jogcímekre 
jóváhagyott sportfejlesztési programban szereplő támogatás, valamint a  sportfejlesztési program megvalósítását 
biztosító saját forrás összegének felhasználásáról történő elszámolás ellenőrzésére irányuló eljárásban 
a  (3a)  bekezdés szerinti becsült piaci értékek és az  elszámolási útmutató előírásait figyelembe véve dönt 
az elszámolás elfogadásáról.”
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 (6) Az R. 2. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Az  (1) bekezdés 3., 4., 9., 11. és 12. pontjaiban meghatározott támogatási jogcímeken a  támogatott szervezet 
sportfejlesztési programjának megvalósítására nyújtott támogatás támogatási időszakonként számított teljes 
összegének legfeljebb 2%-a, de összességében legfeljebb 50 millió forint az  igazolás és a  támogatási igazolás 
kiállításának feltételét képező sportfejlesztési program előkészítésével, a  jóváhagyást végző szervezet által 
kiállított igazolás és támogatási igazolás alapján a  támogatott program megvalósításával, a  felhasználás 
során szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség teljesítésével, valamint a  felhasznált támogatás 
elszámolásával kapcsolatban felmerülő közreműködői költségek támogatására is fordítható. A  közreműködői 
költségek támogatásának feltétele, hogy a támogatás igénybevételére jogosult szervezet a sportfejlesztési program 
jóváhagyását végző szervezethez történő benyújtása során azt előzetesen bejelentse, és a  jóváhagyást végző 
szervezet azt jóváhagyja. Közreműködői költségként a  jogszerűen felhasznált támogatás sportfejlesztési program 
jóváhagyásáról szóló határozatban rögzített aránynak megfelelő összeg számolható el.”

 (7) Az R. 2. § (6b) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6b) A támogató az ellenőrzési feladatok ellátásával összefüggő költség
a) egyharmad részét a sportpolitikáért felelős miniszter által közzétett fizetési számlára,
b) kétharmad részét a szakszövetség által közzétett fizetési számlára
a támogatás megfizetésével egyidejűleg − ide nem értve a  Tao.  tv. 24/A.  §-a szerinti támogatást − fizeti be. 
A  (6a)  bekezdés alapján fizetendő, az  ellenőrzési feladatok ellátásával összefüggő költséget a  sportköztestület 
támogatása esetén a támogató a sportpolitikáért felelős miniszter által közzétett fizetési számlára fizeti meg.”

3. § (1) Az R. 4. § (2) bekezdés d) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(A kérelemhez a támogatás igénybevételére jogosult szervezet részéről csatolni kell)
„d) amennyiben a  támogatás építési beruházásra irányul, úgy az  elvi építési keretengedélyt az  ingatlan 
tulajdonosának teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt hozzájáruló nyilatkozatával vagy a  jogerős építési 
engedélyt vagy az  illetékességgel rendelkező hatóság az  építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és 
ellenőrzésekről, valamint az  építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet szerinti 
szakmai nyilatkozatát arról, hogy a bejelentésben megjelölt beruházási tevékenység nem építésiengedély-köteles,”

 (2) Az R. 4. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  jóváhagyást végző szervezet a  kérelem benyújtását követően az  Stv. 22.  § (7)  bekezdésében és az  51.  § 
(5)  bekezdésében a  sportfejlesztési program jóváhagyására meghatározott ügyintézési határidőn belül 
megvizsgálja, hogy a támogatás igénybevételére jogosult szervezet
a) megfelel-e a Tao. tv. 22/C. § (1) és (5) bekezdésében meghatározott feltételeknek,
b) a (2) bekezdésben meghatározott dokumentumokat, nyilatkozatokat hiánytalanul csatolta-e a bejelentéshez,
c) által benyújtott sportfejlesztési program − több támogatási időszakra szóló sportfejlesztési program esetén annak 
támogatási időszakokra lebontott változata − összhangban van-e az Stv.-ben foglaltak szerint a sportág − Kormány 
által kialakított hosszú távú sportstratégiával és fejlesztési programmal összhangban készített − stratégiai fejlesztési 
koncepciójával, utánpótlás-nevelés fejlesztése céljából kiállítandó igazolás és támogatási igazolás esetén a sportág 
utánpótlás-fejlesztési koncepciójával.
(4) Amennyiben a  támogatás igénybevételére jogosult szervezet a  (2)  bekezdés szerinti feltételeknek nem felel 
meg, az  ott meghatározott dokumentumokat, nyilatkozatokat hiánytalanul nem csatolta, vagy a  sportfejlesztési 
program nincs összhangban a sportág stratégiai fejlesztési koncepciójával – utánpótlás-nevelés fejlesztése céljából 
kiállítandó igazolás, támogatási igazolás esetén a sportág utánpótlás-fejlesztési koncepciójával –, úgy a jóváhagyást 
végző szervezet a  kérelem beérkezésétől számított, az  Stv. 22.  § (7)  bekezdésében és az  51.  § (5)  bekezdésében 
a sportfejlesztési program jóváhagyására meghatározott ügyintézési határidőn belül a  támogatás igénybevételére 
jogosult szervezetet hiánypótlásra szólítja fel.”

4. §  Az R. 10. § (3a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3a) Ha az  (1)  bekezdésben meghatározott körülmények a  támogatási időszakra vonatkozóan eredetileg 
jóváhagyott sportfejlesztési programban meghatározott támogatási jogcímen belül elkülöníthető szakmai 
programelemek (támogatási aljogcímek) átcsoportosítására vonatkozóan merültek fel, a  sportfejlesztési program 
ennek megfelelő módosítását a  támogatott szervezet − a  módosítás okáról való tudomásszerzéstől számított 
8  napon belül − kérelmezheti a  jóváhagyást végző szervezetnél. A  jóváhagyást végző szervezet a  kérelemről 
az Stv. 22. § (7) bekezdésében és az 51. § (5) bekezdésében a sportfejlesztési program módosítására megállapított 
ügyintézési határidőn belül dönt a  kérelem elfogadásáról vagy elutasításáról. Támogatási jogcímen belüli 
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módosítás egy támogatási időszakban legfeljebb 3 alkalommal − legkésőbb május 31-ei benyújtási határidővel  − 
kérelmezhető. A  támogatási jogcímen belüli módosítás nem irányulhat a  4.  § (7)  bekezdése szerint jóváhagyott, 
igénybe vehető támogatási jogcím alapján nyújtott támogatás legnagyobb mértékének növelésére. A  támogatási 
jogcímen belüli módosítási kérelemhez a  4.  § (2)  bekezdés c)  pontjában meghatározott dokumentumok közül 
a kérelem elbírálásához szükséges szakmai- és költségterv támogatási jogcímen belüli módosítással érintett részét 
kell csatolni a jóváhagyást végző szervezet részére.”

5. § (1) Az R. 11. § (4a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4a) Ha a  jóváhagyott sportfejlesztési programban az egyes támogatási jogcímeken rendelkezésre álló támogatás 
teljes összege meghaladja a  20 millió forintot, a  támogatott szervezet az  elszámolás során a  100 ezer forint alatti 
számlák, illetve más, hitelt érdemlő számviteli bizonylatok benyújtásától eltekinthet, ha a  (6)  bekezdés szerinti 
könyvvizsgáló általi hitelesítés a  könyvvizsgáló által hitelesítendő adatok körét tartalmazó, az  ellenőrző szervhez 
benyújtandó 2. mellékletben (Könyvvizsgálói összesített adatlap) szerepel.”

 (2) Az R. 11. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Amennyiben a jóváhagyást végző szervezet által kiállított igazolások és támogatási igazolások összértéke adott 
támogatott szervezet vonatkozásában eléri a 20 millió forintot, a támogatott szervezet köteles könyvvizsgáló által 
ellenőrzött számviteli bizonylatokkal elszámolni az  ellenőrző szervezet felé, – figyelemmel a  (4a)  bekezdésben 
foglaltakra is – melyeket a  könyvvizsgáló a  könyvvizsgálói összesítő táblázaton hitelesít. A  könyvvizsgálónak 
legalább az  igénybe vett támogatás összértékét elérő, de legfeljebb 50 millió forint értékű felelősségbiztosítással 
kell rendelkeznie, amit a  támogatott szervezet az  elszámoláshoz benyújtott dokumentumok részeként csatolt, 
a támogatási időszakra szóló biztosítási kötvény hiteles másolatával igazol.”

6. § (1) Az R. 14. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A  támogatott szervezet részéről a  (4), a  (4a) vagy a  (4b)  bekezdés szerinti kérelem benyújtása esetén 
a jóváhagyást végző szervezet az Stv. 22. § (7) bekezdésében és az 51. § (5) bekezdésében a sportfejlesztési program 
meghosszabbítására megállapított ügyintézési határidőn belül dönt a sportfejlesztési program alapján megvalósuló 
fejlesztés meghosszabbításáról vagy a  kérelem elutasításáról. Ha a  jóváhagyást végző szervezet a  szakszövetség, 
döntéséről az ellenőrző szervezetet is egyidejűleg tájékoztatja.”

 (2) Az R. 14. §-a a következő (8a) bekezdéssel egészül ki:
„(8a) Amennyiben a  fel nem használt támogatás összege, vagy az  ellenőrző szervezet által megállapított 
visszafizetendő összeg az 1000 forintot nem haladja meg, úgy a visszafizetési kötelezettség előírásától az ellenőrző 
szerv eltekinthet.”

 (3) Az R. 14. § (9a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(9a) A  (4), a  (4a) vagy a  (4b)  bekezdés szerint meghosszabbított sportfejlesztési program megvalósítása során 
a  10.  § (2) vagy (3a)  bekezdése szerinti támogatási jogcímek közötti vagy támogatási jogcímen belüli módosítási 
kérelem nem terjeszthető elő, kivéve a jelenértékén legalább 10 millió forint értékű, sportcélú ingatlan-fejlesztésre 
irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén, legfeljebb 2 alkalommal. A módosítási kérelemről való döntésre 
a 10. § (2)–(3) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.”

 (4) Az R. 14. § (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(11) A (8) bekezdés szerinti kamat számításakor a legkorábban nyújtott támogatás pénzügyi teljesítésének napjától 
a visszafizetés vagy befizetés napjáig terjedő időszakot kell figyelembe venni. Ha a be- és visszafizetési kötelezettség 
megállapítása az  ellenőrző szervezet saját érdekkörében felmerült okból szenved késedelmet, a  támogatás be-, 
illetve visszafizetése az  elszámolás benyújtásától az  ellenőrző szervezet által megállapított fizetési kötelezettség 
határidejéig kamatmentes.”

7. § (1) Az R. 15. § (1a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1a) Az  (1)  bekezdés szerinti kamat számításakor a  legkorábban nyújtott támogatás pénzügyi teljesítésének 
napjától a  visszafizetés vagy befizetés napjáig terjedő időszakot kell figyelembe venni. Ha a  be- és visszafizetési 
kötelezettség megállapítása az  ellenőrző szervezet saját érdekkörében felmerült okból szenved késedelmet, 
a támogatás be-, illetve visszafizetése az elszámolás benyújtásától az ellenőrző szervezet által megállapított fizetési 
kötelezettség határidejéig kamatmentes.”

 (2) Az R. 15. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az  (1)  bekezdés alapján szabálytalanul igénybe vett támogatás esetén a  támogatás egészének vagy 
a  nem szabályszerűen felhasznált arányos részének (1)  bekezdés szerinti befizetésre kötelezés határidejének 
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eredménytelen elteltétől számított legfeljebb 3 évig az ellenőrző szervezet a támogatott szervezetet az e rendelet 
szerinti támogatásból kizárja. Az ellenőrző szervezet ezt a tényt a honlapján közzéteszi.”

8. §  Az R. 16. §-a a következő (14) és (15) bekezdéssel egészül ki:
„(14) Amennyiben e  rendelet eltérően nem rendelkezik, a  benne foglaltakat – ide nem értve a  6.  § (1)  bekezdés 
rendelkezéseit – értelemszerűen alkalmazni kell a Tao. tv. 24/A. § (3) bekezdés c) pontja szerinti kedvezményezett 
célra történő felajánlás vonatkozásában is.
(15) E  rendeletnek a  látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, 
a  támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) 
Korm. rendelet módosításáról szóló 96/2016. (V. 2.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr4.) megállapított
a) 2. § (1) bekezdés 3. pont g) pontját, 9. pont g) pontját, 10. és 12. pontját, 2. § (3b) és (6b) bekezdését a Módr4. 
hatálybalépésekor még le nem zárt sportfejlesztési programok elszámolásaival összefüggésben,
b) 2.  § (6)  bekezdését, 4.  § (3) és (4)  bekezdését a  2016–2017-es támogatási időszakra benyújtott sportfejlesztési 
programok jóváhagyása során,
c) 10.  § (3a)  bekezdését és 14.  § (6)  bekezdését a  Módr4. hatálybalépésekor folyamatban lévő sportfejlesztési 
programok esetében,
d) 11.  § (4a) és (6)  bekezdését, továbbá a  15.  § (1a)  bekezdését a  Módr4. hatálybalépésekor folyamatban lévő 
sportfejlesztési programok ellenőrzésével összefüggésben,
e) 14.  § (9a)  bekezdését a  Módr4. hatálybalépésekor folyamatban lévő, 2013–2014-es támogatási időszaktól 
jóváhagyott sportfejlesztési programok megvalósítása során,
f ) 14.  § (8a) és (11)  bekezdését, valamint a  15.  § (2)  bekezdését a  Módr4. hatálybalépésekor le nem zárt 
elszámolásokkal összefüggésben,
g) 16.  § (14)  bekezdését a  Módr4. hatálybalépésekor folyamatban lévő, 2013–2014-es támogatási időszaktól 
jóváhagyott sportfejlesztési programokkal összefüggésben kiállított igazolások tekintetében
is alkalmazni kell.”

9. §  Az R. 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„17.  § (1) A  Tao. tv. 22/C.  § (1)  bekezdés c)  pontja ce)  alpontjában meghatározott támogatás az  Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 107. és 108.  cikkének a  csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 
2013.  december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (a  továbbiakban: 1407/2013/EU bizottsági rendelet) 
rendelkezéseivel összhangban nyújtható.
(2) Az egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások részére az 1407/2013/EU bizottsági rendelet hatálya 
alá tartozó, Magyarországon odaítélt csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalmának összege nem 
haladhatja meg a 200 000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 
3. cikk (8) és (9) bekezdését.
(3) A támogatás odaítélése során az adott pénzügyi évben, valamint az előző két pénzügyi év alatt odaítélt csekély 
összegű támogatások bruttó támogatástartalmának összegét kell figyelembe venni.
(4) Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikk (2) bekezdésében foglaltak kivételével nem lehet kedvezményezett 
az  a  vállalkozás, amely az  igényelt támogatást az  1407/2013/EU bizottsági rendelet 1.  cikk (1)  bekezdésében 
meghatározott kivételek szerint használná fel.
(5) A  támogatás a  csekély összegű közszolgáltatási támogatással a  360/2012/EU bizottsági rendeletben 
meghatározott felső határig halmozható. A  támogatás más csekély összegű támogatásokról szóló rendeleteknek 
megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással a (2) bekezdésben meghatározott felső határig halmozható.
(6) A  támogatás nem halmozható azonos elszámolható költségek vagy azonos kockázatfinanszírozási 
célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha az  így halmozott összeg meghaladná 
a  csoportmentességi rendeletekben vagy az  Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott 
legmagasabb támogatási intenzitást vagy összeget.
(7) A  kedvezményezettnek az  1407/2013/EU bizottsági rendelet 5.  cikk (1)  bekezdése figyelembevételével 
–  az  ott meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására alkalmas módon – nyilatkoznia kell a  részére 
a támogatás odaítélésének évében és az azt megelőző két pénzügyi évben nyújtott csekély összegű támogatások 
támogatástartalmáról.”
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10. § (1) Az R. 18. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Tao. tv. 22/C. § (1) bekezdés c) pont cd) alpontja alapján a 2. § (1) bekezdés 3. pontjának megfelelően nyújtott 
támogatások képzési támogatásnak minősülnek, amelyeket kizárólag az Európai Unió működéséről szóló szerződés 
107. és 108.  cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a  belső piaccal összeegyeztethetővé 
nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet 5. szakaszával összhangban lehet nyújtani.”

 (2) Az R. 18. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Ha valamely támogatási projektben mind szakképzési, mind általános képzési összetevők szerepelnek, amelyek 
a  képzés támogatási intenzitásának a  kiszámítása céljából egymástól nem választhatók el, vagy ha a  támogatási 
projektben szereplő képzés szakképzési, vagy általános képzési jellege nem állapítható meg, a  szakképzésre 
vonatkozó támogatási intenzitást kell alkalmazni.
(4) A képzési támogatás elszámolható költségei a 2. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott költségek, kiadások.”

 (3) Az R. 18. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Előzetesen be kell jelenteni az Európai Bizottság részére a képzési támogatást, ha a támogatás összege képzési 
projektenként meghaladja a 2 millió eurónak megfelelő forintösszeget.”

11. §  Az R. a következő 19–21. §-sal egészül ki:
„19.  § (1) Azonos vagy részben azonos azonosítható elszámolható költségek esetén az  e  rendelet szerinti 
támogatás abban az  esetben halmozható más, helyi, regionális, államháztartási vagy uniós forrásból származó 
állami támogatással, ha az  nem vezet a  csoportmentességi rendeletekben vagy az  Európai Bizottság jóváhagyó 
határozatában meghatározott legmagasabb támogatási intenzitás vagy támogatási összeg túllépéséhez.
(2) Az e rendelet szerinti támogatás különböző azonosítható elszámolható költségek esetén halmozható más, helyi, 
regionális, államháztartási vagy uniós forrásból származó állami támogatással.
(3) Az e rendelet szerinti támogatás bármely egyéb, helyi, regionális, államháztartási vagy uniós forrásból származó, 
azonosítható elszámolható költségekkel nem rendelkező állami támogatással halmozható.
20. § (1) Nem nyújtható képzési támogatás
a) azon szervezet részére, amely az Európai Bizottság európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatás 
visszafizetésére kötelező határozatának nem tett eleget,
b) nehéz helyzetben lévő vállalkozás részére,
c) mezőgazdasági termék feldolgozásában és mezőgazdasági termék forgalmazásában tevékeny vállalkozás 
részére, ha
ca) a  támogatás összege az  elsődleges termelőktől beszerzett vagy érintett vállalkozások által forgalmazott ilyen 
termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, vagy
cb) a támogatás az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbítástól függ,
d) exporttal kapcsolatos tevékenységhez, ha az az exportált mennyiségekhez, értékesítési hálózat kialakításához és 
működtetéséhez vagy az  exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül 
kapcsolódik,
e) ha azt import áru helyett hazai áru használatától teszik függővé,
f ) olyan feltétellel, amely az európai uniós jog megsértését eredményezi,
g) a kötelező nemzeti képzési előírásoknak való megfelelés céljából.
(2) Nem nyújtható csekély összegű támogatás az  (1)  bekezdés a), valamint c)–f )  pontjaiban meghatározott 
esetekben.
21. § E rendelet
a) 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., 
1. o.) 31. cikkének,
b) az  Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108.  cikkének a  csekély összegű támogatásokra való 
alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352., 2013.12.24., 1. o.),
c) a  magyar sportágazat támogatása adókedvezményt tartalmazó támogatási program révén című, SA.31722 
(2011/N) számú európai bizottsági határozat
hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.”

12. §  Az R.
a) 2.  § (1)  bekezdés 7.  pontjában, 5.  § (2)  bekezdésében, 11.  § (2)  bekezdésében a  „támogatási igazolás” 

szövegrészek helyébe az „igazolás vagy támogatási igazolás” szöveg;
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b) 2. § (5) bekezdésében a „jogosító támogatás összege” szövegrész helyébe a „jogosító támogatás és a Tao. tv. 
24/A. §-a szerinti felajánlás együttes összege” szöveg;

c) 2.  § (7)  bekezdésében, 3.  §-ában, 4.  § (2)  bekezdés a)  pontjában, 6.  § (1)  bekezdés b)  pontjában, 9.  § 
(3)  bekezdésében az „a támogatási igazolás” szövegrész helyébe az „az igazolás és a  támogatási igazolás” 
szöveg;

d) 3. §-ában az „A támogatási igazolást” szövegrész helyébe az „Az igazolást és a támogatási igazolást” szöveg;
e) 2. alcímének címében, 4.  § (1)  bekezdésében az „A támogatási igazolás kiállításának” szövegrész helyébe 

az „Az igazolás és a támogatási igazolás kiállításának” szöveg;
f ) 6.  § (2)  bekezdésében az „a támogatási igazolást” szövegrész helyébe az „az igazolást vagy a  támogatási 

igazolást” szöveg;
g) 5.  § (1)  bekezdésében, 6.  § (4)  bekezdésében, 8.  § (1)  bekezdésében, a  12.  § (1)  bekezdésében az 

„a támogatási igazolás” szövegrészek helyébe az „az igazolás vagy támogatási igazolás” szöveg;
h) 8. § (1) bekezdésében az „a kiadott támogatási igazolásokról” szövegrész helyébe az „a kiadott igazolásokról 

és támogatási igazolásokról” szöveg;
i) 15/B.  § (2)  bekezdésében a „kiadott támogatási igazolásokról” szövegrész helyébe a „kiadott igazolásokról 

és támogatási igazolásokról” szöveg;
j) 9. § (1) bekezdésében az „A támogatási igazolásban” szövegrész helyébe az „Az igazolásban és a támogatási 

igazolásban” szöveg, a  „támogatási igazolásokban” szövegrész helyébe az  „igazolásokban és támogatási 
igazolásokban” szöveg;

k) 9.  § (2)  bekezdés a)  pontjában, 9.  § (6)  bekezdésében az „a támogatási igazolásban” szövegrész helyébe az 
„az igazolásban vagy a támogatási igazolásban” szöveg;

l) 9. § (7) bekezdésében az „A támogatási igazolásban” szövegrész helyébe az „Az igazolásban és a támogatási 
igazolásban” szöveg;

m) 9.  § (10)  bekezdésében a  „támogatási igazolásban” szövegrész helyébe az  „igazolásban vagy támogatási 
igazolásban” szöveg;

n) 3. alcím címében, 12.  § (1)  bekezdésében az „A támogatási igazolás” szövegrész helyébe az „Az igazolás 
és a támogatási igazolás” szöveg;

o) 8. § (2) bekezdésében, 14. § (1) bekezdésében, 14. § (8) bekezdésében a „támogatási igazolások” szövegrész 
helyébe az „igazolások vagy támogatási igazolások” szöveg

lép.

13. § (1) Az R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
 (2) Az R. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

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

15. §  E rendelet
a) 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., 1. o.) 31. cikkének,

b) az  Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108.  cikkének a  csekély összegű támogatásokra való 
alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352., 2013.12.24., 1. o.),

c) a  magyar sportágazat támogatása adókedvezményt tartalmazó támogatási program révén című, SA.31722 
(2011/N) számú európai bizottsági határozat

hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 96/2016. (V. 2.) Korm. rendelethez
„1. melléklet a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelethez

1. melléklet a ………/2016. (… . …) Korm. rendelethez 

,,1. melléklet a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelethez 
 
Elszámolásért felelős személy neve és telefonszáma:……………………………………………………. 

    
Összesített elszámolási táblázat 

 

Támogatott szervezet neve   

Végső felhasználó kedvezményezett neve   

Jóváhagyott sportfejlesztési program száma   

Támogatási jogcím megnevezése   

A jogcímen jóváhagyott közvetlen támogatási 
összeg   

A jogcímen jóváhagyott közvetlen támogatási 
összeghez kapcsolódó önrész   

A jogcímen lehívott közvetlen támogatási összeg   

Az elszámolás módja (az ÁFA-levonási 
nyilatkozatnak megfelelően, aláhúzandó) 1.) Bruttó /nincs ÁFA levonás/,              2.) Nettó /ÁFA levonás/,              2.A) Bruttó /elkülönítetten kezelt támogatott tevékenység/ 

  

Sor-
szám Számla száma Számla kibocsátója 

Konkrét esemény, feladat, 
tevékenység, eszköz 

megnevezése 
 Számla 

kelte 

Számla 
teljesítésének 

időpontja 

A számla 
kifizetésének 

időpontja 
Számla bruttó 

értéke 

A számlából 
elszámolni 
kívánt érték 

A számlából 
elszámolni 

kívánt közvetlen 
támogatási 

összeg 

 1.                   

 2.                   

 3.                   

 4.                   

 5.                   
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 6.                   

 7.                   

 8.                   

 9.                   

 10.                   

 ÖSSZESEN:     0   0 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az alább felsorolt számlák hitelesek és csak a sportigazgatási szerv felé, a(z)......................................................... iktatószámú 
sportfejlesztési programmal kapcsolatban lettek elszámolva. Igazolom, hogy az elszámolásban foglaltak a hatályos pénzügyi és számviteli előírások szerint kerültek felhasználásra, 
kifizetésre és könyvelésre. 

          

 Az elszámolás kelte: ..............................................    
 

P. H.   

   
 

  
 ..................................................................... 

    
  

 a képviseletre jogosult személy neve és aláírása” 
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             Könyvvizsgálói összesített adatlap 
 

Sor-
szám 

Számla 
Bizonylat 
száma1 

Szállító neve Termék/szolgáltatás 
megnevezése 

Számviteli teljesítés 
időpontja 

(számvitelileg)² 

Támogatási 
jogcím (SZ, 
T, UP, K, V) 

Jóváhagyott 
sportfejlesztési 

programnak 
megfelel  

 
Teljesítettség3 

Piaci 
értéknek 
megfelel  

Elszámolt 
költség 

Megfizetés 
napja pénzügyi 

rendezés 
időpontja 

Lehívható 
közvetlen4 
támogatás5 

Ténylegesen 
 igénybe vett 

közvetlen 
támogatás 

(igen/nem) (igen/nem) (igen/nem) 

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

             

 

1 Számlaszám, illetve amennyiben a költség nem számlával alátámasztott (pl. bérköltség), akkor az egyéb számviteli bizonylat száma (pl. bérfeladási jegyzék száma) 
  

 

2 Több elszámolási időszakot érintő költség (pl. június – augusztus) esetén az elszámolható költségeket arányosan meg kell osztani. Ezt külön be kell mutatni. 
  

 

3 Szolgáltatások esetében a rendelkezésre álló dokumentáció alapján kell ellenőrizni. Termékek/beruházások esetén leltárral és helyszíni szemlével is alá kell támasztani. 
   4 A közvetlen támogatás nem tartalmazza a közreműködői költséget és az ellenőrző szervezetnek fizetendő hatósági díjat. 

   
 

5 Amennyiben bármelyik mező esetében a válasz nemleges, akkor ennek összege nulla, vagy a rendelkezésre álló dokumentáció alapján arányosan csökkentendő (pl. részleges 
teljesítettség, piaci árat meghaladó költség, részleges kifizetettség stb. ) Arányos elszámolhatóság esetén az eredményt számszakilag külön be kell mutatni.   

   
             
         

P. H. 
    A könyvvizsgálói ellenőrzés kelte:  ………………………………………….. 

    
............................................ 

 
          

a könyvvizsgáló aláírása” 
 

2. melléklet a 96/2016. (V. 2.) Korm. rendelethez
„2. melléklet a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelethez
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

A földművelésügyi miniszter 31/2016. (V. 2.) FM rendelete
a természetvédelmi területek és tájvédelmi körzet létesítéséről, valamint természetvédelmi kezelő 
kijelöléséről szóló 6/1990. (III. 31.) KVM rendelet módosításáról

A természet védelméről szóló 1996.  évi LIII.  törvény 85.  § (2)  bekezdés 3. és 13.  pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65.  § 9.  pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A  természetvédelmi területek és tájvédelmi körzet létesítéséről, valamint természetvédelmi kezelő kijelöléséről 
szóló 6/1990. (III. 31.) KVM rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Védetté nyilvánítom „Pusztaszeri Fülöp-szék természetvédelmi terület” néven a  Pusztaszer 0177/32, 0177/73 
helyrajzi számú földrészleteket, továbbá a  0179 helyrajzi számú földrészletnek a  721963,137472; 721974,137464 
EOV koordinátájú pontok által kijelölt egyenestől északnyugatra elhelyezkedő 0,407 hektár kiterjedésű részterületét, 
összesen 42,68 hektár kiterjedésű területet.”

 (2) Az R. 2. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A Pusztaszeri Fülöp-szék természetvédelmi terület természetvédelmi kezelési tervét a 4. melléklet tartalmazza.”

2. §  Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 4. melléklettel egészül ki.

3. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

  Dr. Fazekas Sándor s. k.,
  földművelésügyi miniszter

1. melléklet a 31/2016. (V. 2.) FM rendelethez
„4. melléklet a 6/1990. (III. 31.) KVM rendelethez

A Pusztaszeri Fülöp-szék természetvédelmi terület természetvédelmi kezelési terve

 1. Természetvédelmi célkitűzések
1.1. A  pusztaszeri Fülöp-szék mint a  Duna–Tisza köze jellegzetes, természeteshez közeli állapotban fennmaradt 

tájrészletének és táji értékeinek megőrzése, fenntartása.
1.2. A pusztaszeri Fülöp-szék szikes tavi jellegének megőrzése, a terület természetes vízháztartásának biztosítása.
1.3. A természetes szikesekre jellemző felszínformák megőrzése.
1.4. A védett és fokozottan védett madárfajok háborítatlan fészkelésének biztosítása.
1.5. A  területen előforduló védett növény- (pl. poloskaszagú kosbor [Orchis coriophora]) és állatfajok 

(pl.  szongáriai cselőpók [Lycosa syngoriensis], vöröshasú unka [Bombina bombina], gólyatöcs [Himantopus 
himantopus], gulipán [Recurvirostra avosetta], piroslábú cankó [Tringa totanus], bíbic [Vanellus vanellus], ürge 
[Spermophilus citellus]) megóvása, állományuk fenntartása, életfeltételeik biztosítása.

1.6. A széki lile (Charadrius alexandrinus) visszatelepülésének elősegítése.
1.7. A legeltetéses nagyállattartási hagyományok megőrzése.

 2. Természetvédelmi stratégiák
2.1. A  terület természetes formakincsének (szikpadkák) megváltoztatásának, roncsolásának megakadályozása, 

a  természetes szikesekre jellemző időszakos vízborítás általi felszínalakító folyamatok érvényesülésének 
biztosítása.
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2.2. A  vakszikes területek és élőviláguk fenntartása érdekében a  vízkormányzásnak a  természetes szikes tavak 
vízdinamikájához igazítása.

2.3. A Fülöp-szék medrében a legeltetés biztosítása az 1. pontban meghatározott természetvédelmi célkitűzések 
megvalósítását elősegítő legeltetési rend kialakításával.

2.4. A terület alapvetően fátlan jellegének, természetközeli állapotú élőhelyeinek megőrzése.
2.5. A szikes tavakhoz kötődő élőlények számára optimális élőhely együttes fenntartása.
2.6. A vadászati tevékenység korlátozása.

 3. Természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak
3.1. Művelési ághoz nem köthető természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak

3.1.1. Földtani, felszínalaktani természeti értékek védelme
3.1.1.1. Tilos a terület természetes formakincsének (szikpadkák) megváltoztatása, roncsolása.
3.1.1.2. Biztosítani kell a  szikpadkák formálódását előidéző, a  természetes állapotú szikesekre 

jellemző időszakos vízborítás általi felszínalakító folyamatok érvényesülését.
3.1.2. Élőhelyek kezelése, fenntartása

3.1.2.1. A  vakszik, szikestó-fenék élővilágának védelme érdekében tilos a  területre irányuló 
vízbevezetés, kivéve az  olyan vízszintszabályozást, melyre a  terület természetvédelmi 
kezeléséért felelős Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatósággal (a  továbbiakban: 
igazgatóság) előzetesen egyeztetett módon, elrendelt belvízvédekezés során kerül sor, 
és amely jelentős értékű vagyontárgyat, lakóingatlant vagy emberéletet igazolható 
hidrológiai okból veszélyeztető belvízi helyzet miatt – egyéb megoldás lehetősége 
hiányában − szükséges.

3.1.2.2. Biztosítani kell a terület rendszeres legeltetését. Ötévente egy alkalommal a tó medrének 
nedves talajállapotok mellett szarvasmarhával vagy lóval (vagy ezekkel együttesen) 
elvégzett legeltetésére, tapostatására kell törekedni.

3.1.2.3. A  területhasználó köteles az  idegenhonos, agresszíven terjeszkedő növényfajok 
megtelepedését, terjedését megakadályozni, a már meglévő állományokat eltávolítani.

3.1.2.4. Jól sarjadó idegenhonos, vagy idegenhonos és agresszíven terjeszkedő fafajok 
egyedeinek, állományainak eltávolítása csak úgy történhet meg, ha az  újrasarjadás 
ellen elő- vagy utókezeléssel aktív védekezés (törzsfuratokon keresztül történő 
vegyszerbejuttatás, vegyszeres metszlapkezelés) történik.

3.1.2.5. Legeltetés hiánya vagy alullegeltetés esetén tisztítókaszálást vagy szárzúzást kell végezni 
a 3.2.1.4−11. pontban foglaltak szerint.

3.1.3. Fajok védelme
3.1.3.1. A területen vadászati tevékenységek közül

a) a  79/2004. (V. 4.) FVM rendelet 1.  § (1)  bekezdés bb)  alpontjában meghatározott 
egyéb apróvadfajok a  terület természeti értékeit (különös tekintettel a  védett és 
fokozottan védett madárfajokra) veszélyeztető, károsító állományainak gyérítése,

b) vaddisznó vadászat,
c) továbbá száraz vagy fagyott állapotú tómeder esetében a  79/2004. (V. 4.) 

FVM  rendelet 1.  § (1)  bekezdés ba)  alpontjában meghatározott apróvadfajok 
vadászata

 végezhető.
3.1.3.2. A  gólyatöcs és a  gulipán életfeltételeinek biztosítása érdekében a  fehérvizű szikes tavi 

jelleg megőrzéséről gondoskodni kell.
3.1.3.3. A  széki lile visszatelepülésének elősegítése érdekében – a  terület teljes területére 

kiterjedő, a  3.2.2.1. szerinti vízmegőrzés mellett – kopárra legeltetett területeket kell 
kialakítani a 3.1.1. pontban foglaltak figyelembevétele mellett.

3.1.3.4. Hörcsög befogása és irtása tilos.
3.1.4. Látogatás

3.1.4.1. A  terület az  1.  pontban meghatározott természetvédelmi célkitűzések megvalósítását 
nem veszélyeztető módon, szabadon látogatható.
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3.1.5. Kutatás, vizsgálatok
3.1.5.1. Tízévente, legalább egy alkalommal el kell végezni a  terület Általános Nemzeti 

Élőhely-osztályozási Rendszer alapú élőhely-térképezését és a  védett növényfajok 
ponttérképezését.

3.1.5.2. Az  igazgatóság az  1.  pontban meghatározott természetvédelmi célkitűzések elérése 
érdekében gondoskodik a  természetvédelmi kezelés szempontjából kulcsfontosságú 
élőlénycsoportok és fajok állományának folyamatos felméréséről és dokumentálásáról.

3.1.6. Terület- és földhasználat
3.1.6.1. Technikai sporttevékenység nem végezhető a területen.
3.1.6.2. Út létesítése tilos.
3.1.6.3. A terület kaszálóként való hasznosítása nem megengedett.
3.1.6.4. A  területen csak őshonos vadfaj tartható fenn a  természetes élőhely eltartóképességét 

nem meghaladó állománnyal.
3.1.6.5. Amennyiben a 3.1.3.1. pont a) és b) pontja szerinti vadászati tevékenység társas vadászat, 

a  vadászatra jogosult köteles azt az  igazgatóságnak és az  illetékes természetvédelmi 
őrnek legalább 48 órával a tervezett időpont előtt bejelenteni.

3.1.6.6. Egyéni és társas vadászatok során óvni kell a védett természeti értékeket. A vadászatot és 
a vadgazdálkodási tevékenységeket úgy kell végrehajtani, hogy természeti érték, élőhely 
ne károsodjon.

3.1.6.7. A vadászat során keletkezett hulladékot (pl. lőszerhüvely) a vadászatra jogosultnak össze 
kell gyűjtenie és a vadászat befejeztével el kell szállítania a területről.

3.1.6.8. Vadföld, vaditató létesítése, mesterséges vadkibocsátás és zárt téri vadtartás, 
apróvadnevelő és -kibocsátó hely létesítése tilos.

3.1.6.9. Természetes növénytársulás állományában szóró nem létesíthető. Meglévő szóró nem 
tartható fenn ezekben az állományokban.

3.1.6.10. Új építmény elhelyezése – az  1.  pontban meghatározott természetvédelmi célkitűzések 
megvalósítását elősegítő építményeken kívül – tilos.

3.1.6.11. Építési telek kialakítása tilos.
3.1.6.12. Szalma- vagy szénakazal elhelyezése tilos.
3.1.6.13. Felszín alatti és felszíni vizek mezőgazdasági célra, rekreációs rendeltetésű víztér 

vízutánpótlása céljából nem vehetők igénybe. A tiltás alól kivételt képeznek az állattartás 
vízigényét kielégítő, csekély kapacitású kutak.

3.1.6.14. Vízelvezetésre alkalmas, valamint ilyen célt szolgáló, továbbá víztározási célú 
vízilétesítmény és horgásztó létesítése tilos.

3.1.6.15. A  területen csak a  tájképi értékeket nem veszélyeztető terepi jelzések alakíthatók ki 
(pl. területhatárok jelzésére). Kialakításukkor természetes anyagok felhasználására kell 
törekedni.

3.1.6.16. Szántó, szőlő- és gyümölcsültetvény, erdő és fásítás nem létesíthető.
3.1.6.17. A talajerő-utánpótlást kizárólag a ténylegesen a területen legelő állatok által elhullajtott 

trágya képezheti.
3.1.6.18. Növényvédő szer alkalmazása tilos, kivéve az  idegenhonos, agresszíven terjeszkedő 

növényfajok eltávolítása érdekében történő engedélyezett növényvédőszer-használatot. 
Az  említett növényfajok irtása során kizárólag vizekre és vízben élő szervezetekre nem 
veszélyes minősítésű hatóanyagok használhatók.

3.1.6.19. Tilos napnyugtától napkeltéig a gépi munkavégzés.
3.1.6.20. Bányászati tevékenység, anyagkitermelés tilos a területen. Kivételt képez olyan geofizikai 

mérési módszer alkalmazása, amely nem jár a felszíni talajrétegek bolygatásával.
3.2. Művelési ághoz, illetve földhasználati módhoz köthető természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és 

tilalmak
3.2.1. Gyep (rét és legelő) művelési ágú területek kezelése

3.2.1.1. Gyepeken gépjárművel közlekedni tilos. A  korlátozás nem vonatkozik a  jogszerű 
tevékenységet végző mezőgazdasági gépekre.

3.2.1.2. Felülvetés, gyepfeltörés, mechanikai jellegű ápolási munkák (fogasolás, tárcsázás, 
hengerezés) végzése tilos.
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3.2.1.3. Égő gyepen, amennyiben a  tűz nem fenyeget közvetlenül emberéletet, épületet, nagy 
értékű mezőgazdasági létesítményt vagy több hektáros kiterjedésű erdőterületet, tilos 
a  tűz terjedése ellen szántással, tárcsázással, a  gyepek felszaggatásával vagy vegyszer 
kijuttatással védekezni.

3.2.1.4. Dobkasza használata tilos.
3.2.1.5. Tisztító kaszáláskor – az  igazgatóság munkatársa által elvégzett helyszíni kijelölés 

szerint – az érintett terület 20%-át kaszálatlanul kell hagyni. Az igazgatóság rendszeresen, 
de legalább évente tájékoztatja a terület tulajdonosát, használóját a kaszálás rendjéről.

3.2.1.6. A  tisztító kaszálást a kaszálandó terület középpontjából indulva vagy a  táblaszél mellől, 
az  ott élő állatok zárványterületre szorítását mellőzve kell elvégezni. A  kaszálatlanul 
hagyott foltokat tilos olyan módon fennhagyni, hogy abban idegenhonos, agresszíven 
terjeszkedő növényfaj állománya legyen.

3.2.1.7. Talaj meghajtású rendsodró, rendkezelő használata tilos.
3.2.1.8. Tisztító kaszálás során vadriasztó láncot kell használni.
3.2.1.9. A  tisztító kaszálást követő 30 napon belül a  levágott növényi anyagot el kell távolítani 

a területről.
3.2.1.10. Tisztító kaszálást vizes, nedves talajon tilos végezni.
3.2.1.11. A tisztító kaszálás legkorábbi kezdő időpontja szeptember 1.
3.2.1.12. Legeltetés csak szarvasmarhával, juhval, lóval, kecskével történhet. Amennyiben 

a legeltetésre március 15. és november 30. között, az igazgatósággal egyeztetett módon 
kerül sor, a  legeltetéshez nem szükséges a  természetvédelmi hatóság engedélyének 
beszerzése. December 1. és március 14. között csak a  természetvédelmi hatóság 
engedélyével történhet legeltetés a területen.

3.2.2. Művelés alól kivett területek kezelése
3.2.2.1. A  Fülöp-székből tilos vizet elvezetni, kivéve az  olyan vízszintszabályozást, amelyre 

az  igazgatósággal előzetesen egyeztetett módon, elrendelt belvízvédekezés során kerül 
sor, és amely jelentős értékű vagyontárgyat, lakóingatlant vagy emberéletet igazolható 
hidrológiai okból veszélyeztető belvízi helyzet miatt – egyéb megoldás lehetősége 
hiányában − szükséges.

3.2.2.2. A  Gyenes-széki csatorna tómedri szakaszában a  vízi növényzet kaszálása, irtása, 
gyökérzetének eltávolítása tilos, kivéve a  csatorna betemetési, szakaszolási munkálatait, 
valamint a  betemetésig, szakaszolásig terjedő időszakban a  3.2.2.1. szerinti feltételek 
fennállása esetén és betartásával a  mederfenék szélességével megegyező szelvényben 
végzett mederkaszálási és amennyiben ez  a  belvízvédekezés szempontjából nem 
elegendő – egyéb megoldás lehetősége hiányában – gyökérzónás kotrási munkálatokat.

3.2.2.3. A  természetvédelmi kezelési tervet kihirdető jogszabály hatálybalépését követő 1 éven 
belül a vízügyi hatóságnak a területen áthaladó csatorna vízjogi üzemeltetési engedélyét 
felül kell vizsgálnia.”

A földművelésügyi miniszter 32/2016. (V. 2.) FM rendelete
az egyes természeti területek védetté, valamint helyi jelentőségű természetvédelmi területek  
országos jelentőségűvé nyilvánításáról, továbbá természetvédelmi területek határának módosításáról szóló 
7/1990. (IV. 23.) KVM rendelet módosításáról

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85.  § (2)  bekezdés 3. és 13.  pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65.  § 9.  pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) Az  egyes természeti területek védetté, valamint helyi jelentőségű természetvédelmi területek országos 
jelentőségűvé nyilvánításáról, továbbá természetvédelmi területek határának módosításáról szóló 7/1990. (IV. 23.) 
KVM rendelet (a továbbiakban: R.) 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
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„(1) Védetté nyilvánítom Hódos-éri ciklámenes természetvédelmi terület néven a Bakonyszentlászló 0229/1, 0231/5 
ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú földrészletek összesen 23,65 hektár kiterjedésű területét.”

 (2) Az R. 12. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A Hódos-éri ciklámenes természetvédelmi terület természetvédelmi kezelési tervét a 15. melléklet tartalmazza.”

2. §  Az R. 15. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete szerinti 15. melléklet lép.

3. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

  Dr. Fazekas Sándor s. k.,
  földművelésügyi miniszter

1. melléklet a 32/2016. (V. 2.) FM rendelethez
„15. melléklet a 7/1990. (IV. 23.) KVM rendelethez

A Hódos-éri ciklámenes természetvédelmi terület természetvédelmi kezelési terve

 1. Természetvédelmi célkitűzések
1.1. A  terület táji és természeti értékeinek, biológiai sokféleségének, az  őshonos növény- és állatfajok által 

reprezentált életközösségnek hosszú távú megőrzése, fenntartása.
1.2. Védett és közösségi jelentőségű növény- és állatfajok megőrzése, életfeltételeik biztosítása, különös 

tekintettel az erdei ciklámenre (Cyclamen purpurascens), a hegyi billegetőre (Motacilla cinerea) és a kövi csíkra 
(Barbatula barbatula).

1.3. A Hódos-ér völgye jellegzetes természetes formakincsének és tájképi értékeinek megőrzése.
1.4. A  terület természeti és táji értékeinek feltárását, fenntartását célzó kutatások természeti feltételeinek 

biztosítása.
 2. Természetvédelmi stratégiák

2.1. A terület természetvédelmi szempontból értékes erdei életközösségeinek megőrzése.
2.2. A  védett és közösségi jelentőségű növény- és állatfajok egyedszámának, állományának fenntartása és 

erősítése természetvédelmi kezelési beavatkozásokkal.
2.3. A  területen − az  erdőgazdálkodó szándékával egyezően − szálaló üzemmódnak megfelelő erdőkezelés 

megvalósítása.
2.4. Az  őshonos fafajokból álló erdő biológiai sokféleségének megőrzését, növelését lehetővé tevő tartamos 

erdőgazdálkodás keretében a  homogén korösszetétel fokozatos megváltoztatása, vegyeskorú erdő 
kialakítása.

2.5. A  természetvédelmi kezelés keretében végzett beavatkozások megfelelő szakmai megalapozását segítő 
kutatási tevékenység.

2.6. Idegenhonos inváziós növény- és állatfajok visszaszorítása aktív természetvédelmi kezeléssel.
 3. Természetvédelmi kezelési módok, korlátozások, tilalmak

3.1. Művelési ághoz nem köthető természetvédelmi kezelési módok, korlátozások, tilalmak
3.1.1. Fajok védelme

3.1.1.1. Az  erdei ciklámen életfeltételeinek fenntartása érdekében biztosítani kell a  folyamatos 
erdőborítottságot.

3.1.1.2. Az  erdei ciklámen virágzásának időszakában a  terület természetvédelmi kezeléséért 
felelős Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság (a továbbiakban: igazgatóság) 
a Természetvédelmi Őrszolgálat tagjainak fokozott jelenlétét biztosítja a területen.

3.1.1.3. Az  erdei ciklámen további állománycsökkenése esetén az  igazgatóság gondoskodik 
mesterséges szaporításra irányuló stratégiai terv kidolgozásáról és – visszatelepítéssel 
együttesen történő – megvalósításáról.

3.1.1.4. A  hegyi billegető fészkelésére alkalmas feltételek kialakítása érdekében az  igazgatóság 
gondoskodik a  területen található híd lábánál felhalmozódó hordalék rendszeres 
eltávolításáról.
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3.1.1.5. A  hegyi billegető fészkelésére alkalmas feltételek biztosítása érdekében a  patakmeder 
mentén lévő támfalak javítását lehetőség szerint terméskővel kell elvégezni.

3.1.1.6. A  kövi csík és más vízben élő fajok életfeltételeinek folyamatos biztosítása érdekében 
a  patakmederben kőgátas elkerítéssel vízállások létesítéséről gondoskodik 
az igazgatóság.

3.1.2. Látogatás
3.1.2.1. Gépjárművel csak az erdészeti feltáróúton lehet közlekedni.
3.1.2.2. Technikai sporttevékenység (pl. quadozás, terepmotorozás) tilos.
3.1.2.3. A  terület önállóan történő látogatása során gyalogosan csak jelzett turistaúton lehet 

közlekedni. A  jelzett turistaútról csak oktatási célú bemutatás keretében, szakvezetéssel 
lehet letérni.

3.1.3. Kutatás, vizsgálatok
3.1.3.1. A  területen csak az  1.  pontban meghatározott természetvédelmi célkitűzésekkel 

összefüggő kutatás végezhető a  természeti értékek károsítása nélkül. A  kutatás 
eredményeit tartalmazó publikációk, kiadványok digitális változatát elérhetővé kell 
tenni az  igazgatóság, az  illetékes természetvédelmi hatóság és a terület vagyonkezelője 
részére.

3.1.3.2. A  terület, mint élőhely adottságait, állapotát, a  védett természeti értékek egyedszámát, 
állományait az igazgatóság folyamatosan nyomon követi és dokumentálja.

3.1.4. Terület- és földhasználat
3.1.4.1. A területen csak őshonos vadfaj tartható fenn az erdei ciklámen élőhelyét kedvezőtlenül 

nem befolyásoló létszámban.
3.1.4.2. Vadállományt koncentráló vadgazdálkodási berendezés nem létesíthető a  területen, 

egyéb vadgazdálkodási létesítmény kialakítása ideiglenes jelleggel történhet.
3.2. Művelési ághoz, földhasználati módhoz köthető természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak

3.2.1. Erdők kezelése
3.2.1.1. A szálalás során a körzeti erdőtervben meghatározott távlati célállományoknak megfelelő 

őshonos fafajok megtelepedését kell elősegíteni a kialakított lékekben.
3.2.1.2. Biztosítani kell az  állományokban az  őshonos elegyfa fajok arányának fenntartását, 

törekedni kell az elegyfa fajok arányának növelésére.
3.2.1.3. A kitermelt faanyag közelítése során a teljesfa vonszolás tilos.”

A földművelésügyi miniszter 33/2016. (V. 2.) FM rendelete
a Magyarország földrajzi középpontja természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról szóló 
60/2007. (X. 18.) KvVM rendelet módosításáról

A természet védelméről szóló 1996.  évi LIII.  törvény 85.  § (2)  bekezdés 3. és 13.  pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65.  § 9.  pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  A Magyarország földrajzi középpontja természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról szóló 60/2007. (X. 18.) 
KvVM rendelet (a továbbiakban: R.) 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § (1) A terület természetvédelmi kezeléséért felelős szerv a Duna–Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság.
(2) A Magyarország földrajzi középpontja természetvédelmi terület természetvédelmi kezelési tervét az 1. melléklet 
tartalmazza.”

2. §  Az R. az 1. melléklet szerinti 1. melléklettel egészül ki.

3. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

  Dr. Fazekas Sándor s. k.,
  földművelésügyi miniszter
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1. melléklet a 33/2016. (V. 2.) FM rendelethez
„1. melléklet a 60/2007. (X. 18.) KvVM rendelethez

A Magyarország földrajzi középpontja természetvédelmi terület természetvédelmi kezelési terve

 1. Természetvédelmi célkitűzések
1.1. Magyarország földrajzi középpontjának maradandó és színvonalas megjelölése, közvetlen környezetének 

rendezett állapotban tartása.
1.2. A táj természetes állapotára jellemző homoki gyepek és ligetek együttese alkotta tájképi értékek fenntartása 

és természetvédelmi célú bemutatása.
1.3. A  területen található védett és lokálisan értékes növény- és állatfajok, különösen az  ürge (Spermophilus 

citellus) állományának megőrzése.

 2. Természetvédelmi stratégiák
2.1. A Magyarország földrajzi középpontját jelző jeltorony állagának és berendezéseinek megőrzése, fenntartása, 

a jeltorony és környezetének fejlesztése.
2.2. A  terület látogathatóságának, kultúrtörténeti és természeti értékei megismerésének, valamint 

a  természetvédelmi célú oktatáshoz és bemutatáshoz szükséges létesítmények kialakítása, fenntartása, 
fejlesztése.

2.3. A nem őshonos, agresszíven terjeszkedő fajok visszaszorítása aktív természetvédelmi kezeléssel.
2.4. A  védett állat- és növényfajok ökológiai igényeihez igazodó aktív, rendszeres természetvédelmi kezelés 

a gyepterületeken.
2.5. A helyi közösség bevonása a terület és létesítményei fenntartásába.

 3. Természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak
3.1. Művelési ághoz nem köthető természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak

3.1.1. Élőhelyek kezelése, fenntartása
3.1.1.1. A  gyepek közé ékelődő, erdőnek nem minősülő, őshonos fafajokból álló facsoportokat 

fenn kell tartani. A  nem őshonos fafajok egyedeit mechanikus módszerekkel vagy 
kíméletes vegyszeres kezeléssel el kell távolítani, helyükön őshonos fafajokból 
– elsősorban kocsányos tölgy (Quercus robur), szürke nyár (Populus canescens), mezei szil 
(Ulmus minor), vadkörte (Pyrus pyraster) felhasználásával – kell facsoportokat kialakítani.

3.1.1.2. A  területen megjelenő idegenhonos, agresszíven terjeszkedő lágyszárú növényfajokat 
mechanikus módszerekkel vagy csepegésmentes növényvédőszer-kijuttatásos 
technológia alkalmazásával kell visszaszorítani.

3.1.2. Fajok védelme
3.1.2.1. Az ürge populáció védelme érdekében a területet rendszeresen kaszálni vagy legeltetni 

kell és a kóbor kutyákat a területtől távol kell tartani.
3.1.2.2. A területen előforduló védett vagy lokálisan ritka növény- és állatfajok és életközösségeik 

megőrzését, életfeltételeik biztosítását a  terület élőhelyeinek (gyepterületek és 
facsoportok) fenntartására irányuló természetvédelmi kezeléssel kell biztosítani.

3.1.3. Táj- és kultúrtörténeti értékek
3.1.3.1. Gondoskodni kell a  Magyarország földrajzi középpontját jelölő torony rendszeres 

karbantartásáról és az állagmegóvási munkák elvégzéséről.
3.1.3.2. A  rendelkezésre álló források függvényében fel kell újítani a  csillagászati földrajzi 

megfigyeléseket szolgáló létesítményeket és a napórát.
3.1.3.3. Építmény létesítésekor csak természetes anyagok használhatók fel, kivéve 

a  3.1.6.6.  pontban szereplő feladatok végrehajtásához szükséges építményt. 
A  létesíteni kívánt építményről és elhelyezéséről előzetes egyeztetést kell folytatni 
a  természetvédelmi kezelésért felelős Duna–Ipoly Nemzeti Park Igazgatósággal 
(a továbbiakban: igazgatóság).

3.1.4. Oktatás és bemutatás
3.1.4.1. Helyi intézményekkel, szervezetekkel együttműködve rendszeres lehetőséget kell 

teremteni a terület táji-, természeti és kultúrtörténeti értékeinek megismerésére.
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3.1.4.2. A bemutatást, oktatást szolgáló új infrastrukturális elemek létesítésekor vagy a meglévők 
felújításakor gondoskodni kell azok tájba illesztéséről.

3.1.4.3. A területen csak a táji és természeti értékeket nem károsító rendezvény engedélyezhető.
3.1.5. Kutatás, vizsgálatok

3.1.5.1. Az igazgatóság évente felméri és dokumentálja a területen élő ürge populáció nagyságát.
3.1.5.2. Az  igazgatóság rendszeresen vizsgálja és dokumentálja a  terület növényzetének 

változását.
3.1.6. Terület és földhasználat

3.1.6.1. A területen csak őshonos vadfajok állományai tarthatók fenn.
3.1.6.2. Zárttéri vadtartás és vadkibocsátás tilos.
3.1.6.3. Sózó, etető, szóró, vadföld nem létesíthető. Magasles természetes anyagból, 

az igazgatósággal előzetesen egyeztetett helyen és módon helyezhető el.
3.1.6.4. A területen ipari és bányászati tevékenység nem folytatható.
3.1.6.5. Építmény csak az  1.  pontban meghatározott természetvédelmi célkitűzések 

megvalósításának céljából, vagy azokkal összhangban létesíthető és tartható fenn 
a területen a 3.1.6.6. pontban meghatározott kivétellel.

3.1.6.6. A  4601 jelű országos közút a  területen lévő mintegy 130 méter hosszú szakaszának 
üzemeltetése, fenntartása vagy fejlesztése érdekében csak akkor vehető igénybe a terület 
közúton kívüli része, ha az üzemeltetési, fenntartási vagy fejlesztési feladat végrehajtására 
műszakilag nincsen más lehetőség.

3.1.6.7. Gépjárművel közlekedni csak emberi életveszély és anyagi kár elhárítása érdekében, 
az  1.  pontban meghatározott természetvédelmi célok megvalósítása – ide értve 
a  legeltetéshez, kaszáláshoz szükséges gépjármű használatot –, a  4601 jelű országos 
közút rendeltetésszerű használata, továbbá a  3.1.6.6.  pontban meghatározott esetben 
lehetséges a területen.

3.1.6.8. Meg kell akadályozni a  területen történő hulladék-elhelyezést, az  esetlegesen 
felhalmozódott hulladékot el kell távolítani.

3.1.6.9. A területen tápanyag utánpótlás csak a legelő állatok elhullajtott trágyájával történhet.
3.1.6.10. Növényvédőszer csak az  1.  pontban meghatározott természetvédelmi célkitűzések 

megvalósítása érdekében, az  idegenhonos, agresszívan terjeszkedő növényfajok 
visszaszorítása, valamint a 4601 jelű országos közút a területen lévő mintegy 130 méter 
hosszú szakaszának fenntartása céljából használható esetileg, a  3.1.6.6.  pontban 
meghatározott feltétellel. Az  utóbbi célból történő vegyszerhasználatot annak tervezett 
időpontja előtt legalább három nappal be kell jelenteni az igazgatóságnak.

3.1.6.11. Tüzet gyújtani a kijelölt tűzrakó hely kivételével tilos.
3.1.7. Természetvédelmi infrastruktúra

3.1.7.1. Gépjárművel történő behajtást akadályozó cölöpsort vagy árkot kell kialakítani a terület 
határán. Annak érdekében, hogy a  kialakítandó cölöpsor vagy árok ne akadályozza 
a 4601 jelű országos közút rendeltetésszerű használatát vagy fenntartását, az igazgatóság 
előzetes egyeztetést folytat a közút kezelőjével.

3.1.7.2. A területen kitaposott földutat talajba ásott fa cölöpökkel le kell zárni.
3.2. Művelési ághoz, illetve földhasználati módhoz köthető természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és 

tilalmak
3.2.1. Gyep (rét és legelő) művelési ágú területek kezelése

3.2.1.1. A  gyepterületet az  igazgatósággal egyeztetett időpontban történő kaszálással kell 
kezelni a  3.1.6.10.  pontban szereplő kivétellel. A  lekaszált szénát és egyéb növényi 
anyagot a kaszálást követő 30 napon belül le kell hordani a területről.

3.2.1.2. A  gyepek legeltetéssel történő hasznosítása juhval, legfeljebb 0,5 állategység/ha 
állatlétszámmal történhet.

3.2.1.3. Az  elgyomosodott területrészeken szükség szerint tisztító kaszálást kell végezni az  őszi 
időszakban.

3.2.1.4. Cserjefajok gyepbe betelepülő egyedeit el kell távolítani, cserjék gyep rovására történő 
terjeszkedését meg kell akadályozni.”
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1221/2016. (V. 2.) Korm. határozata
a védelmi felkészítés egyes kérdéseiről

 1.  A  Kormány a  honvédelemről és a  Magyar Honvédségről, valamint a  különleges jogrendben bevezethető 
intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 21.  § (1)  bekezdés e)–i)  pontjában, 21.  § (3)  bekezdés b)  pontjában, 
továbbá a  honvédelemről és a  Magyar Honvédségről, valamint a  különleges jogrendben bevezethető 
intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.)  
Korm. rendelet 41. § (3) bekezdésében foglalt feladatainak végrehajtása érdekében
a) az 1. mellékletben foglaltak szerint elfogadja a védelmi felkészítés 2016. évi feladattervét;
b) felhívja a  honvédelmi minisztert, hogy készítsen jelentést a  Kormány számára a  védelmi felkészítés  

2016. évi feladatainak végrehajtásáról, valamint a „honvédelmi- és gazdasági felkészülés központi kiadásai”, 
a „Honvédelmi Tanács és a Kormány speciális működési feltételeinek biztosítása”, illetve a „K-600 hírrendszer 
működtetésére” jogcímeken biztosított előirányzatok felhasználásáról;
Felelős:  honvédelmi miniszter
Határidő:  2017. február 1.

c) felhívja a  honvédelmi minisztert, hogy készítsen előterjesztést a  védelmi felkészítés körébe tartozó,  
2017. évre javasolt feladatokról;
Felelős:  honvédelmi miniszter
Határidő:  2017. február 1.

d) felhívja a honvédelmi minisztert, hogy – a honvédelmi igazgatás központi döntés-előkészítő és végrehajtás-
koordináló szakmai szerve útján – kísérje figyelemmel a feladatterv végrehajtását és szükség esetén tegyen 
javaslatot a teljesítést segítő intézkedésekre;
Felelős:  honvédelmi miniszter
Határidő:  folyamatos

e) felhívja a  honvédelmi minisztert és a  belügyminisztert, hogy a  honvédelmi igazgatás központi 
döntés-előkészítő és végrehajtás-koordináló szakmai szerve útján koordinálja a honvédelmi- és a gazdasági 
felkészülés, illetve a Honvédelmi Tanács és a Kormány speciális működési feltételeinek biztosítását, valamint 
határozza meg a  K-600/KTIR Hírközlési és Informatikai Rendszer működtetésével összefüggő alkalmazási 
követelményeket;
Felelős:  honvédelmi miniszter
 belügyminiszter
Határidő:  folyamatos

f ) felkéri a  legfőbb ügyészt, az  Országos Bírósági Hivatal elnökét, a  Magyar Nemzeti Bank elnökét, 
a  Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap vezérigazgatóját, a  Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság, valamint a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal, a Közbeszerzési Hatóság, az Egyenlő 
Bánásmód Hatóság, a  Gazdasági Versenyhivatal, a  Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, 
a Nemzeti Választási Iroda vezetőjét, hogy szakterületüket érintően működjenek együtt a védelmi felkészítés 
és a  válságkezelés feladatainak végrehajtásáért felelős szervekkel, az  1.  mellékletben meghatározott 
feladatok végrehajtásában.

 2.  Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
 3.  Hatályát veszti a védelmi felkészítés egyes kérdéseiről szóló 1552/2015. (VIII. 7.) Korm. határozat.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1221/2016. (V. 2.) Korm. határozathoz

A védelmi felkészítés 2016. évi feladatterve

 1.  Nemzeti Intézkedési Rendszer
a) A  Nemzeti Intézkedések Gyűjteményében foglalt intézkedések felülvizsgálata az  ágazati felelős szervek 

bevonásával.
Felelős:  honvédelmi miniszter
 miniszterek
Határidő:  2016. szeptember 30.

b) A  Nemzeti Intézkedések Gyűjteményének egyes intézkedéseiben szereplő feladatok ágazati intézkedésben 
történő rögzítése, a korábban kidolgozott ágazati intézkedési tervek szükség szerinti felülvizsgálata.
Felelős:  miniszterek
Határidő:  2016. november 30.

c) A  védelmi felkészítés körébe tartozó, 2016. évben végrehajtott, és 2017. évre javasolt feladatokról szóló 
kormány-előterjesztés részeként beszámoló készítése az Észak-atlanti Szerződés Szervezete (a továbbiakban: 
NATO) Válságreagálási Rendszerével összhangban álló Nemzeti Intézkedési Rendszer működésének 
összesített tapasztalatairól, valamint az  ágazati feladatok végrehajtásáról, továbbá szükség szerint 
javaslattétel a Kormány részére a Nemzeti Intézkedések Gyűjteményében foglalt intézkedések módosítására, 
kiegészítésére vagy hatályon kívül helyezésére.
Felelős:  honvédelmi miniszter
Határidő:  2017. február 1.

d) Az ágazati javaslatok alapján a NATO Válságreagálási Rendszer kézikönyvének éves módosítására vonatkozó 
nemzeti álláspont összeállítása és megküldése a NATO részére.
Felelős:  honvédelmi miniszter
Határidő:  NATO által meghatározott időpont

 2. A polgári-katonai-rendvédelmi együttműködés feladatai
a) A  komplex válságkezelés képességcéljaihoz felajánlott civil-katonai-rendvédelmi képességek alkalmazásra 

történő felkészítése belföldi és külföldi tanfolyamokon.
Felelős:  honvédelmi miniszter
 miniszterek
Határidő:  folyamatos

b) Az átfogó megközelítés Kormány által elfogadott 2013–2016. közötti időszakra vonatkozó Akcióterve alapján
ba) a  válságkezelés hatékonyságának és költséghatékonyságának növelése érdekében (Akcióterv  

5. akció) a rendelkezésre álló polgári, katonai és rendvédelmi erők, eszközök, képességek felmérése, 
azok összevetése az  aktuális biztonsági kihívásokkal, fenyegetésekkel; az  erről szóló tájékoztató 
megküldése a honvédelmi miniszternek;

Felelős:  miniszterek
Határidő:  2016. december 31.
bb) a  válságkezelés tárcák közötti közös tudásbázisának és tudásmenedzsmentjének létrehozása 

érdekében az egyes ágazatok által megosztásra tervezett adattípusokra, tudásbázisokra vonatkozó 
javaslatok megküldése a honvédelmi miniszter részére (Akcióterv 7. akció);

Felelős:  miniszterek
Határidő:  2016. június 30.
bc) a  válságkezelési gyakorlatok tematikájának, forgatókönyvének kidolgozásakor törekedni kell 

a  komplex válságkezelés elvének érvényesítésére, a  válságkezelésben érintett polgári, katonai, 
rendvédelmi szervek lehetőség szerinti bevonására, együttműködésük hangsúlyozására (Akcióterv 
8. akció);

Felelős:  miniszterek
Határidő:  folyamatos
bd) a komplex válságok kezelése során szerzett tapasztalatok közös feldolgozása az összes beavatkozó 

bevonásával, összehangolt javaslatok kidolgozása a  válságkezelési feladatok végrehajtása során 
jelentkező együttműködésre (Akcióterv 9. akció).
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Felelős:  honvédelmi miniszter
 miniszterek
Határidő:  2016. december 31.

c) A  fegyveres összeütközés időszakában végrehajtandó polgári védelmi feladatokra történő felkészítés 
végrehajtása a Honvédelmi Minisztérium által megadott képzési követelmények alapján.
Felelős:  belügyminiszter
Határidő:  2016. november 30.

d) A  c)  pont szerinti felkészítés végrehajtásával kapcsolatban, a  Honvédelmi Minisztérium által megadott 
képzési követelményeken túl, szükség szerint további szakmai követelmények meghatározása.
Felelős:  belügyminiszter
Határidő:  2016. szeptember 30.

e) A katonai és rendvédelmi szervek által alkalmazott jelkészlet és a  térképi ábrázolás NATO szabvány szerinti 
egységesítése és bevezetése.
Felelős:  honvédelmi miniszter
 belügyminiszter
Határidő:  2016. november 30.

 3.  A védelmi felkészítés feladatai
a) Külön terv szerint, a  védelmi igazgatás rendszerében központi, területi (megyei), helyi (járási) és települési 

szinten honvédelmi igazgatási feladatot ellátók továbbképzése a  Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar közreműködésével.
Felelős:  honvédelmi miniszter
 Miniszterelnökséget vezető miniszter
 megyei, fővárosi, helyi védelmi bizottságok
Határidő:  folyamatos

b) A Honvédelmi Minisztérium által irányított „Honvédelmi kötelék” program keretében a honvédelmi igazgatás 
területi szintjein lebonyolítandó honvédelmi versenyek és más rendezvények szervezése és végrehajtása.
Felelős:  honvédelmi miniszter
 megyei, fővárosi, helyi védelmi bizottságok
Határidő:  a „Honvédelmi kötelék” programhoz igazodóan

c) A  minisztériumok honvédelmi feladatainak tervezését és végrehajtását elősegítő honvédelmi igazgatási 
szakértői rendszer működésének és bővítési lehetőségeinek vizsgálata, ennek eredményéről a  Kormány 
tájékoztatása.
Felelős:  honvédelmi miniszter
 miniszterek
Határidő:  a védelmi felkészítés 2016. évi feladatainak végrehajtásáról szóló jelentéshez igazodóan.

 4.  A honvédelmi típusú különleges jogrend időszaki felkészüléssel összefüggő feladatok
a) A rendkívüli állapot, a szükségállapot, a megelőző védelmi helyzet és a váratlan támadás idején bevezetendő 

rendkívüli intézkedések jogszabálytervezeteivel kapcsolatos kidolgozó munka folytatása az  érintett 
miniszterek bevonásával, a  honvédelmi miniszter részére megküldött jogszabálytervezetek szakmai 
véleményezése.
Felelős:  honvédelmi miniszter
 miniszterek
Határidő:  2016. október 31.

b) A Kormány részére szóló előterjesztésben a Kormány tájékoztatása az a) pont szerinti feladat végrehajtásáról, 
a véglegesített jogszabálytervezetek bemutatása.
Felelős:  Miniszterelnökséget vezető miniszter
 honvédelmi miniszter
Határidő:  2017. február 1.

c) A  közigazgatási rendszer központi szintjének rendkívüli állapotban történő működésével kapcsolatos 
kormányzati koncepció bemutatása a  Kormány részére szóló előterjesztésben, szükség szerint javaslattétel 
a szabályozási feladatokra.
Felelős:  Miniszterelnökséget vezető miniszter
 honvédelmi miniszter
Határidő:  2016. június 30.
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 5.  Válságkezelési gyakorlatokkal, rendezvényekkel összefüggő feladatok
a) A NATO 2016. évi válságkezelési gyakorlat (Crisis Management Exercise 16, a továbbiakban: CMX 16) nemzeti 

végrehajtása.
Felelős:  honvédelmi miniszter
 miniszterek
Határidő:  a gyakorlat levezetési tervének megfelelően

b) A NATO 2017. évi válságkezelési gyakorlat (CMX 17) nemzeti feladatainak előkészítése, részvétel a gyakorlat 
tervezésével összefüggő szövetségi feladatok végrehajtásában.
Felelős:  honvédelmi miniszter
 miniszterek
Határidő:  a NATO által a gyakorlat végrehajtására meghatározottak szerint

c) Az  Európai Unió „Multi Layer 2016” gyakorlat nemzeti feladatainak előkészítése, részvétel a  gyakorlat 
végrehajtásában.
Felelős:  honvédelmi miniszter
 külgazdasági és külügyminiszter
 miniszterek
Határidő:  az Európai Unió által a gyakorlat előkészítésére és végrehajtására meghatározottak szerint

d) Komplex civil-katonai egészségügyi gyakorlat végrehajtása.
Felelős:  emberi erőforrások minisztere
 honvédelmi miniszter
 illetékes megyei, fővárosi védelmi bizottság
Határidő:  2016. november 30.

e) Civil-katonai labordiagnosztikai, illetve mintavevő gyakorlat végrehajtása.
Felelős:  emberi erőforrások minisztere
 honvédelmi miniszter
Határidő:  2016. november 30.

 6.  A nemzetgazdaságra háruló honvédelmi feladatok
a) A védelmi célú tartalékolás rendszerének átalakításával kapcsolatban megkezdett tárcaközi együttműködés 

folytatása a  Miniszterelnökség koordinálásával, a  védelmi célú tartalékolás új koncepcióját tartalmazó 
előterjesztés készítése a Kormány számára.
Felelős:  Miniszterelnökséget vezető miniszer
 miniszterek
 megyei, fővárosi védelmi bizottságok
Határidő:  2016. szeptember 30.

b) Az  a)  pont szerinti koncepció Kormány általi elfogadását követően a  védelmi célú tartalékolás rendszerére 
vonatkozó ágazati szabályozók kiadása, szükség esetén a kapcsolódó jogszabályok felülvizsgálata.
Felelős:  miniszterek
 megyei, fővárosi védelmi bizottságok
Határidő:  2016. október 31.

c) A  gazdaságbiztonsági, gazdaságfelkészítési és lakosság ellátási tervezés egyszerűsítése, módszertanának 
korszerűsítése érdekében a jelenlegi szabályozási környezet felülvizsgálata.
Felelős:  nemzetgazdasági miniszter
 miniszterek
 megyei, fővárosi védelmi bizottságok
Határidő:  2016. november 30.

d) A  rögzített hadiipari kapacitást biztosító gazdálkodó szervezetek ellenőrzése a  Nemzetgazdasági 
Minisztérium koordinációjában, a  követelménytámasztó-szervek bevonásával évente legalább egy 
alkalommal.
Felelős:  nemzetgazdasági miniszter
 honvédelmi miniszter
 belügyminiszter
Határidő:  2016. október 31.

 7.  A védelmi igazgatás tervrendszerének kialakításával kapcsolatos feladatok
a) A védelemgazdasági alapterv központi szintű tervdokumentációjának elkészítése.
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Felelős:  nemzetgazdasági miniszter
 honvédelmi miniszter
Határidő:  2016. november 30.

b) Az  ágazatonként meghatározott, honvédelemben közreműködő egyéb szervek honvédelmi intézkedési 
terveinek elkészítése.
Felelős:  miniszterek
Határidő:  2016. november 30.

 8.  A Honvédelmi Tanács és a Kormány speciális működési feltételeivel összefüggő feladatok
a) A  Honvédelmi Tanács és a  Kormány speciális működési feltételeit biztosító létesítmények meghatározott 

követelmények szerinti működtetése, a képességek fenntartása.
Felelős:  honvédelmi miniszter
Határidő:  folyamatos

b) A  K-600/KTIR Hírközlési és Informatikai Rendszer kormányzati célú működési és fejlesztési feltételeinek 
biztosítása.
Felelős:  honvédelmi miniszter
 belügyminiszter
Határidő:  folyamatos

c) Az a) és b) alpont szerinti működtetéssel, képesség-fenntartással kapcsolatos feladatok ellátásához szükséges 
2016. évi szerződések megkötése.
Felelős:  belügyminiszter
 honvédelmi miniszter
Határidő:  2016. október 30.

d) A különleges jogrend időszakában a kormányzat folyamatos működéséhez szükséges információk és adatok 
biztosítása érdekében a  közigazgatás védett vezetési informatikai rendszerével kapcsolatos követelmények 
kidolgozása.
Felelős:  honvédelmi miniszter
 belügyminiszter
 Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:  2016. december 31.

e) A  Honvédelmi Tanács és a  Kormány speciális működési feltételeit biztosító létesítményben a  kormányzat 
különleges jogrendben történő működéséhez nélkülözhetetlen, georedundáns informatikai rendszerek 
kialakításának és működtetésének támogatása.
Felelős:  honvédelmi miniszter
 belügyminiszter
 Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:  folyamatos

f ) A  Honvédelmi Tanács működésével kapcsolatos dokumentumok kidolgozása és alkalmazhatóságuk 
vizsgálata.
Felelős:  honvédelmi miniszter
 Miniszterelnökséget vezető miniszter
 miniszterek
Határidő:  2016. december 31.

 9.  A  honvédelmi létfontosságú rendszerelemek azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 359/2015.  
(XII. 2.) Korm. rendelet alapján az  ágazatok által honvédelmi érdekből létfontosságúnak beazonosított vagy jelölt 
rendszerrel, rendszerelemmel kapcsolatos feladatok végrehajtása az ágazatokat felügyelő minisztériumokkal.

Felelős:  honvédelmi miniszter
 miniszterek
Határidő:  folyamatos

 10.  A  honvédelmi igazgatási szervek honvédelmi felkészítésével, országvédelemmel és a  honvédelmi kötelezettségek 
teljesítésével kapcsolatos adatkezelés törvényi szintű szabályozásának kidolgozása.

Felelős:  honvédelmi miniszter
 miniszterek
Határidő:  2016. október 30.
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 11.  A  honvédelmi miniszter által jóváhagyott terv alapján – az  érintett államigazgatási szervek bevonásával – átfogó, 
felügyeleti ellenőrzés lefolytatása a  Csongrád Megyei Védelmi Bizottságnál, a  Fejér Megyei Védelmi Bizottságnál, 
a  Győr-Moson-Sopron Megyei Védelmi Bizottságnál, a  Hajdú-Bihar Megyei Védelmi Bizottságnál, valamint  
a Pest Megyei Védelmi Bizottságnál és munkaszervezeteiknél.

Felelős:  honvédelmi miniszter
 belügyminiszter
 nemzetgazdasági miniszter
 emberi erőforrások minisztere
 érintett megyei, fővárosi védelmi bizottságok
Határidő:  2016. november 30.

 12.  A  Kormány számára összeállításra kerülő jelentéshez tájékoztató megküldése a  honvédelmi miniszter részére  
a 2016. évi védelmi igazgatási feladatterv végrehajtásáról, a jóváhagyott költségvetési források felhasználásáról.

Felelős:  miniszterek
 megyei, fővárosi védelmi bizottságok
Határidő:  2016. november 30.

 13.  Javaslatok megküldése a honvédelmi miniszter részére a védelmi felkészítés 2017. évi feladattervének összeállítása 
érdekében a feladatokhoz tartozó költségvetési igények megjelölésével.

Felelős:  miniszterek
 megyei, fővárosi védelmi bizottságok
Határidő:  2016. november 30.

A Kormány 1222/2016. (V. 2.) Korm. határozata
az Észak-atlanti Szerződés Szervezete és az Európai Unió által tervezett katonai válságkezelési gyakorlatok 
nemzeti feladatainak végrehajtásáról szóló 1149/2015. (III. 17.) Korm. határozat módosításáról

A Kormány
 1. felhívja a honvédelemért felelős minisztert, hogy a részt vevő központi államigazgatási szervek együttműködésével 

a  végrehajtott, az  Észak-atlanti Szerződés Szervezete (a továbbiakban: NATO) és az  Európai Unió 
(a  továbbiakban:  EU) által tervezett katonai válságkezelési gyakorlatok nemzeti feladatainak végrehajtásáról szóló 
1149/2015. (III. 17.) Korm. határozat (a továbbiakban: H.) szerinti NATO, illetve EU gyakorlatokról átfogó jelentést 
készítsen a Kormány részére a védelmi felkészítés tárgyévi feladattervének végrehajtásáról szóló jelentés részeként.

Felelős: honvédelemért felelős miniszter
 részt vevő központi államigazgatási szervek vezetői
Határidő: folyamatos

 2. visszavonja a H. d) pont dk) alpontját.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök



4966 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2016. évi 61. szám 

A Kormány 1223/2016. (V. 2.) Korm. határozata
a 2016. évi honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtásához szükséges költségvetési források 
átcsoportosításáról

A Kormány
 1. egyetért a  védelmi felkészítés 2016.  évi feladatainak végrehajtásához a  Magyarország 2016.  évi központi 

költségvetéséről szóló 2015.  évi C.  törvény (a  továbbiakban: Kvtv.) 1.  melléklet XLII. A  költségvetés közvetlen 
bevételei és kiadásai fejezet, 32. Egyéb költségvetési kiadások cím, 1. Vegyes kiadások alcím, 7. Védelmi felkészítés 
előirányzatai jogcímcsoport, 1. Honvédelmi- és gazdasági felkészülés központi kiadásai jogcímen rendelkezésre álló 
497,0 millió forint 1. melléklet szerinti felhasználásával;

 2. az államháztartásról szóló 2011.  évi CXCV.  törvény 33.  § (2)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, 
a  honvédelemről és a  Magyar Honvédségről, valamint a  különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről 
szóló 2011.  évi CXIII.  törvény 21.  § (1)  bekezdés f ) és g)  pontjában, 21.  § (3)  bekezdés b)  pontjában, továbbá 
a  honvédelemről és a  Magyar Honvédségről, valamint a  különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről 
szóló 2011.  évi CXIII.  törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: Hvt. Vhr.) 41. § (3) bekezdésében foglalt feladatainak végrehajtása érdekében
a) elrendeli a  Kvtv. 1.  melléklet XLII. A  költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 32. Egyéb 

költségvetési kiadások cím, 1. Vegyes kiadások alcím, 7. Védelmi felkészítés előirányzatai jogcímcsoport, 
1.  Honvédelmi- és gazdasági felkészülés központi kiadásai jogcím terhére az  ezen jogcímen rendelkezésre 
álló 497,0 millió forintból a Kvtv. 1. melléklet
aa) XI. Miniszterelnökség fejezet, 1. Miniszterelnökség cím javára 2,0 millió forint, 12. Fővárosi, megyei 

kormányhivatalok és járási kormányhivatalok cím javára 161,0 millió forint,
ab) XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezet, 1. Földművelésügyi Minisztérium igazgatása cím javára 

3,0 millió forint,
ac) XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet, 1. Honvédelmi Minisztérium cím, 2. Egyéb HM szervezetek 

alcím javára 137,0 millió forint,
ad) XIV. Belügyminisztérium fejezet, 4. Terrorelhárítási Központ cím javára 12,0 millió forint, 5. Büntetés-

végrehajtás cím javára 5,0 millió Ft, 7. Rendőrség cím javára 15,0 millió forint, 8. Alkotmányvédelmi 
Hivatal cím javára 10,0 millió forint, 9. Nemzetbiztonsági Szakszolgálat cím javára 10,0 millió forint, 
12. BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság cím javára 50,0 millió forint,

ae) XV. Nemzetgazdasági Minisztérium fejezet, 25. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 5. Belgazdasági 
feladatok alcím, 4. Az ágazat védelmi felkészítésének állami feladatai a honvédelmi törvény alapján 
jogcímcsoport javára 30,0 millió forint,

af ) XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 1. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium igazgatása cím 
javára 6,0 millió forint,

ag) XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 16. Országos Tisztifőorvosi Hivatal és intézményei, 
valamint egyéb népegészségügyi intézetek cím javára 16,0 millió forint,

ah) I. Országgyűlés fejezet, 10. Közszolgálati médiaszolgáltatás támogatása cím, 1. Közszolgálati 
hozzájárulás alcím javára 35,0 millió forint,

ai) VI. Bíróságok fejezet, 1. Bíróságok cím javára 5,0 millió forint,
 egyszeri átcsoportosítását a 2. melléklet szerint;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter 
miniszterek

Határidő: azonnal
b) elrendeli a  Kvtv. 1.  melléklet XLII. A  költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 32. Egyéb 

költségvetési kiadások cím, 1. Vegyes kiadások alcím, 7. Védelmi felkészítés előirányzatai jogcímcsoport, 
2. Honvédelmi Tanács és a  Kormány speciális működési feltételeinek biztosítása jogcím terhére az  ezen 
jogcímen rendelkezésre álló 1200,0 millió forintból a Kvtv. 1. melléklet
ba) XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet, 1. Honvédelmi Minisztérium cím, 2. Egyéb HM szervezetek 

alcím javára 995,0 millió forint,
bb) XIV. Belügyminisztérium fejezet, 21. K-600 hírrendszer működtetésére cím javára 205,0 millió forint

 egyszeri átcsoportosítását a 3. melléklet szerint.
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Felelős: nemzetgazdasági miniszter 
belügyminiszter 
honvédelmi miniszter

Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1223/2016. (V. 2.) Korm. határozathoz 1. melléklet a  
…/2016. (….)  Korm. határozathoz 

 
A honvédelmi- és gazdasági felkészülés központi kiadásaira 

a 2016. évi költségvetési törvényben jóváhagyott előirányzatok felosztása 
 
 
 

Felelős Feladat Részfeladat Jóváhagyott előirányzat Költségvetési fejezet összesen 

Miniszter-
elnökség 

Honvédelmi feladatok 
támogatása 

Honvédelmi igazgatási 
feladatot ellátó személyek 
felkészítése 

2 millió forint 

XI. Miniszterelnökség 
összesen: 163 millió forint 

Miniszter-
elnökség 

(Fővárosi-, 
megyei 

kormány-
hivatalok) 

Fővárosi, megyei, helyi 
védelmi bizottságok 
normatív működési 

támogatása 

 
A 19 megyei és a fővárosi 
védelmi bizottság 2016. 
évre elfogadott pénzügyi 
felhasználási terve alapján 
(pl. gyakorlatok, 
felkészítések és 
továbbképzések, valamint 
védelmi bizottsági ülések 
szervezése stb.).  
 

120 millió forint 

Fővárosi, megyei 
védelmi bizottságok 

céltámogatása 
Vezetési pontok fejlesztése 11 millió forint 

Fővárosi, megyei, helyi 
védelmi bizottságok 

lakosságarányos 
támogatása 

Lakosság honvédelmi 
felkészítése, a honvédelem 
eszméjének erősítése 
(tájékoztatók, kiadványok, 
honvédelmi vetélkedők, 
kiállítások, 
hagyományápolás) 

30 millió forint 
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4 
 

Felelős Feladat Részfeladat Jóváhagyott előirányzat Költségvetési fejezet összesen 

Földművelés-
ügyi 

Minisztérium 

Honvédelmi feladatok 
támogatása 

Állami Céltartalékban lévő 
készletek fenntartási 
(tárolási) költségei 

3 millió forint XII. Földművelésügyi Minisztérium 
összesen: 3 millió forint 

Honvédelmi 
Minisztérium 

Honvédelmi igazgatási 
feladatok támogatása 

Honvédelmi Igazgatási 
Koordinációs Tárcaközi 
Munkacsoport támogatása 

1 millió forint 

XIII. Honvédelmi Minisztérium 
összesen: 137 millió forint 

Honvédelmi igazgatási, 
válságreagálási 
gyakorlatok, konferenciák 
támogatása 

5 millió forint 

Védelmi igazgatási 
kiadványok 1 millió forint 
Komplex válságkezelésben 
érintett szakértők belföldi 
és külföldi tanfolyamokon, 
konferenciákon való 
részvétele 

5 millió forint 

Honvédelmi kötelék 
program támogatása 10 millió forint 
Honvédelmi Minisztérium 
Elektronikai, Logisztikai és 
Vagyonkezelő Zrt. KAR 
Szakirattár fejlesztése 

50 millió forint 

Honvédelmi érdekből 
létfontosságú 
infrastruktúra-védelem 
nyilvántartásának 
kialakítása 

10 millió forint 

Civil-katonai egészségügyi 
együttműködés támogatása 5 millió forint 
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5 
 

Felelős Feladat Részfeladat Jóváhagyott előirányzat Költségvetési fejezet összesen 

Honvédelmi 
Minisztérium 

(Nemzeti 
Média- és 
Hírközlési 
Hatóság) 

Országos Légiriasztási 
Rendszer támogatása 

Országos Légiriasztási 
Rendszer fejlesztésének 
támogatása 

50 millió forint 

 

Felelős Feladat Részfeladat Jóváhagyott 
előirányzat Költségvetési fejezet összesen 

Belügyminisztérium Honvédelmi 
feladatok támogatása 

A rendőrség honvédelmi igazgatási feladatrendszerének 
támogatása (kommunikációs és informatikai képesség fejlesztése, 
konferenciák, továbbképzések megrendezése) 

5 millió forint 

XIV. Belügyminisztérium 
összesen: 102 millió forint 

A rendőrség és a Magyar Honvédség közös feladat-végrehajtás 
feltételeinek fejlesztése 5 millió forint 

A komplex válságkezelés képességcélhoz kapcsolódó rendőri 
feladatok infokommunikációs támogatása, a felajánlott rendőri 
képességek alkalmazására történő felkészítése 

5 millió forint 
 

A hivatásos katasztrófavédelmi szervek, önkéntes és köteles 
területi és helyi polgári védelmi szervezetek honvédelmi 
felkészítése 

40 millió 
forint 

A létfontosságú rendszerek és létesítmények nemzeti szabály-
rendszeréhez kapcsolódó ágazati szakmai napok, hatósági 
fórumok komplex védelmi igazgatási eseménykezelési 
gyakorlatok végrehajtása 

10 millió 
forint 

A terrorizmust elhárító szervnek a fegyveres összeütközés 
időszakában végrehajtandó polgári védelmi feladatokra történő 
felkészítése 

2 millió forint 

A terrorizmust elhárító szerv által védett vezetők különleges 
jogrendi időszaki védelme feltételeinek kialakítása és a védett 
vezetési pontok működtetése érdekében az objektumok fizikai  
 

5 millió forint 
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6 
 

Felelős Feladat Részfeladat Jóváhagyott 
előirányzat Költségvetési fejezet összesen 

védelmének megerősítése, a biztonságtechnikai védelmi rendszer 
fejlesztésére 
A BM ügyelet és a kormányügyeleti rendszer védelmi igazgatási 
szempontú felkészítése érdekében kommunikációs és informatikai 
(hálózatfejlesztési) eszközbeszerzések végrehajtása, szakmai 
képzések 

5 millió forint 

Büntetés-végrehajtási Szervezet fegyveres összeütközések 
időszakában történő polgári védelmi feladataira történő 
felkészülés 

5 millió forint 

A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Kibervédelmi Intézet 
kiberbiztonsági felkészültségének növelésére, incidenskezelési 
megbízott képzésre, kiberbiztonsági tudatosító anyagok 
készítésére, webportál fejlesztésére (e-learning, információ 
megosztás) 

10 millió 
forint 

Az Alkotmányvédelmi Hivatal különleges jogrendi vezetési pont 
infokommunikációs rendszerének fejlesztése 

10 millió 
forint 

Nemzetgazdasági 
Minisztérium 

Gazdaságfelkészítés 
feladatainak 
támogatása 

Gazdaságfelkészítés 
Védelmi célú tartalékok fenntartása 
Stratégiai érdekű kapacitások fenntartása 
Rögzített hadiipari kapacitások fenntartása 

30 millió 
forint 

XV. Nemzetgazdasági 
Minisztérium 

összesen: 30 millió forint 

Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium 

Honvédelmi 
feladatok támogatása Honvédelmi célú gyakorlatok  6 millió forint 

XVII. Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium 

összesen: 6 millió forint 

Emberi Erőforrások 
Minisztériuma 

Honvédelmi 
feladatok támogatása 

Civil-katonai egészségügyi együttműködés támogatása, komplex 
civil-katonai egészségügyi gyakorlat végrehajtása 4 millió forint 

XX. Emberi Erőforrások 
Minisztériuma 

összesen: 16 millió forint 
EMMI Védelmi Napok programsorozat 2 millió forint 

Állami Egészségügyi Tartalék honvédelmi célú fejlesztése 10 millió 
forint 
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7 
 

Felelős Feladat Részfeladat Jóváhagyott 
előirányzat Költségvetési fejezet összesen 

Médiaszolgáltatás-
támogató 

Vagyonkezelő Alap 

Közszolgálati média 
különleges jogrend 
időszaki működésre 
történő felkészítése 

A közszolgálati média normáltól eltérő működési feltételeinek 
biztosítása (új szükségstúdió távközlési és kommunikációs 
költsége) 

35 millió 
forint 

MTVA 
35 millió forint 

Országos Bírósági 
Hivatal 

Honvédelmi 
feladatok támogatása 

Bírósági dolgozók felkészítése a különleges jogrend időszaki 
feladatok ellátására 5 millió forint VI. Bíróságok 

5 millió forint 

Összesen:  497 millió 
forint 497 millió forint 
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2. melléklet az 1223/2016. (V. 2.) Korm. határozathoz

- 1 / 2 -

I. Országgyűlés
VI. Bíróságok
XI. Miniszterelnökség
XII. Földművelésügyi Minisztérium
XIII. Honvédelmi Minisztérium
XIV. Belügyminisztérium
XV. Nemzetgazdasági Minisztérium
XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai

Millió forintban, egy tizedessel
Jogcím Kiem Jogcím A módosítás A módosítást el-
csop.  előir.- csop.  Módosítás következő évre rendelő jogszabály /

szám  szám név (+/-) áthúzodó hatása jogszabály/határozat 
száma

I. Országgyűlés
10

303580 1
K5 Egyéb működési célú kiadások 35,0

VI.
209126 1

K3 Dologi kiadások 5,0
XI. Miniszterelnökség

294502 1 Miniszterelnökség
K3 Dologi kiadások 2,0

015558 12
K1 Személyi juttatások 4,0
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1,6
K3 Dologi kiadások 61,4
K6 Beruházások 94,0

XII. Földművelésügyi Minisztérium
004240 1 Földművelésügyi Minisztérium igazgatása

K3 Dologi kiadások 3,0
XIII. Honvédelmi Minisztérium

1 Honvédelmi Minisztérium
198279 2 Egyéb HM szervezetek

K3 Dologi kiadások 137,0
XIV. Belügyminisztérium

294479 4 Terrorelhárítási Központ
K3 Dologi kiadások 2,0
K6 Beruházások 10,0

003737 5
K3 Dologi kiadások 5,0

001580 7
K3 Dologi kiadások 15,0

000648 8 Alkotmányvédelmi Hivatal
K3 Dologi kiadások 10,0

019370 9 Nemzetbiztonsági Szakszolgálat
K3 Dologi kiadások 10,0

001711 12
K3 Dologi kiadások 50,0

XV.
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok

5 Belgazdasági feladatok
257256 4

K3 Dologi kiadások 30,0

Államháztartási egyedi 
azonosító

Az ágazat védelmi felkészítésének állami feladatai a honvédelmi törvény alapján

 Alcím-
szám

Jogcím
szám

 Fejezet-
név

Nemzetgazdasági Minisztérium

BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Rendőrség

Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok

Büntetés-végrehajtás

Bíróságok

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében

        Költségvetési év: 2016.

 Fejezet-
szám

Cím-
szám

A módosítás
jogcíme

 Cím-
név

Bíróságok

 Alcím-
név

Jogcím
név

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat neve

Közszolgálati médiaszolgáltatás támogatása
Közszolgálati hozzájárulás
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- 2 / 2 -

XVII.
280645 1 Nemzeti Fejlesztési Minisztérium igazgatása

K3 Dologi kiadások 6,0
XX.

002950 16 Országos Tisztifőorvosi Hivatal és intézményei, valamint egyéb népegészségügyi intézmények
K3 Dologi kiadások 16,0

XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
32 Egyéb költségvetési kiadások

1 Vegyes kiadások
7 Védelmi felkészítés előirányzatai

265767 1 Honvédelmi- és gazdasági felkészülés központi kiadásai
K5 Egyéb működési célú kiadások -497,0

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

Millió forintban, egy tizedessel
Államháztar- Jogcím  Kiemelt Jogcím A módosítás A módosítást el-
tási egyedi csop.  előir.- csop.  Módosítás következő évre rendelő jogszabály /

azonosító szám  szám név (+/-) áthúzodó hatása jogszabály/határozat 
száma

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

Millió forintban, egy tizedessel
Államháztar- Jogcím  Kiemelt Jogcím A módosítás A módosítást el-
tási egyedi csop.  előir.- csop.  Módosítás következő évre rendelő jogszabály /

azonosító szám  szám név (+/-) áthúzodó hatása jogszabály/határozat 
száma

VI.
209126 1 5,0

XI. Miniszterelnökség
294502 1 2,0
015558 12 161,0

XII. Földművelésügyi Minisztérium
004240 1 Földművelésügyi Minisztérium igazgatása 3,0

XIII. Honvédelmi Minisztérium
1 Honvédelmi Minisztérium

198279 2 Egyéb HM szervezetek 137,0
XIV. Belügyminisztérium

294479 4 Terrorelhárítási Központ 12,0
003737 5 5,0
001580 7 15,0
000648 8 Alkotmányvédelmi Hivatal 10,0
019370 9 Nemzetbiztonsági Szakszolgálat 10,0
001711 12 50,0

XV. Nemzetgazdasági Minisztérium
006343 25 Fejezeti kezelésű előirányzatok

5 Belgazdasági feladatok
257256 4 Az ágazat védelmi felkészítésének állami feladatai a honvédelmi törvény alapján 30,0

XVII.
280645 1 6,0

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
002950 16 Országos Tisztifőorvosi Hivatal és intézményei, valamint egyéb népegészségügyi intézmények 16,0

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

Összesen: II. negyedév III. negyedév IV. negyedév
időarányos
teljesítményarányos
egyéb: azonnal 497,0

Nemzetgazdasági Minisztérium

497,0

 Fejezet-
szám

Cím-
szám

Emberi Erőforrások Minisztériuma

 Alcím-
szám

Jogcím
szám

 Fejezet-
név

 Cím-
név

 Alcím-
név

Jogcím
név

 Fejezet-
szám

Cím-
szám

 Alcím-
szám

Jogcím
szám

 Fejezet-
név

 Cím-
név

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium igazgatása

 Alcím-
név

Jogcím
név

BEVÉTELEK
Kiemelt előirányzat neve

A módosítás
jogcíme

TÁMOGATÁS
Kiemelt előirányzat neve

A módosítás
jogcíme

I. negyedév
Fejezet

Bíróságok
Bíróságok

Miniszterelnökség
Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok

Büntetés-végrehajtás
Rendőrség

BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

1 példány
Az adatlap 5 példányban töltendő ki

2 példány

Állami Számvevőszék 1 példány
Magyar Államkincstár 1 példány

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
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3. melléklet az 1223/2016. (V. 2.) Korm. határozathoz

- 1 / 1 -

 3. melléklet a        /2016. (….) Korm. határozathoz

XIII. Honvédelmi Minisztérium
XIV. Belügyminisztérium
XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében

Millió forintban, egy tizedessel
Államháztar- Jogcím Kiem. Jogcím A módosítás A módosítást el-
tási egyedi csop.  előir.- csop.  Módosítás következő évre rendelő jogszabály /

azonosító szám  szám név (+/-) áthúzodó hatása jogszabály/határozat 
száma

XIII. Honvédelmi Minisztérium
1 Honvédelmi Minisztérium

198279 2 Egyéb HM szervezetek
K3 Dologi kiadások 650,0
K6 Beruházások 345,0

XVII. Belügyminisztérium
031194 21 K-600 hírrendszer működtetésére

K3 Dologi kiadások 205,0
XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai

32 Egyéb költségvetési kiadások
1 Vegyes kiadások

7 Védelmi felkészítés előirányzatai
265778 2 Honvédelmi Tanács és a Kormány speciális működési feltételeinek biztosítása

K5 Egyéb működési célú kiadások -1 200,0
Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű 

Millió forintban, egy tizedessel
Államháztar- Jogcím  Kiemelt Jogcím A módosítás A módosítást el-
tási egyedi csop.  előir.- csop.  Módosítás következő évre rendelő jogszabály /

azonosító szám  szám név (+/-) áthúzodó hatása jogszabály/határozat 
száma

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű 
Millió forintban, egy tizedessel

Államháztar- Jogcím  Kiemelt Jogcím A módosítás A módosítást el-
tási egyedi csop.  előir.- csop.  Módosítás következő évre rendelő jogszabály /

azonosító szám  szám név (+/-) áthúzodó hatása jogszabály/határozat 
száma

XIII. Honvédelmi Minisztérium
1 Honvédelmi Minisztérium

198279 2 Egyéb HM szervezetek 995,0
Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű 

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen: II. negyedév III. negyedév IV. negyedév
időarányos
teljesítményarányos
egyéb: azonnal 1 200,0

Jogcím
név

I. negyedév

A módosítás
jogcíme

Jogcím
név

        Költségvetési év: 2016.

A módosítás
jogcíme

A módosítás
jogcíme

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat neve

BEVÉTELEK
Kiemelt előirányzat neve

Jogcím
név

Nemzetgazdasági Minisztérium

 Fejezet-
szám

 Fejezet-
szám Cím-szám

1 példány
1 példány
1 példány
2 példány

Jogcím
szám

Állami Számvevőszék
Magyar Államkincstár

Fejezet

Jogcím
szám

Az adatlap 5 példányban töltendő ki

 Fejezet-
szám Cím-szám

1200,0

 Alcím-
szám

Cím-szám  Alcím-
szám

 Alcím-
szám

Jogcím
szám

 Fejezet-
név

 Alcím-
név

 Cím-
név

 Alcím-
név

 Alcím-
név

 Fejezet-
név

 Fejezet-
név

 Cím-
név

 Cím-
név

TÁMOGATÁS
Kiemelt előirányzat neve
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A Kormány 1224/2016. (V. 2.) Korm. határozata
az Alkotmányvédelmi Hivatal, a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ, valamint 
a kormányzati adatközpont egységes elhelyezéséhez szükséges költségvetési többletforrások biztosításáról

A Kormány
 1. az Alkotmányvédelmi Hivatal hatékony működésének biztosítása érdekében támogatja az  Alkotmányvédelmi 

Hivatal Budapest XI. kerület, Fehérvári út 70. szám alatt található, a  Budapest XI. kerület 3893 helyrajzi számon 
nyilvántartott ingatlanban (a továbbiakban: ingatlan) történő elhelyezését és a  nemzetgazdasági szempontból 
kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi 
LIII. törvényben foglaltak alapján a kiemelt beruházássá történő minősítését;

 2. felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a  Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság (a továbbiakban: MNV Zrt.) útján gondoskodjon az 1. pont szerinti ingatlan legfeljebb a független 
ingatlanforgalmi szakértő által meghatározott forgalmi értéken történő megvásárlásáról azzal, hogy a  vételár 
megfizetéséhez szükséges fedezetet a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 
(a továbbiakban: Kvtv.) 1.  melléklet XLIII. Az  állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet terhére 
szükséges biztosítani;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2016. június 15.

 3. felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az  MNV Zrt. útján intézkedjen az  1.  pont szerinti ingatlan 
Alkotmányvédelmi Hivatal részére történő vagyonkezelésbe adásáról;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2016. július 1.

 4. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy az Alkotmányvédelmi Hivatal, a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi 
Elemző Központ, valamint a  kormányzati adatközpont egységes elhelyezését biztosító Budapest XI.  kerület, 
Fehérvári út 70. szám alatti ingatlan felújításához, valamint az  informatikai rendszer kialakításához 2016.  évben 
3631,9 millió forint, 2017. évben 7000,0 millió forint, 2018. évben 4800,0 millió forint rendelkezésre állásáról 
gondoskodjon a Kvtv. 1. melléklet XIV. Belügyminisztérium fejezet, 8. Alkotmányvédelmi Hivatal cím részére;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: 2016. évtől ütemezetten

 5. felhívja a  belügyminisztert, hogy a  2016–2018. években a  4.  pontban meghatározott keretösszegek erejéig 
intézkedjen a szükséges kötelezettségvállalások megtételére;

Felelős: belügyminiszter
Határidő: 2016. évtől ütemezetten

 6. felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az  MNV Zrt. útján intézkedjen az  Alkotmányvédelmi Hivatal 
vagyonkezelői jogának megszüntetése iránt a  Magyar Állam 5271/10000 tulajdoni hányadában álló Budapest 
V. kerület, Falk Miksa utca 9–11. szám alatt található, Budapest V. kerület 24970 helyrajzi számon nyilvántartott 
ingatlan; a Magyar Állam 7142/10000 tulajdoni hányadában álló Budapest XI. kerület, Bánk Bán utca 17/b. szám alatt 
található, Budapest XI. kerület 3441/1 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan; a  Magyar Állam tulajdonában álló 
Budapest VIII. kerület, Teleki tér 17. szám alatt található, Budapest VIII. kerület, 34735 helyrajzi számon nyilvántartott 
ingatlan; továbbá a Magyar Állam tulajdonában álló Budapest XIII. kerület, Fáy utca 9. szám alatt található, Budapest 
XIII. kerület 27759 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan vonatkozásában;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: az Alkotmányvédelmi Hivatal 1. pont szerinti ingatlanba történő  

beköltözését követően azonnal
 7. felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy tegye meg a  szükséges intézkedéseket az  Alkotmányvédelmi 

Hivatal Budapest XI. kerület, Fehérvári út 70. szám alatti ingatlanban történő elhelyezésével felszabaduló 6.  pont 
szerinti állami tulajdonú ingatlanok állam számára legelőnyösebb feltételekkel történő értékesítésének, illetve 
hasznosításának érdekében;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
 nemzetgazdasági miniszter
Határidő: az Alkotmányvédelmi Hivatal 1. pont szerinti ingatlanba történő  

beköltözését követően
 8. felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy a  Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ 

létrehozásához, a  Budapest XI. kerület, Fehérvári út 70. szám alatti ingatlanban történő elhelyezéséhez, 
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valamint a  PNR átköltöztetéséhez gondoskodjon 1425,0 millió forint biztosításáról a  Kvtv. 1.  melléklet 
XIV. Belügyminisztérium fejezet, 10. Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ cím javára;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

 9. felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy a  kormányzati adatközpont létrehozásához és annak a  Budapest 
XI. kerület, Fehérvári út 70. szám alatti ingatlanban történő elhelyezéséhez gondoskodjon 1479,6 millió forint 
biztosításáról a Kvtv. 1. melléklet XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Ágazati 
célfeladatok alcím, 56. Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások jogcímcsoport javára;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

 10. egyetért azzal, hogy az  Alkotmányvédelmi Hivatal, a  Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ, 
valamint a  kormányzati adatközpont egységes elhelyezéséhez szükséges beszerzések lefolytatása során 
a Kormány irányítása alá tartozó fejezetek költségvetési szerveinek eszközbeszerzéseiről szóló 1982/2013. (XII. 29.) 
Korm. határozat rendelkezéseit nem kell alkalmazni.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1225/2016. (V. 2.) Korm. határozata
az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes Korm. határozatok módosításáról

 1. A Kormány a  Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény (a  továbbiakban: 
Kvtv.) 19.  § (3)  bekezdésében és az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33.  § (2)  bekezdésében 
biztosított jogkörében eljárva 17 422 347 ezer forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a  Kvtv. 1.  melléklet  
XI. Miniszterelnökség fejezet, 33. Országvédelmi Alap cím terhére, az 1. melléklet szerint.
Az átcsoportosítás tekintetében

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

 2. Az MNKH Magyar Nemzeti Kereskedőház Zártkörűen Működő Részvénytársaság költségvetésének biztosításával 
összefüggő feladatokról szóló 1039/2016. (II. 10.) Korm. határozat
a) 1.  pontjában az  „a Magyar Kereskedelem-fejlesztési és Promóciós Kft., illetve az  MNKH Közép-európai 

Kereskedelemfejlesztési Hálózat Kft. közfeladatainak” szövegrész helyébe az „a közfeladatainak” szöveg;
b) 2. pontjában

ba) a „feladat” szövegrész helyébe a „cél” szöveg,
bb) az  „a Magyar Kereskedelem-fejlesztési és Promóciós Kft., valamint az  MNKH Közép-európai 

Kereskedelemfejlesztési Hálózat Kft.” szövegrész helyébe az  „az MNKH Magyar Nemzeti 
Kereskedőház Zártkörűen Működő Részvénytársaság” szöveg,

bc) az „azonnal” szövegrész helyébe a „felmerülés ütemében” szöveg
lép.

 3. A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes 
kormányhatározatok módosításáról szóló 1035/2015. (I. 30.) Korm. határozat 1.  pontjában a  „2200,0 millió 
forint tekintetében” szövegrész helyébe a  „2220,0 millió forint és a  Nemzeti Infokommunikációs Stratégia (NIS) 
végrehajtásához kapcsolódó feladatok előirányzat javára biztosított 1401,5 millió forint tekintetében” szöveg lép.

 4. A Kormány egyetért azzal, hogy a Miniszterelnökség költségvetési fejezetből történő előirányzat-átcsoportosításról 
szóló 1790/2015. (X. 30.) Korm. határozat 1.  melléklete szerint – az  egyszeri előirányzat-átcsoportosítás összesen 
összegének változatlanul hagyása mellett – a  XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda fejezet, 20. Fejezeti kezelésű 
előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 2. Kormányzati kommunikációval kapcsolatos feladatok jogcímcsoport 
K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt előirányzat javára átcsoportosított 1 000 000 ezer forint a  K3. Dologi 
kiadások kiemelt előirányzat terhére kerüljön felhasználásra és elszámolásra, valamint a  XXI. Miniszterelnöki 
Kabinetiroda fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 3. Konzultációk kiadásai 
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jogcímcsoport K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt előirányzat javára átcsoportosított 1 000 000 ezer 
forintból 524 000 ezer forint a  K3. Dologi kiadások kiemelt előirányzat terhére kerüljön felhasználásra és 
elszámolásra.

 5. A Kormány egyetért azzal, hogy a  rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő 
forrásbiztosításról és egyéb előirányzat-átcsoportosításokról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról, 
továbbá a  2014. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról szóló 1980/2015. (XII. 23.) Korm. 
határozat 2. melléklete szerint – az egyszeri előirányzat-átcsoportosítás összesen összegének változatlanul hagyása 
mellett – a  XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok 
alcím, 2. Kormányzati kommunikációval kapcsolatos feladatok jogcímcsoport K5. Egyéb működési célú kiadások 
kiemelt előirányzat javára átcsoportosított 1800,0 millió forint a  K3. Dologi kiadások kiemelt előirányzat terhére 
kerüljön felhasználásra, valamint a  XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok 
cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 3. Konzultációk kiadásai jogcímcsoport K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt 
előirányzat javára átcsoportosított 1200,0 millió forintból 983,5 millió forint a  K3. Dologi kiadások kiemelt 
előirányzat terhére kerüljön felhasználásra.

 6. A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, 
kormányhatározatok módosításáról, továbbá a 2015. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról 
szóló 1049/2016. (II. 15.) Korm. határozat 1.  pont 1.2.  alpontjában a  „2016. december 31.” szövegrész helyébe 
a „2016. december 31., az  Agrármarketing célelőirányzat jogcímcsoport javára átcsoportosított 150,0 millió forint 
tekintetében 2017. június 30.” szöveg lép.

 7. A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és 
a  rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és az  egyes 
kormányhatározatok módosításáról szóló 1035/2015. (I. 30.) Korm. határozat végrehajtása során alkalmazandó 
eltérő rendelkezésekről szóló 1078/2015. (II. 25.) Korm. határozat 1.  pontjában a  „2016. január 31.” szövegrész 
helyébe a „2016. január 31., az Országos Atomenergia Hivatal cím javára biztosított 1256,4 millió forint tekintetében 
2016. december 31.” szöveg lép.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1225/2016. (V. 2.) Korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség
XIV. Belügyminisztérium
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
LXV. Bethlen Gábor Alap

ezer forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- K I A D Á S O K 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

003737 5 Büntetés-végrehajtás
K6 Beruházások 9 350 000

XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium
004107 1 Külgazdasági és Külügyminisztérium központi igazgatása

K1 Személyi juttatások 352
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 102
K3 Dologi kiadások 2 641

004118 2 Külképviseletek igazgatása
K1 Személyi juttatások 16 015
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 644
K3 Dologi kiadások 69 039

260256 4 Balassi Intézet
K1 Személyi juttatások 8 311
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 700
K3 Dologi kiadások 68 196

7 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok

348695 6
K3 Dologi kiadások 687 500

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

5 Egyéb feladatok támogatása
358595 3 Az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékéve programjainak támogatása

K5 Egyéb működési célú kiadások 3 000 000
23 Sporttevékenység támogatása

340640 29 Sportági fejlesztési koncepciók megvalósításával összefüggő feladatok támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások 300 000

50 Kulturális szakmai feladatok támogatása
358984 11 Bartók Év

K1 Személyi juttatások 48 706
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 514
K3 Dologi kiadások 127 430
K5 Egyéb működési célú kiadások 597 597

XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
42 Alapok támogatása

263478 2 Bethlen Gábor Alap támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások 720 000

LXV. Bethlen Gábor Alap
4 Alapból nyújtott támogatások

263167 6 Egyéb támogatások
K5 Egyéb működési célú kiadások 178 000
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 537 400

263178 5 Alapkezelő működési költségei
K5 Egyéb működési célú kiadások 4 600

XI. Miniszterelnökség
015558 12 Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok

K6 Beruházások 917 000
355862 18 Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete

K1 Személyi juttatások 316 020

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

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

Külgazdasági és Külügyminisztérium felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai 
programok támogatása
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K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 84 563
K3 Dologi kiadások 113 017
K6 Beruházások 236 000

30 Fejezeti kezelésű előirányzatok
3 Határon túli magyarok programjainak támogatása

228895 1 Nemzetpolitikai tevékenység támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások 430 000
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 320 000

271734 33 Országvédelmi Alap
K5 Egyéb működési célú kiadások -17 422 347

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
LXV. Bethlen Gábor Alap

2 Költségvetési támogatás
284901 3 Eseti támogatás

B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 182 600
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 537 400

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
XIV. Belügyminisztérium

003737 5 Büntetés-végrehajtás 9 350 000
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium

004107 1 Külgazdasági és Külügyminisztérium központi igazgatása 3 095
004118 2 Külképviseletek igazgatása 86 698
260256 4 Balassi Intézet 80 207

7 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok

348695 6 687 500
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
5 Egyéb feladatok támogatása

358595 3 Az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékéve programjainak támogatása 3 000 000
23 Sporttevékenység támogatása

340640 29 Sportági fejlesztési koncepciók megvalósításával összefüggő feladatok támogatása 300 000
50 Kulturális szakmai feladatok támogatása

358984 11 Bartók Év 778 247
XI. Miniszterelnökség

015558 12 Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok 917 000
355862 18 Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete 749 600

30 Fejezeti kezelésű előirányzatok
3 Határon túli magyarok programjainak támogatása

228895 1 Nemzetpolitikai tevékenység támogatása 750 000

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 17 422 347 17 422 347
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

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

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

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

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

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

Külgazdasági és Külügyminisztérium felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai 
programok támogatása
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A Kormány 1226/2016. (V. 2.) Korm. határozata
a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációjához szükséges  
előirányzat-átcsoportosításról

A Kormány az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 21.  § (6)  bekezdésében biztosított jogkörében 
a  Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 
4.  §  (1)  bekezdése szerinti céltartaléknak a  központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi 
kompenzációja finanszírozása érdekében történő felhasználása céljából 16  383  027 ezer forint egyszeri 
átcsoportosítását rendeli el a Kvtv. 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 34. Céltartalékok cím, 1. Közszférában 
foglalkoztatottak bérkompenzációja alcím terhére, az 1. melléklet szerint.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1226/2016. (V. 2.) Korm. határozathoz

1

 ADATLAP  A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA

Költségvetési év: 2016.

ezer forintban

ÁHT Fejezet Cím
Al-
cím

Jog-
cím

Jog-
cím

Kie-
melt Fejezet Cím

Al-
cím

Jog-
cím

Jog-
cím

KIADÁSOK
Módosítás A módosítás következő A módosítást elrendelő

egyedi 
azonosító

szám szám szám csop. 
szám

szám előir.
szám

név név név csop.név név
Kiemelt előirányzat neve

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

I. ORSZÁGGYŰLÉS
1 Országgyűlés Hivatala

000110 1 Országgyűlés hivatali szervei
K1 Személyi juttatások 19 397
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5 237

246345 2 Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára
K1 Személyi juttatások 2 837
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 766

334206 3 Országgyűlési Őrség
K1 Személyi juttatások 11
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3

5 Közbeszerzési Hatóság
019161 1 Közbeszerzési Hatóság

K1 Személyi juttatások 587
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 158

21 Nemzeti Adatvédelmi  és Információszabadság Hatóság
303202 1 Nemzeti Adatvédelmi  és Információszabadság Hatóság

K1 Személyi juttatások 192
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 52

22 Egyenlő Bánásmód Hatóság
262290 1 Egyenlő Bánásmód Hatóság

K1 Személyi juttatások 157
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 42

25 Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala
346528 1 Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala

K1 Személyi juttatások 48
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 13

II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG
000033 1 Köztársasági Elnöki Hivatal

K1 Személyi juttatások 281
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 76

III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG
000385 1 Alkotmánybíróság

K1 Személyi juttatások 3 032
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 819

A módosítás jogcíme
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2

IV. ALAPVETŐ JOGOK BIZTOSÁNAK HIVATALA
303191 1 Alapvető Jogok Biztosának Hivatala

K1 Személyi juttatások 1 211
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 327

V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK
000462 1 Állami Számvevőszék

K1 Személyi juttatások 1 116
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 301

VI. BÍRÓSÁGOK
209126 1 Bíróságok

K1 Személyi juttatások 291 823
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 78 789

333639 2 Kúria
K1 Személyi juttatások 8 074
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 180

VIII. ÜGYÉSZSÉG
026338 1 Ügyészségek

K1 Személyi juttatások 104 998
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 28 350

X. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM
000505 1 Igazságügyi Minisztérium igazgatása

K1 Személyi juttatások 460
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 124

000989 2 Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala
K1 Személyi juttatások 169
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 46

348028 3 Igazságügyi Hivatal
K1 Személyi juttatások 198
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 53

004855 9 Igazságügyi Szakértői és Kutató Intézetek
K1 Személyi juttatások 4 442
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 199

XI. MINISZTERELNÖKSÉG
294502 1 Miniszterelnökség

K1 Személyi juttatások 2 583
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 697

000659 2 Információs Hivatal
K1 Személyi juttatások 2 064
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 557
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346606 9 Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont
K1 Személyi juttatások 3 337
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 900

015558 12 Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok
K1 Személyi juttatások 1 143 606
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 308 773

294213 13 Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal
K1 Személyi juttatások 606
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 164

304191 14 Nemzeti Közszolgálati Egyetem
K1 Személyi juttatások 10 800
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 916

347673 15 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ
K1 Személyi juttatások 1 609
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 434

31 Kormányzati Ellenőrzési Hivatal
004888 1 Kormányzati Ellenőrzési Hivatal

K1 Személyi juttatások 694
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 187

XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM
004240 1 Földművelésügyi Minisztérium igazgatása

K1 Személyi juttatások 2 574
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 695

004273 2 Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
K1 Személyi juttatások 31 452
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 8 492

004327 3 Földmérési és Távérzékelési Intézet
K1 Személyi juttatások 960
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 259

004338 4 Ménesgazdaságok
K1 Személyi juttatások 3 712
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 002

212087 5 Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
K1 Személyi juttatások 15 000
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 050

004349 6 Mezőgazdasági középfokú szakoktatás intézményei
K1 Személyi juttatások 86 742
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 23 420

004404 7 Közművelődési intézmények
K1 Személyi juttatások 5 848
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 579
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004415 8 Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ
K1 Személyi juttatások 14 460
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 912

295802 10 Génmegőrzési Intézmények
K1 Személyi juttatások 4 507
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 216

006606 12 Országos Meteorológiai Szolgálat
K1 Személyi juttatások 5 327
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 438

271134 14 Nemzeti park igazgatóságok
K1 Személyi juttatások 23 884
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 6 449

271112 15 Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség
K1 Személyi juttatások 19
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5

304135 18 Herman Ottó Intézet
K1 Személyi juttatások 1 590
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 429

304124 19 Agrárgazdasági Kutató Intézet
K1 Személyi juttatások 509
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 137
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XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
1 Honvédelmi Minisztérium

002587  1 Honvédelmi Minisztérium igazgatása
K1 Személyi juttatások 411
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 111

198279 2 Egyéb HM szervezetek
K1 Személyi juttatások 24 800
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 6 696

2 Magyar Honvédség
206895 1 Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei

K1 Személyi juttatások 151 417
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 40 883

206905 2 MH ÖHP és alárendelt szervezetei
K1 Személyi juttatások 128 449
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 34 681

198301 3 Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat
K1 Személyi juttatások 1 148
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 310

002718 6 MH Egészségügyi Központ
K1 Személyi juttatások 212 372
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 57 340

342606 7 Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium
K1 Személyi juttatások 1 630
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 440

XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM
003704 1 Belügyminisztérium igazgatása

K1 Személyi juttatások 1 034
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 279

019435 2 Nemzeti Védelmi Szolgálat
K1 Személyi juttatások 216
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 58

294479 4 Terrorelhárítási Központ
K1 Személyi juttatások 1 560
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 421

003737 5 Büntetés-végrehajtás
K1 Személyi juttatások 77 377
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 20 892

332184 6 Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság
K1 Személyi juttatások 477
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 129
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001580 7 Rendőrség
K1 Személyi juttatások 851 851
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 230 001

000648 8 Alkotmányvédelmi Hivatal
K1 Személyi juttatások 4 250
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 148

019370 9 Nemzetbiztonsági Szakszolgálat
K1 Személyi juttatások 6 975
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 883

235006 10 Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ
K1 Személyi juttatások 245
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 66

001711 12  BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
K1 Személyi juttatások 103 263
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 27 882

001755 13 Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal
K1 Személyi juttatások 27 741
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 7 490

236630 15 BM Nemzetközi Oktatási Központ
K1 Személyi juttatások 1 518
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 410

330039 17 Vízügyi Igazgatóságok
K1 Személyi juttatások 251 568
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 67 923

001766 18 Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala
K1 Személyi juttatások 27 751
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 7 493

XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM
006343 1 Nemzetgazdasági Minisztérium igazgatása

K1 Személyi juttatások 3 423
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 924

226055 3 Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal
K1 Személyi juttatások 4 180
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 128

000516 5 Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság
K1 Személyi juttatások 25 519
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 6 890

347895 6 Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal
K1 Személyi juttatások 594
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 160
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354406 7 Szakképzési Centrumok
K1 Személyi juttatások 381 999
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 103 179

237287 8 Magyar Államkincstár
K1 Személyi juttatások 91 834
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 24 795

294780 16 Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság
K1 Személyi juttatások 377
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 102

XVI. NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL
295935 1 Nemzeti Adó- és Vámhivatal igazgatása

K1 Személyi juttatások 677 160
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 182 833

XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
280645 1 Nemzeti Fejlesztési Minisztérium igazgatása

K1 Személyi juttatások 1 645
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 444

275101 5 Magyar Bányászati és Földtani Hivatal
K1 Személyi juttatások 946
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 255

275112 7 Nemzeti Közlekedési Hatóság
K1 Személyi juttatások 3 492
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 943

265334 10 Közlekedésbiztonsági Szervezet
K1 Személyi juttatások 168
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 45

010597 14 Magyar Földtani és Geofizikai Intézet
K1 Személyi juttatások 3 824
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 059

006453 15 Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság
K1 Személyi juttatások 632
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 171

298224 16 Nemzeti Sportközpontok
K1 Személyi juttatások 35 502
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 9 586
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XVIII. KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM
004107 1 Külgazdasági és Külügyminisztérium központi igazgatása

K1 Személyi juttatások 936
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 253

004118 2 Külképviseletek igazgatása
K1 Személyi juttatások 12 216
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 298

347839 3 Külügyi és Külgazdasági Intézet
K1 Személyi juttatások 127
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 34

260256 4 Balassi Intézet
K1 Személyi juttatások 5 856
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 581

XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA
005214 1 Emberi Erőforrások Minisztériuma igazgatása

K1 Személyi juttatások 3 780
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 021

2 Szociális és gyermekvédelmi intézményrendszer
334462 3 Szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti feladatellátás és irányítás intézményei

K1 Személyi juttatások 869 483
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 234 763

272734 4 Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal
K1 Személyi juttatások 9 573
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 585

258745 5 Család-, Ifjúság- és Népesedéspolitikai Intézet
K1 Személyi juttatások 2 399
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 648

016357 4 Egyéb kulturális intézmények
K1 Személyi juttatások 14 362
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 878

227942 5 Egyetemek, főiskolák
K1 Személyi juttatások 1 562 991
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 421 998

6 Egyéb oktatási intézmények
343306 1 Oktatási Hivatal

K1 Személyi juttatások 2 420
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 653
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343317 2 Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet
K1 Személyi juttatások 3 336
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 899

7 Egészségügyi és gyógyszerészeti hatósági feladatokat ellátó intézmények
351417 1 Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet

K1 Személyi juttatások 3 900
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 053

351428 2 Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ
K1 Személyi juttatások 1 034
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 279

004624 9 Türr István Képző és Kutató Intézet
K1 Személyi juttatások 15 252
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 118

10 Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei
331651 1 Állami Egészségügyi Ellátó Központ

K1 Személyi juttatások 865
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 234

331662 2 Gyógyító-megelőző ellátás intézetei
K1 Személyi juttatások 3 559 682
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 960 932

218672 11 Közgyűjtemények
K1 Személyi juttatások 131 186
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 35 419

218605 12 Művészeti intézmények
K1 Személyi juttatások 30 940
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 8 339

002994 14 Országos Mentőszolgálat
K1 Személyi juttatások 288 000
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 78 000

002950 16 Országos Tisztifőorvosi Hivatal és intézményei, valamint egyéb népegészségügyi intézetek
K1 Személyi juttatások 46 405
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 12 531

233507 17 Országos Vérellátó Szolgálat
K1 Személyi juttatások 92 889
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 25 080

334484 18 Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
K1 Személyi juttatások 1 079 730
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 291 527
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338139 19 Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
K1 Személyi juttatások 170
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 46

20  Fejezeti kezelésű előirányzatok
4 Köznevelési feladatok támogatása

286023 1 Országos Nemzetiségi Önkormányzatok 2016. évi kompenzációja
K5 Egyéb működési célú kiadások 37 434

XXI. MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA
355806 1 Miniszterelnöki Kabinetiroda

K1 Személyi juttatások 94
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 25

XXX. GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL
007065 1 GazdaságiVersenyhivatal igazgatása

K1 Személyi juttatások 158
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 43

XXXI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL
007087 1 Központi Statisztikai Hivatal

K1 Személyi juttatások 23 753
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 6 414

007119 4 KSH Könyvtár
K1 Személyi juttatások 2 134
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 576

007120 5 KSH Népességtudományi Kutató Intézet
K1 Személyi juttatások 283
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 76

XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA
006826 2 MTA Titkárság Igazgatása

K1 Személyi juttatások 1 432
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 387

3 MTA Könyvtár és Információs Központ
006860 1 MTA Könyvtár és Információs Központ

K1 Személyi juttatások 3 159
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 853

303113 4 MTA kutatóközpontok, kutatóintézetek
K1 Személyi juttatások 111 632
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 30 143

329873 5 MTA Támogatott Kutatóhelyek
K1 Személyi juttatások 6 970
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 882
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6 MTA egyéb intézmények
270345 1 MTA Létesítménygazdálkodási Központ

K1 Személyi juttatások 5 512
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 488

006936 2 MTA Jóléti intézmények
K1 Személyi juttatások 4 139
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 117

006893 3 MTA Területi Akadémiai Bizottságok Titkársága
K1 Személyi juttatások 3 695
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 998

XXXIV.  MAGYAR MŰVÉSZETI AKADÉMIA
1 MMA Titkársága

303224 1 MMA Titkárság Igazgatása
K1 Személyi juttatások 95
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 26

XXXV. NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS HIVATAL
349095 1 NKFI Hivatal

K1 Személyi juttatások 1 088
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 310

XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
35  Garancia és hozzájárulás a társadalombiztosítási ellátásokhoz

1 Nyugdíjbiztosítási Alap támogatása
286034 1 2016. évi kompenzáció

K5 Egyéb működési célú kiadások 48 459
2 Egészségbiztosítási Alap támogatása

286045 2 2016. évi kompenzáció
K5 Egyéb működési célú kiadások 28 391

XI. MINISZTERELNÖKSÉG

34 Céltartalékok

329928 1

K5 Egyéb működési célú kiadások -16 383 027
Az előirányzatmódosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Közszférában foglalkoztatottak bérkompenzációja
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ezer forintban

ÁHT Fejezet Cím
Al-
cím

Jog-
cím

Jog-
cím

Kie-
melt 

Feje-
zet Cím

Al-
cím

Jog-
cím

Jog-
cím

BEVÉTEL
Módosítás A módosítás következő A módosítást elrendelő

egyedi 
azonosító

szám szám szám csop. 
szám

szám előir.
szám

név név név csop.név név
Kiemelt előirányzat neve

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

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

ezer forintban

ÁHT Fejezet Cím
Al-
cím

Jog-
cím

Jog-
cím

Kie-
melt 

Feje-
zet Cím

Al-
cím

Jog-
cím

Jog-
cím

TÁMOGATÁS
Módosítás A módosítás következő A módosítást elrendelő

egyedi 
azonosító

szám szám szám csop. 
szám

szám előir.
szám

név név név csop.név név
Kiemelt előirányzat neve

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

I. ORSZÁGGYŰLÉS
1 Országgyűlés Hivatala

000110 1 Országgyűlés hivatali szervei 24 634
246345 2 Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára 3 603
334206 3 Országgyűlési Őrség 14

5 Közbeszerzési Hatóság
019161 1 Közbeszerzési Hatóság 745

21 Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
303202 1 Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 244

22 Egyenlő Bánásmód Hatóság
262290 1 Egyenlő Bánásmód Hatóság 199

25 Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala
346528 1 Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala 61

II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG
000033 1 Köztársasági Elnöki Hivatal 357

III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG
000385 1 Alkotmánybíróság 3 851

IV. ALAPVETŐ JOGOK BIZTOSÁNAK HIVATALA
303191 1 Alapvető Jogok Biztosának Hivatala 1 538

V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK
000462 1 Állami Számvevőszék 1 417

VI. BÍRÓSÁGOK
209126 1 Bíróságok 370 612
333639 2 Kúria 10 254

VIII. ÜGYÉSZSÉG
026338 1 Ügyészségek 133 348

X. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM
000505 1 Igazságügyi Minisztérium igazgatása 584
000989 2 Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 215
348028 3 Igazságügyi Hivatal 251
004855 9 Igazságügyi Szakértői és Kutató Intézetek 5 641

A módosítás jogcíme

A módosítás jogcíme
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XI. MINISZTERELNÖKSÉG
294502 1 Miniszterelnökség 3 280
000659 2 Információs Hivatal 2 621
346606 9 Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont 4 237
015558 12 Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok 1 452 379
294213 13 Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal 770
304191 14 Nemzeti Közszolgálati Egyetem 13 716
347673 15 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ 2 043

31 Kormányzati Ellenőrzési Hivatal
004888 1 Kormányzati Ellenőrzési Hivatal 881

XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM
004240 1 Földművelésügyi Minisztérium igazgatása 3 269
004273 2 Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 39 944
004327 3 Földmérési és Távérzékelési Intézet 1 219
004338 4 Ménesgazdaságok 4 714
212087 5 Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 19 050
004349 6 Mezőgazdasági középfokú szakoktatás intézményei 110 162
004404 7 Közművelődési intézmények 7 427
004415 8 Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ 18 372
295802 10 Génmegőrzési Intézmények 5 723
006606 12 Országos Meteorológiai Szolgálat 6 765
271134 14 Nemzeti park igazgatóságok 30 333
271112 15 Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség 24
304135 18 Herman Ottó Intézet 2 019
304124 19 Agrárgazdasági Kutató Intézet 646

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
1 Honvédelmi Minisztérium

002587  1 Honvédelmi Minisztérium igazgatása 522
198279 2 Egyéb HM szervezetek 31 496

2 Magyar Honvédség
206895 1 Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei 192 300
206905 2 MH ÖHP és alárendelt szervezetei 163 130
198301 3 Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat 1 458
002718 6 MH Egészségügyi Központ 269 712
342606 7 Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium 2 070
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XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM
003704 1 Belügyminisztérium igazgatása 1 313
019435 2 Nemzeti Védelmi Szolgálat 274
294479 4 Terrorelhárítási Központ 1 981
003737 5 Büntetés-végrehajtás 98 269
332184 6 Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság 606
001580 7 Rendőrség 1 081 852
000648 8 Alkotmányvédelmi Hivatal 5 398
019370 9 Nemzetbiztonsági Szakszolgálat 8 858
235006 10 Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ 311
001711 12 BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 131 145
001755 13 Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal 35 231
236630 15 BM Nemzetközi Oktatási Központ 1 928
330039 17 Vízügyi Igazgatóságok 319 491
001766 18 Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala 35 244

XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM
006343 1 Nemzetgazdasági Minisztérium igazgatása 4 347
226055 3 Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal 5 308
000516 5 Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság 32 409
347895 6 Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal 754
354406 7 Szakképzési Centrumok 485 178
237287 8 Magyar Államkincstár 116 629
294780 16 Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság 479

XVI. NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL
295935 1 Nemzeti Adó- és Vámhivatal igazgatása 859 993

XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
280645 1 Nemzeti Fejlesztési Minisztérium igazgatása 2 089
275101 5 Magyar Bányászati és Földtani Hivatal 1 201
275112 7 Nemzeti Közlekedési Hatóság 4 435
265334 10 Közlekedésbiztonsági Szervezet 213
010597 14 Magyar Földtani és Geofizikai Intézet 4 883
006453 15 Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság 803
298224 16 Nemzeti Sportközpontok 45 088

XVIII. KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM
004107 1 Külgazdasági és Külügyminisztérium központi igazgatása 1 189
004118 2 Külképviseletek igazgatása 15 514
347839 3 Külügyi és Külgazdasági Intézet 161
260256 4 Balassi Intézet 7 437
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XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA
005214 1 Emberi Erőforrások Minisztériuma igazgatása 4 801

2 Szociális és gyermekvédelmi intézményrendszer
334462 3 Szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti feladatellátás és irányítás intézményei 1 104 246
272734 4 Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal 12 158
258745 5 Család, Ifjúság- és Népesedéspolitikai Intézet 3 047
016357 4 Egyéb kulturális intézmények 18 240
227942 5 Egyetemek, főiskolák 1 984 989

6 Egyéb oktatási intézmények
343306 1 Oktatási Hivatal 3 073
343317 2 Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 4 235

7 Egészségügyi és gyógyszerészeti hatósági feladatokat ellátó intézmények
351417 1 Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet 4 953
351428 2 Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ 1 313
004624 9 Türr István Képző és Kutató Intézet 19 370

10 Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei
331651 1 Állami Egészségügyi Ellátó Központ 1 099
331662 2 Gyógyító-megelőző ellátás intézetei 4 520 614
218672 11 Közgyűjtemények 166 605
218605 12 Művészeti intézmények 39 279
002994 14 Országos Mentőszolgálat 366 000
002950 16 Országos Tisztifőorvosi Hivatal és intézményei, valamint egyéb népegészségügyi intézetek 58 936
233507 17 Országos Vérellátó Szolgálat 117 969
334484 18 Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1 371 257
338139 19 Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 216

20  Fejezeti kezelésű előirányzatok
4 Köznevelési feladatok támogatása

286023 1 Országos Nemzetiségi Önkormányzatok 2016. évi kompenzációja 37 434
XXI. MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA

355806 1 Miniszterelnöki Kabinetiroda 119
XXX. GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL

007065 1 Gazdasági Versenyhivatal igazgatása 201
XXXI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

007087 1 Központi Statisztikai Hivatal 30 167
007119 4 KSH Könyvtár 2 710
007120 5 KSH Népességtudományi Kutató Intézet 359
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XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA
006826 2 MTA Titkárság Igazgatása 1 819

3 MTA Könyvtár és Információs Központ
006860 1 MTA Könyvtár és Információs Központ 4 012
303113 4 MTA kutatóközpontok, kutatóintézetek 141 775
329873 5 MTA Támogatott Kutatóhelyek 8 852

6 MTA egyéb intézmények
270345 1 MTA Létesítménygazdálkodási Központ 7 000
006936 2 MTA Jóléti intézmények 5 256
006893 3 MTA Területi Akadémiai Bizottságok Titkársága 4 693

XXXIV.  MAGYAR MŰVÉSZETI AKADÉMIA
1 MMA Titkársága

303224 1 MMA Titkárság Igazgatása 121
XXXV. NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS HIVATAL

349095 1 NKFI Hivatal 1 398

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

1 példány
1 példány
1 példány 16 383 027 16 383 027  
2 példány

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

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

A támogatás folyósítása/zárolása 
(módosítása +/-)
időarányos
teljesítmény arányos
egyéb ........ azonnal

Fejezet    
Állami Számvevőszék
Magyar Államkincstár
Nemzetgazdasági Minisztérium

    Foglalkoztatottaklétszáma(fő)-időszakra
    

 Az adatlap 5 példányban töltendő ki
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A Kormány 1227/2016. (V. 2.) Korm. határozata
a nemzetpolitikailag kiemelt jelentőségű programok és megkezdett beruházások megvalósításához 
szükséges források biztosításáról

 1. A  Kormány az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 21.  § (6)  bekezdése alapján a  vajdasági magyarság 
kiemelt jelentőségű programjai és megkezdett beruházásai finanszírozása érdekében, valamint a  Kárpátalján és 
Erdélyben megvalósuló programok, beruházások és támogatások finanszírozása érdekében 3111,0 millió forint 
egyszeri átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a fel nem használt rész tekintetében visszatérítési kötelezettséggel 
a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény (a  továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet 
XLII. A  költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 42. Alapok támogatása cím, 2. Bethlen Gábor Alap 
támogatása alcím javára, a 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: nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes
Határidő: 2017. június 30.

 2. A  Kormány felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy az  1.  pontban meghatározott célok érdekében további  
5183,5 millió forint biztosításáról gondoskodjon a  Kvtv. 1.  melléklet XLII. A  költségvetés közvetlen bevételei és 
kiadásai fejezet, 42. Alapok támogatása cím, 2. Bethlen Gábor Alap támogatása alcím javára.
Az átcsoportosítás tekintetében

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: a felmerülés ütemében

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1227/2016. (V. 2.) Korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség
XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
LXV. Bethlen Gábor Alap

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 (+/-) következő

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

hatása
XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai

42 Alapok támogatása
263478 2 Bethlen Gábor Alap támogatása

K5 Egyéb működési célú kiadások 3 111,0
LXV. Bethlen Gábor Alap

4 Alapból nyújtott támogatások
263167 6 Egyéb támogatások

K5 Egyéb működési célú kiadások 732,5
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 2 378,5

XI. Miniszterelnökség
297102 32 Rendkívüli kormányzati intézkedések 

K5 Egyéb működési célú kiadások -3 111,0

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

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

hatása
LXV. Bethlen Gábor Alap

2 Költségvetési támogatás
284901 3 Eseti támogatás

B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 732,5
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 2 378,5

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

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 3 111,0 3 111,0
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

2 példány

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

Az adatlap 5 példányban töltendő ki
1 példány
1 példány

Államháztartási 
egyedi azonosító

Államháztartási 
egyedi azonosító

1 példány

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

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

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

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

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat számaÁllamháztartási 

egyedi azonosító

K I A D Á S O K 
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A Kormány 1228/2016. (V. 2.) Korm. határozata
a BT ROC Korlátolt Felelősségű Társaság magyarországi nagybefektetővel való stratégiai együttműködési 
megállapodás megkötéséről

A Kormány felhívja a  külgazdasági és külügyminisztert, illetve az  általa kijelölt személyt, hogy gondoskodjon 
a  Magyarország Kormánya és a  BT ROC Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1117 Budapest, Budafoki út 
91–93.; cégjegyzékszáma: 01-09-960828) között kötendő stratégiai együttműködési megállapodás Kormány 
nevében történő aláírásáról.

Felelős: külgazdasági és külügyminiszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A miniszterelnök 47/2016. (V. 2.) ME határozata
az ENSZ Közgyűlés globális kábítószer ügyekkel foglalkozó rendkívüli ülésszakán történő részvételről

A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva, 
az emberi erőforrások minisztere, valamint a külgazdasági és külügyminiszter előterjesztése alapján
 1. egyetértek azzal, hogy az  ENSZ Közgyűlés globális kábítószer ügyekkel foglalkozó rendkívüli ülésszakán 

Magyarország Kormányát képviselő küldöttség vegyen részt;
 2. felhatalmazom az  emberi erőforrások miniszterét, hogy a  küldöttség tagjait a  külgazdasági és külügyminiszterrel 

egyetértésben kijelölje;
 3. felhívom a  külgazdasági és külügyminisztert, hogy az  ENSZ Közgyűlés globális kábítószer ügyekkel foglalkozó 

rendkívüli ülésszakán való részvételhez szükséges meghatalmazási okiratot adja ki.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A miniszterelnök 48/2016. (V. 2.) ME határozata
a Magyarország Kormánya és a Vöröskereszt és Vörösfélhold Társaságok Nemzetközi Szövetsége (IFRC) 
Szolgáltató Iroda Budapestre történő telepítéséről és jogállásáról szóló megállapodás létrehozására adott 
felhatalmazásról

A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva, 
a külgazdasági és külügyminiszter előterjesztése alapján
 1.  egyetértek a  Magyarország Kormánya és a  Vöröskereszt és Vörösfélhold Társaságok Nemzetközi Szövetsége 

(IFRC) Szolgáltató Iroda Budapestre történő telepítéséről és jogállásáról szóló megállapodás (a  továbbiakban: 
Megállapodás) létrehozásával;

 2.  felhatalmazom a  külgazdasági és külügyminisztert, hogy – az  érintett miniszterekkel egyetértésben – 
a tárgyalásokon részt vevő személyeket kijelölje;

 3.  felhatalmazom a  külgazdasági és külügyminisztert vagy az  általa kijelölt személyt, hogy a  tárgyalások 
eredményeként előálló szövegtervezeteket kézjegyével lássa el;

 4.  felhívom a  külgazdasági és külügyminisztert, hogy a  Megállapodás létrehozásához szükséges meghatalmazási 
okiratot adja ki;

 5.  felhívom a  külgazdasági és külügyminisztert és az  igazságügyi minisztert, hogy a  Megállapodás létrehozását 
követően a  Megállapodás szövegének végleges megállapítására való felhatalmazásról szóló határozat tervezetét 
haladéktalanul terjesszék a Kormány elé.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A miniszterelnök 49/2016. (V. 2.) ME határozata
a Magyarország Kormánya és az Etióp Demokratikus Szövetségi Köztársaság Kormánya között a diplomata 
és szolgálati útlevéllel rendelkező állampolgáraik vízummentességéről szóló Megállapodás szövegének 
végleges megállapítására adott felhatalmazásról

A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (2) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva, 
a belügyminiszter, a külgazdasági és külügyminiszter valamint az igazságügyi miniszter előterjesztése alapján
 1. felhatalmazom a  külgazdasági és külügyminisztert vagy az  általa kijelölt személyt a  Magyarország Kormánya és 

az  Etióp Demokratikus Szövetségi Köztársaság Kormánya között a  diplomata és szolgálati útlevéllel rendelkező 
állampolgáraik vízummentességéről szóló megállapodás (a  továbbiakban: Megállapodás) bemutatott szövegének 
– a megerősítés fenntartásával történő – végleges megállapítására;

 2. felhívom a külgazdasági és külügyminisztert, hogy a Megállapodás szövege végleges megállapításához szükséges 
meghatalmazási okiratot adja ki;

 3. felhívom a  belügyminisztert, a  külgazdasági és külügyminisztert, valamint az  igazságügyi minisztert, hogy 
a  Megállapodás kihirdetéséről szóló törvény tervezetét a  Megállapodás szövegének végleges megállapítását 
követően haladéktalanul terjessze a Kormány elé.

  Orbán Viktor s. k., 
  miniszterelnök

A miniszterelnök 50/2016. (V. 2.) ME határozata
Magyarország Kormánya és a Mexikói Egyesült Államok Kormánya között a kétoldalú kiadatási egyezmény 
létrehozására adott felhatalmazásról

A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva, 
az igazságügyért felelős miniszternek a külpolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben tett előterjesztése alapján
 1. egyetértek Magyarország Kormánya és a  Mexikói Egyesült Államok Kormánya között a  kétoldalú kiadatási 

egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) létrehozásával;
 2. felhatalmazom az igazságügyért felelős minisztert, hogy a tárgyalásokon résztvevő személyeket kijelölje;
 3. felhatalmazom az  igazságügyért felelős minisztert vagy az  általa kijelölt személyt, hogy a  tárgyalások 

eredményeként előálló szövegtervezetet kézjegyével lássa el;
 4. felhívom a külpolitikáért felelős minisztert, hogy az Egyezmény létrehozásához szükséges meghatalmazási okiratot 

adja ki;
 5. felhívom az  igazságügyért felelős minisztert, hogy – a  külpolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben – 

az  Egyezmény létrehozását követően az  Egyezmény szövegének végleges megállapítására való felhatalmazásról 
szóló határozat tervezetét haladéktalanul terjessze a Kormány elé.

  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.
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