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III. Kormányrendeletek

A Kormány 16/2017. (I. 31.) Korm. rendelete
a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról szóló 309/2011. (XII. 23.) 
Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az  Alaptörvény 15.  cikk (3)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá a  2.  § és 
a  2.  melléklet tekintetében az  elektronikus hírközlésről szóló 2003.  évi C.  törvény 182.  § (1)  bekezdés d)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról szóló 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 
1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. §  A központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról szóló 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 
3. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 16/2017. (I. 31.) Korm. rendelethez

 1. A  központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról szóló 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 
1. melléklet C) pontja a következő 4. alponttal egészül ki:
„4. A  lakosság részére készített kormányzati tájékoztató levelekkel, kiadványokkal, illetve kérdőívekkel kapcsolatos 
adatfeldolgozói és adminisztrációs tevékenység, valamint a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény 2. § 
35. pontja szerinti postai küldeménynek minősülő küldemények címzettek részére postai úton történő soron kívüli 
megküldésével kapcsolatos feladatok ellátása a Magyar Posta Zrt. bevonásával.”

2. melléklet a 16/2017. (I. 31.) Korm. rendelethez

 1. A  központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról szóló 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 
3. melléklete a következő 55. ponttal egészül ki:
„55. Központi Kormányzati Hírlevélküldő rendszer”
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

A nemzeti fejlesztési miniszter 3/2017. (I. 31.) NFM rendelete
a SIP Steindl Imre Programiroda Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság felett az államot megillető 
tulajdonosi jogok és kötelezettségek összessége gyakorlójának kijelöléséről

Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 71.  § (2)  bekezdés b)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109.  § 3.  pontjában meghatározott feladatkörömben 
eljárva a következőket rendelem el:

1. §  A SIP Steindl Imre Programiroda Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság felett az  államot megillető 
tulajdonosi jogok és kötelezettségek összessége gyakorlójának 2018. december 31-ig az  Országgyűlés Hivatalát 
jelölöm ki.

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

  Dr. Seszták Miklós s. k.,
  nemzeti fejlesztési miniszter
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IX. Határozatok Tára

A köztársasági elnök 12/2017. (I. 31.) KE határozata
egyetemi tanári kinevezésről

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés c) pontja, valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 27. § 
(3) bekezdése alapján – az emberi erőforrások miniszterének javaslatára – Dr. Bánáti Diánát 2017. február 20. napjával 
egyetemi tanárrá kinevezem.

Budapest, 2017. január 18.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2017. január 20. 

  Balog Zoltán s. k.,
  emberi erőforrások minisztere

KEH ügyszám: IV-3/00007-2/2017.

A köztársasági elnök 13/2017. (I. 31.) KE határozata
bírói felmentésről 

Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi 
CLXII. törvény 90. §-a alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – lemondására tekintettel dr. Surdy 
Miklós Gyulát 2017. február 15-ei hatállyal bírói tisztségéből felmentem.

Budapest, 2017. január 23.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/00327-2/2017.

A köztársasági elnök 14/2017. (I. 31.) KE határozata
bírói felmentésről 

Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi 
CLXII.  törvény 90. §-a alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – lemondására tekintettel 
dr. Molnár Zsoltot 2017. február 28-ai hatállyal bírói tisztségéből felmentem.

Budapest, 2017. január 23.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/00327-3/2017.
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A köztársasági elnök 15/2017. (I. 31.) KE határozata
bírói felmentésről 

Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi 
CLXII. törvény 90. §-a alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – nyugállományba helyezés iránti 
kérelmére tekintettel dr. Kárpáti Zoltánt 2017. június 30-ai hatállyal bírói tisztségéből felmentem.

Budapest, 2017. január 23.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/00327-4/2017.

A köztársasági elnök 16/2017. (I. 31.) KE határozata
bírói kinevezésről 

Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi 
CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – Domjánné dr. Hajzsel 
Krisztinát a  2017. február 1. napjától 2020. január 31. napjáig terjedő időtartamra bíróvá kinevezem.

Budapest, 2017. január 23.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/00327-5/2017.

A köztársasági elnök 17/2017. (I. 31.) KE határozata
bírói kinevezésről 

Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi 
CLXII.  törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Szigeti Zoltánt 
a 2017. február 1. napjától 2020. január 31. napjáig terjedő időtartamra bíróvá kinevezem.

Budapest, 2017. január 23.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/00327-6/2017.
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A köztársasági elnök 18/2017. (I. 31.) KE határozata
bírói kinevezésről 

Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi 
CLXII.  törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Havasi Tímeát 
a 2017. február 1. napjától 2020. január 31. napjáig terjedő időtartamra bíróvá kinevezem.

Budapest, 2017. január 23.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/00327-7/2017.

A köztársasági elnök 19/2017. (I. 31.) KE határozata
bírói kinevezésről 

Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi 
CLXII.  törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Csik Attilát 
2017. február 1. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.

Budapest, 2017. január 23.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/00327-8/2017.

A köztársasági elnök 20/2017. (I. 31.) KE határozata
bírói kinevezésről 

Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi 
CLXII.  törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Demeter Ákos 
Lászlót 2017. február 1. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.

Budapest, 2017. január 23.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/00327-9/2017.
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A köztársasági elnök 21/2017. (I. 31.) KE határozata
bírói kinevezésről 

Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi 
CLXII.  törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Pfeiffer János 
Józsefet 2017. február 1. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.

Budapest, 2017. január 23.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/00327-10/2017.

A köztársasági elnök 22/2017. (I. 31.) KE határozata
bírói kinevezésről 

Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.  évi 
CLXII.  törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Kis Tamást 
2017. február 15. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.

Budapest, 2017. január 23.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/00327-11/2017.

A köztársasági elnök 23/2017. (I. 31.) KE határozata
bírói kinevezésről 

Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi 
CLXII.  törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Szondy István 
Györgyöt 2017. február 15. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.

Budapest, 2017. január 23.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/00327-12/2017.
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A köztársasági elnök 24/2017. (I. 31.) KE határozata
a 30/2014. (II. 6.) KE határozat módosításáról 

Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi 
CLXII. törvény 25. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – Misikné dr. Bogáth 
Viktória bírói kinevezését a 2017. február 1. napjától 2020. január 31. napjáig terjedő időtartamra meghosszabbítom.

Budapest, 2017. január 23.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/00327-13/2017.

A Kormány 1031/2017. (I. 31.) Korm. határozata
az ATP World Tour 250-es tenisztorna megrendezésével kapcsolatos intézkedésről

A Kormány
 1. egyetért azzal, hogy a nemzetközi tenisztornák magyarországi rendezésének támogatásáról szóló 1045/2016. (II. 15.) 

Korm. határozat szerinti nemzetközi tenisztornák 2017. évi megrendezésére ideiglenes létesítmények felállításával 
kerülhessen sor;

 2. felhívja a  nemzetgazdasági minisztert és az  emberi erőforrások miniszterét, hogy az  1.  pont szerinti ideiglenes 
létesítmények felállítása érdekében gondoskodjanak bruttó 461,0 millió forint költségvetési forrás biztosításáról 
a  Magyar Tenisz Szövetség részére a  Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi 
XC.  törvény 1.  melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 
23. Sporttevékenység támogatása alcím, 29. Sportági fejlesztési koncepciók megvalósításával összefüggő feladatok 
támogatása jogcímcsoporton;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 emberi erőforrások minisztere
Határidő: azonnal

 3. felhívja a  nemzetgazdasági minisztert és a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az  1.  pont szerinti ideiglenes 
létesítmények felállítását követően az eredeti állapot helyreállítása érdekében gondoskodjanak bruttó 237,5 millió 
forint költségvetési forrás biztosításáról az  ideiglenes létesítmények helyszínéül szolgáló ingatlanok vagyonkezelői 
részére a  Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 1.  melléklet XVII. Nemzeti 
Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 39. Sportlétesítmények fejlesztése és 
kezelése alcím, 41. Egyedi sportlétesítmény-fejlesztések támogatása jogcímcsoporton.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2017. március 15.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1032/2017. (I. 31.) Korm. határozata
az állami tulajdonú vörösberényi kolostoregyüttes ingyenes tulajdonba adásáról

A Kormány
 1. az állami vagyonról szóló 2007.  évi CVI.  törvény (a  továbbiakban: Vtv.) 36.  § (2)  bekezdés c)  pontjában, valamint 

36.  § (3)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva úgy dönt, hogy a  Balatonalmádi 2, 3 és 716/6 helyrajzi 
számon nyilvántartott, állami tulajdonban lévő ingatlanok a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX.  törvény 13.  § (1)  bekezdés 7.  pontjában meghatározott, helyi kulturális, közművelődési és turisztikai 
feladatok ellátása érdekében ingyenesen Balatonalmádi Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) 
tulajdonába kerüljenek;

 2. felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a  Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság (a  továbbiakban: MNV Zrt.) útján tegye meg a  szükséges intézkedéseket annak érdekében, 
hogy a  tulajdonosváltozás ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas, 1.  pont szerinti szerződés 
(a továbbiakban: Szerződés) az Önkormányzattal megkötésre kerüljön;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: a határozat közzétételét követő hat hónapon belül

 3. felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy tegye meg a  szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy 
a Szerződés – a tulajdonátruházási szerződésekre vonatkozó általános jogszabályi követelmények előírása mellett – 
tartalmazza azt is, hogy:
a) az Önkormányzat vállalja, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI.  törvény (a  továbbiakban: Nvtv.) 

13.  § (4)  bekezdés b)  pontjában meghatározott, az  átruházott vagyon hasznosításáról szóló beszámolási 
kötelezettségének – a Szerződés hatálybalépését követő évtől kezdődően – minden év december 31. napjáig 
írásban eleget tesz,

b) ha az  Önkormányzat az  a)  alpontban meghatározott kötelezettségének nem tesz eleget, az  ingatlanok 
Szerződésben rögzített bruttó forgalmi értékének 5 százalékát mint késedelmi kötbért köteles az  MNV Zrt. 
erre vonatkozó felhívásának kézhezvételétől számított 30 napon belül megfizetni,

c) az ingatlant az Nvtv. 13. § (4) bekezdés a) pontja szerint az Önkormányzat az 1. pontban és a Szerződésben 
megjelölt hasznosítási célnak megfelelően köteles hasznosítani,

d) ha az  Önkormányzat a  c)  alpontban meghatározott kötelezettségeinek részben vagy egészben nem tesz 
eleget, az MNV Zrt. az Nvtv. 13. § (7) és (8) bekezdésének megfelelően jár el, azzal, hogy az Önkormányzat 
a  nemteljesítési kötbért köteles a  felszólítás kézhezvételétől számított 60 napon belül az  MNV Zrt.-nek 
megfizetni;
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: a határozat közzétételét követő hat hónapon belül

 4. felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy tegye meg a  szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy 
a  Balatonalmádi 2 és 3 helyrajzi számú ingatlanok esetében – a  3.  pontban meghatározott kötelezettségek 
vállalása mellett – a  Szerződés megkötésére abban az  esetben kerüljön sor, ha a  műemlék-ingatlanegyüttesről 
a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 496/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet szerinti értékleltár 
rendelkezésre áll, továbbá ha a  Szerződésben a  felek rögzítik, hogy az  Önkormányzat vállalja, hogy a  műemlék-
ingatlanegyüttest 5 éven belül, de legkésőbb 2021. december 31-ig felújítja;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: a határozat közzétételét követő hat hónapon belül

 5. felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy tegye meg a  szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy 
a  Szerződés megkötésére kizárólag abban az  esetben kerüljön sor, ha az  Önkormányzat a  Szerződés általa 
történő aláírásának időpontjában az  adózás rendjéről szóló 2003.  évi XCII.  törvény 178.  § 32.  pontja szerinti 
köztartozásmentes adózói adatbázisban nyilvántartott köztartozásmentes adózónak minősül, és a  tulajdonosi 
joggyakorlóval szemben lejárt tartozással nem rendelkezik. A  köztartozásmentes adózói minőségét 
az  Önkormányzat az  állami adó- és vámhatóság által 30 napnál nem régebben kiállított közokirattal vagy úgy 
igazolja, hogy a  Szerződés megkötését megelőzően nyilatkozik arról, hogy szerepel a  köztartozásmentes adózói 
adatbázisban.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: a határozat közzétételét követő hat hónapon belül

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1033/2017. (I. 31.) Korm. határozata
a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról  
és egyes Korm. határozatok módosításáról

 1. A Kormány az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 21.  § (1)  bekezdésében biztosított jogkörében 
eljárva 3 368 800 ezer forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a fel nem használt rész tekintetében 
visszatérítési kötelezettséggel a  Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 
1.  melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 32. Központi kezelésű előirányzatok cím, 1. Rendkívüli kormányzati 
intézkedések alcím terhére, az 1. melléklet szerint.
Az átcsoportosítás tekintetében

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

Az elszámolás és a visszatérítési kötelezettség tekintetében
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter, földművelésügyi miniszter, emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2018. június 30.

 2. A Kormány egyetért azzal, hogy a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-
átcsoportosításról, valamint a  fejezeti stabilitási tartalék előirányzatok felhasználásáról szóló 1726/2016. (XII. 10.) 
Korm. határozat 2.  melléklete szerint – az  egyszeri előirányzat-átcsoportosítás összesen összegének változatlanul 
hagyása mellett – a XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 3. Határon túli magyarok 
programjainak támogatása alcím, 1. Nemzetpolitikai tevékenység támogatása jogcímcsoport, K5. Egyéb működési 
célú kiadások kiemelt előirányzat javára biztosított 300 000 000 forintból 109 600 800 forint a K8. Egyéb felhalmozási 
célú kiadások kiemelt előirányzaton kerüljön felhasználásra és elszámolásra.

 3. A Nemzeti Sírkerttel kapcsolatos feladatok ellátása érdekében a  rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló 
tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1574/2014. (X. 10.) Korm. határozatban a „2016. december 
31.” szövegrész helyébe a „2018. június 30.” szöveg lép.

 4. A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes 
kormányhatározatok módosításáról szóló 1855/2015. (XI. 24.) Korm. határozat 2.  pontjában a  „2017. június 30.” 
szövegrész helyébe a „2018. június 30.” szöveg lép.

 5. A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, a  2015.  évi 
költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról és egyes Korm. határozatok módosításáról 
szóló 1438/2016. (VIII. 17.) Korm. határozat 1.  pont b)  alpontjában a  „2017. június 30.” szövegrész helyébe 
a  „2017.  június  30.; – a  2015. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról és egyes 
Korm.  határozatok módosításáról szóló 1821/2016. (XII. 22.) Korm. határozat 5.  pont a), b) és c)  alpontjára is 
figyelemmel – a Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások emlékéve programjainak támogatása 
jogcímcsoport javára átcsoportosított 910 654 ezer forint és az  Emberi Erőforrás Támogatáskezelő cím javára 
átcsoportosított 64 746 ezer forint tekintetében 2018. június 30.” szöveg lép.

 6. A Modern Városok Program részeként megvalósuló Pécsi Tudományegyetem idegen nyelvű képzései bővítéséhez 
kapcsolódó kapacitás fejlesztéséhez, valamint a  kutatási-fejlesztési potenciáljának fejlesztéséhez szükséges 
források biztosításáról szóló 1035/2016. (II. 9.) Korm. határozat (a  továbbiakban: Határozat) 3.  pont a)  alpontjában 
a „4550 millió forint” szövegrész helyébe a „2500 millió forint” szöveg lép.

 7. A Határozat a következő 5. ponttal egészül ki:
(A Kormány)
„5. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a Beruházás megvalósítása érdekében gondoskodjon a Beruházás 
megvalósításához 2017. évben szükséges – 3.  pont b)  alpontja szerinti forráson felül – további 2050 millió forint 
költségvetési forrásnak a biztosításáról.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: a felmerülés ütemében”

 8. A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő átcsoportosításról szóló 1807/2016. (XII.  20.) 
Korm. határozatban a „2017. június 30.” szövegrész helyébe a „2018. június 30.” szöveg lép.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1033/2017. (I. 31.) Korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség
XII. Földművelésügyi Minisztérium
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

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

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

hatása
XII. Földművelésügyi Minisztérium

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
3 Agrár célelőirányzatok

333739 36 Agrármarketing célelőirányzat
K5 Egyéb működési célú kiadások 260 000

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
10 Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei

331651 1 Állami Egészségügyi Ellátó Központ
K1 Személyi juttatások 7 550
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 040
K3 Dologi kiadások 34 210
K7 Felújítások 10 000

218672 11 Közgyűjtemények
K1 Személyi juttatások 7 800
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 100
K3 Dologi kiadások 44 400
K6 Beruházások 700

XI. Miniszterelnökség
294502 1 Miniszterelnökség

K6 Beruházások 3 000 000
32 Központi kezelésű előirányzatok

297102 1 Rendkívüli kormányzati intézkedések
K5 Egyéb működési célú kiadások -3 368 800

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

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

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
XI. Miniszterelnökség

294502 1 Miniszterelnökség 3 000 000
XII. Földművelésügyi Minisztérium

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
3 Agrár célelőirányzatok

333739 36 Agrármarketing célelőirányzat 260 000
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

10 Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei
331651 1 Állami Egészségügyi Ellátó Központ 53 800
218672 11 Közgyűjtemények 55 000

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

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év
Fejezet időarányos
Állami Számvevőszék teljesítményarányos  
Magyar Államkincstár egyéb: azonnal 3 368 800 3 368 800
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2017.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

2 példány

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

Az adatlap 5 példányban töltendő ki
1 példány
1 példány
1 példány

Államháztartási 
egyedi azonosító

Államháztartási 
egyedi azonosító

Államháztartási 
egyedi azonosító
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A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.
A szerkesztőség címe: Budapest V., Kossuth tér 4.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu 
honlapon érhető el.
A Magyar Közlöny oldalhű másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó.
Felelős kiadó: Köves Béla ügyvezető.
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