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II. Törvények

2017. évi XXV. törvény
a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosításáról*

1. §  A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a  továbbiakban: Nftv.) 9.  §-a a  következő (2a) és 
(2b) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A  felsőoktatási intézmény elnevezésének más felsőoktatási intézmény elnevezésétől egyértelműen 
különböznie kell. A felsőoktatási intézmény elnevezése nem lehet megtévesztő, nem kelthet az intézményre, annak 
tevékenységére vonatkozó hamis látszatot. Megtévesztőnek, illetve összetéveszthetőnek minősül a  felsőoktatási 
intézmény elnevezése, ha annak magyar vagy idegen nyelven történő megnevezése és valamely más, az  oktatási 
hivatalnál nyilvántartásba vett felsőoktatási intézmény elnevezése megegyezik. A  felsőoktatási intézményt élő 
személyről elnevezni nem lehet. A történelem kiemelkedő személyiségeinek nevét a Magyar Tudományos Akadémia 
engedélyével, továbbá olyan nevet, amelyhez másnak jogi érdeke fűződik, csak a  jogosult hozzájárulásával lehet 
a felsőoktatási intézmény nevében feltüntetni.
(2b) A felsőoktatási intézmény idegen nyelvű elnevezésének tartalmilag egyeznie kell a magyar nyelvű elnevezéssel. 
Két vagy több azonos nevű felsőoktatási intézmény esetén a  név viselésének joga azt a  felsőoktatási intézményt 
illeti meg, amelyik fenntartója a nyilvántartásba vételi kérelmet elsőként nyújtotta be.”

2. § (1) Az Nftv. 76. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Magyarország területén külföldi felsőoktatási intézmény akkor folytathat oklevelet adó képzési tevékenységet, ha
a) magyarországi működésének elvi támogatásáról szóló, Magyarország Kormánya és a  külföldi felsőoktatási 
intézmény székhelye szerinti állam Kormánya által kötött – föderatív állam esetében, amennyiben a  nemzetközi 
szerződés kötelező hatályának elismerésére nem a központi kormányzat jogosult, annak központi kormányzatával 
létrejött előzetes megállapodáson alapuló – nemzetközi szerződés kötelező hatályát a szerződő felek elismerték,
b) a  székhelye szerinti országban működő, és ott ténylegesen felsőoktatási képzést folytató államilag elismert 
felsőoktatási intézménynek minősül,
c) az általa Magyarország területén folytatni kívánt képzés és az arra tekintettel kiállított oklevél államilag elismert 
felsőoktatási fokozatot adó képzésnek minősül és
d) működését az oktatási hivatal engedélyezte.”

 (2) Az Nftv. 76. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az  (1)  bekezdés szerinti felsőoktatási intézmény tekintetében – a  történelem kiemelkedő személyiségeivel 
kapcsolatos névhasználati szabály kivételével – alkalmazni kell a  9.  § (2a) és (2b)  bekezdése szerinti szabályokat 
is azzal, hogy a  felsőoktatási intézmény elnevezése sem az  1.  melléklet szerinti, sem Magyarországon képzési 
tevékenységet folytató külföldi felsőoktatási intézménnyel nem lehet összetéveszthető.”

 (3) Az Nftv. 76. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) A működési engedély megtagadható a származási országbeli vagy más, az ESG-nek megfelelő felsőoktatási akkreditációs 
szervezet szakvéleménye alapján. A szakvélemény nyilatkozik a képzés személyi és tárgyi feltételeiről, a képzés minőségéről.
(3) A működési engedély megtagadható, ha a külföldi oklevél végzettségi szintjének a magyarországi elismerésére 
nincs lehetőség. Ha a más államban székhellyel rendelkező felsőoktatási intézmény által kibocsátott külföldi oklevél 
végzettségi szintjének magyarországi elismerésére nincs lehetőség, akkor erre az  intézménynek egyértelműen és 
igazolhatóan fel kell hívni a képzésre jelentkező figyelmét, amelynek teljesülését az oktatási hivatal ellenőrzi.”

 (4) Az Nftv. 76. §-a a következő (5a) és (5b) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) A működési engedéllyel rendelkező külföldi felsőoktatási intézményt az oktatási hivatal nyilvántartásba veszi. 
A működési engedélyt az oktatási hivatalnak legalább ötévente felül kell vizsgálnia. Az oktatási hivatal a működési 
engedélyre vonatkozó határozatát visszavonja, ha a külföldi felsőoktatási intézmény, vagy a képzés az (1) bekezdés 
a)–c) pontjában, a (2) és a (3) bekezdésben meghatározott feltételeknek utóbb nem felel meg.

* A törvényt az Országgyűlés a 2017. április 4-i ülésnapján fogadta el.
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(5b) A külföldi felsőoktatási intézmények működése felett a miniszter gyakorolja a 65. és 66. §-ban meghatározott 
jogkörét.”

 (5) Az Nftv. 76. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Az (1) bekezdésben megjelölt, külföldi oklevelet kibocsátó felsőoktatási intézmény törvényességi ellenőrzésére 
vonatkozó rendelkezéseket törvényben kihirdetett nemzetközi szerződés eltérő rendelkezésének hiányában kell 
alkalmazni.”

3. §  Az Nftv. 77. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  más EGT-államban székhellyel rendelkező felsőoktatási intézmény magyarországi működésére a  76.  § 
(1)  bekezdés a)  pontjában foglaltakat nem kell alkalmazni, továbbá a  működésének megkezdéséhez szükséges 
engedély kiadása a 76. § (3) bekezdésében meghatározott egyenértékűségi feltétel alapján nem tagadható meg.”

4. § (1) Az Nftv. 115. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) E  törvénynek – a  nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosításáról szóló 2017.  évi 
XXV.  törvénnyel (a  továbbiakban: Módtv2.) megállapított – 9.  § (2a) és (2b)  bekezdésében, 76.  § (1) és 
(1a) bekezdésében meghatározott feltételeket – föderatív állam esetében annak központi kormányzatával létrejött 
előzetes megállapodás kivételével – a  2017. szeptember 1-jén magyarországi működési engedéllyel rendelkező 
külföldi felsőoktatási intézménynek 2018. január 1-jéig kell teljesíteni. Föderatív állam esetén az  ennek alapjául 
szolgáló előzetes megállapodást a Módtv2. hatálybalépését követő hat hónapon belül kell megkötni. A feltételeket 
nem teljesítő külföldi felsőoktatási intézmény működési engedélyét az oktatási hivatal visszavonja és 2018. január 
1-jét követően a külföldi felsőoktatási intézmény magyarországi képzésének első évfolyamára hallgató nem vehető 
fel azzal, hogy a  2018. január 1-jén már megkezdett magyarországi képzések változatlan feltételek mellett kifutó 
rendszerben – de legfeljebb a 2020/2021-es tanévben – fejezhetők be.”

 (2) Az Nftv. 115. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) E törvénynek – a Módtv2-vel megállapított – 77. § (4) bekezdésében foglaltakat első alkalommal a 2018/2019. 
tanévben indított képzések tekintetében kell alkalmazni, azzal, hogy a  már megkezdett képzések változatlan 
feltételek mellett kifutó rendszerben – de legfeljebb a 2020/2021-es tanévben – fejezhetők be.”

5. §  Az Nftv. 117. § (4) bekezdés helyébe a következő bekezdés lép:
„(4) A  2005. évi felsőoktatási törvény 106.  § (7)  bekezdése alapján nyilvántartásba vett képzéseket, valamint 
az  azokra vonatkozó, az  információs rendszer által kezelt adatokat az  oktatási hivatal a  képzés kifutó rendszerű 
befejezésével, de legkésőbb a  2020/2021. tanév végén törli a  nyilvántartásából, és kezdeményezi a  felsőoktatási 
információs rendszerből való törlést, feltéve, hogy e  képzések nem felelnek meg a  77.  § (4)  bekezdésben 
meghatározott feltételeknek.”

6. §  Az Nftv. 77. § (3) bekezdésében a „76. § (1) bekezdésben” szövegrész helyébe a „76. § (1) bekezdés b) és c) pontjában” 
szöveg lép.

7. §  Hatályát veszti az Nftv.
a) 77.  § (4)  bekezdésében az  „, illetve a  Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezetről (OECD)” 

szövegrész,
b) 104. § (7) bekezdés ba) pontja.

8. § (1) Ez a törvény – a (2)–(3) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A  2.  § (3), (4), (5)  bekezdése, a  3.  §, a  4.  § (2)  bekezdése, az  5–6.  § és a  7.  § a)  pontja 2017. szeptember 1-jén lép 

hatályba.
 (3) A 7. § b) pontja 2017. december 31-én lép hatályba.

 Áder János s. k., Kövér László s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés elnöke
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III. Kormányrendeletek

A Kormány 83/2017. (IV. 10.) Korm. rendelete
a népi iparművészettel és a népmesekincs gondozásával kapcsolatos állami feladatokról

A Kormány az  Alaptörvény 15.  cikk (3)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az  Alaptörvény 15.  cikk 
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A  népi iparművészet és a  népmesekincs gondozása területén jelentkező állami feladatokat a  kultúráért felelős 
miniszter (a továbbiakban: miniszter) a Hagyományok Háza útján látja el.

2. §  A népi iparművészet területén jelentkező állami feladatok a következők:
a) a népi iparművészeti alkotások minősítése,
b) a „Népi Iparművész” minősítő cím adományozása,
c) a Magyar Népi Iparművészeti Múzeum fenntartása, állománygyarapítása,
d) az  országos népi iparművészeti pályázatok kiírása, a  pályamunkák értékelése, a  pályamunkákból készült 

kiállítások rendezése, a népi iparművészeti értékek belföldi népszerűsítése,
e) népi kézműves szakmák oktatásának elméleti és gyakorlati segítése, módszertani tanácsadás, szolgáltatás, 

valamint
f ) a magyar népi iparművészet értékeinek megőrzése és népszerűsítése érdekében a nemzetközi kapcsolatok 

kialakítása és ápolása.

3. §  A  népmesekincs gondozása területén jelentkező állami feladat a  magyar és a  hazai nemzetiségi népmesekincs, 
valamint az élőszavas népmesemondás hagyományának ápolása, ennek keretében
a) a magyar és a hazai nemzetiségi népmesekincs gyűjtése,
b) az élőszavas népmesemondást népszerűsítő oktatóanyagok összeállítása, valamint
c) az élőszavas népmesemondás hagyományainak megőrzése érdekében országos pályázatok kiírása.

4. § (1) A  2.  § a) és b)  pontjában, valamint a  6.  §-ban szabályozott eljárásokban a  közigazgatási hatósági eljárás és 
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény szabályai alkalmazandók. Az  eljárások során 
az elektronikus kapcsolattartás lehetősége kizárt.

 (2) Az  (1)  bekezdésben meghatározott eljárásokban a  Hagyományok Háza országos hatáskörben eljáró elsőfokú 
hatóság. A fellebbezés elbírálására a miniszter jogosult.

5. § (1) „Népi Iparművész” minősítő cím adományozható annak a  természetes személynek, aki a  népi iparművészettel 
kapcsolatos állami feladatok végrehajtásáról szóló miniszteri rendelet szerinti népi iparművészeti alkotásait az  ott 
meghatározott számban és rendszerességgel minősítteti.

 (2) „Népi Iparművész” minősítő cím adományozható annak a  szervezetnek, amelynek a „Népi Iparművész” minősítő 
címmel rendelkező természetes személy a tulajdonosa, a tagja vagy az alkalmazottja, és az említett személyek által 
előállított, az (1) bekezdésben foglalt feltételeknek megfelelő népi iparművészeti alkotásokat értékesít.

6. § (1) A Hagyományok Háza a „Népi Iparművész” minősítő címről hatósági igazolványt állít ki.
 (2) Természetes személy esetén az igazolvány tartalmazza:

a) az igazolvány számát,
b) a jogosult nevét,
c) a jogosult anyja születési családi és utónevét,
d) a jogosult lakóhelyét,
e) a foglalkozási ágat,
f ) a „Népi Iparművésznek” való elismerés tényét,
g) a minősítés megszerzésének dátumát,
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h) a Hagyományok Háza főigazgatójának aláírását és Hagyományok Háza hivatalos pecsétjének lenyomatát,
i) az igazolvány hatályosságának dátumát.

 (3) Szervezet esetén az igazolvány tartalmazza:
a) az igazolvány számát,
b) a szervezet nevét, cégnevét,
c) a szervezet azonosítására alkalmas bírósági végzés, cégbejegyzés, alapító okirat számát,
d) a szervezet székhelyét és bejegyzett telephelyét,
e) a minősítés alapjául szolgáló foglalkozási ágat,
f ) a „Népi Iparművésznek” való elismerés tényét,
g) az 5. § (2) bekezdése szerinti természetes személy nevét, a szervezetben betöltött pozícióját (tulajdonos, tag, 

alkalmazott), a (2) bekezdés szerinti igazolványának számát és hatályosságának idejét,
h) a minősítés megszerzésének dátumát,
i) a Hagyományok Háza főigazgatójának aláírását és a Hagyományok Háza hivatalos pecsétjének lenyomatát,
j) az igazolvány hatályosságának idejét.

7. §  Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben állapítsa meg
a) a 2. §-ban foglalt feladatokra vonatkozó részletes szabályokat,
b) a „Népi Iparművész” minősítő cím adományozásának részletes feltételeit és a  minősítés alapjául szolgáló 

foglalkozási ágakat,
c) a 6. § szerinti hatósági igazolvány kiállításával és meghosszabbításával kapcsolatos eljárás rendjét, valamint
d) a népi iparművészeti alkotások minősítésével kapcsolatos eljárás rendjét.

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

9. §  A népi iparművészettel kapcsolatos állami feladatokról szóló 31/2011. (III. 17.) Korm. rendelet alapján kiállított „Népi 
Iparművész” minősítő címről szóló hatósági igazolvány a benne foglalt időtartamig hatályos.

10. §  Hatályát veszti a népi iparművészettel kapcsolatos állami feladatokról szóló 31/2011. (III. 17.) Korm. rendelet.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 84/2017. (IV. 10.) Korm. rendelete
egyes pénzügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (2) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 3. alcím tekintetében a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról 
szóló 2014. évi XVI. törvény 201. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 4. alcím tekintetében az  Európai Unió saját forrásainak rendszeréről szóló, 2014. május 26-i 2014/335/EU, Euratom tanácsi 
határozat kihirdetéséről szóló 2015. évi XCIII. törvény 5. §-ában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóságról szóló 210/2010. (VI. 30.) Korm. rendelet 
módosítása

1. §  Az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóságról szóló 210/2010. (VI. 30.) Korm. rendelet 4.  § (2a)  bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2a) A Főigazgatóság ellátja a 2014–2020 közötti programozási időszak tekintetében
a) az Európai Regionális Fejlesztési Alappal, az Európai Szociális Alappal, a Kohéziós Alappal, a Leginkább Rászoruló 
Személyeket Támogató Európai Segítségnyújtási Alappal, valamint az Európai Tengerügyi és Halászati Alappal,
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b) a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alappal,
c) a Belső Biztonsági Alappal,
d) a transznacionális Duna Programmal,
e) az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Programmal,
f ) az Interreg V-A Magyarország–Horvátország Együttműködési Programmal,
g) az Interreg-IPA Magyarország-Szerbia Határon Átnyúló Együttműködés Programmal,
h) a Magyarország–Szlovákia–Románia–Ukrajna ENPI Határon Átnyúló Együttműködési Programmal
kapcsolatos ellenőrzési hatósági feladatokat.”

2. §  Az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóságról szóló 210/2010. (VI. 30.) Korm. rendelet a következő 6/A. §-sal 
egészül ki:
„6/A.  § (1) A  Főigazgatóság a  2014–2020 közötti programozási időszak ellenőrzései tekintetében elektronikus 
alkalmazást bocsát az  ellenőrzött rendelkezésére az  ellenőrzéssel kapcsolatos adatközlések teljesítéséhez, amit 
az  ellenőrzött köteles igénybe venni és az  ellenőrzéssel kapcsolatos kötelezettségeit kizárólag elektronikus 
formában, azonosított és hiteles módon teljesíteni. A Főigazgatóság az ellenőrzött részére történő adatközléseket 
az elektronikus alkalmazáson keresztül teljesíti.
(2) Ha az  elektronikus alkalmazáson keresztül történő közlés nem lehetséges, egyéb elektronikus eszközön 
azonosított és hiteles módon való közlésnek vagy postai úton történő kézbesítésnek van helye.”

3. §  Az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóságról szóló 210/2010. (VI. 30.) Korm. rendelet 10.  § (4)  bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az  észrevétel elfogadásáról vagy elutasításáról a  vizsgálatvezető dönt, amelyről megbeszélés esetén 
a  megbeszéléstől, megbeszélés hiányában az  észrevételek beérkezésétől számított nyolc napon belül 
az  érintetteknek az  elektronikus alkalmazáson keresztül tájékoztatást ad, és az  el nem fogadott észrevételeket 
indokolja.”

4. §  Az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóságról szóló 210/2010. (VI. 30.) Korm. rendelet a  következő 
10/A. §-sal egészül ki:
„10/A. § (1) A Főigazgatóság az ellenőrzésről készített ellenőrzési jelentés tervezetét, valamint a 10. § (7) bekezdése 
szerint lezárt jelentést az elektronikus alkalmazáson keresztül küldi meg az ellenőrzött szervezet vezetőjének.
(2) Az  elektronikus alkalmazás útján megküldött dokumentumot az  átvétel visszaigazolásával kell kézbesítettnek 
tekinteni.
(3) Ha a  dokumentum elektronikus alkalmazáson keresztül történő átvételének visszaigazolása a  küldés napját 
követő hét napon belül nem történik meg, a  dokumentumot – az  ellenkező bizonyításig – kézbesítettnek kell 
tekinteni.”

5. §  Az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóságról szóló 210/2010. (VI. 30.) Korm. rendelet 13.  § (1)  bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  ellenőrzött szerv vezetője a  jelentés megküldésétől számított 90 napon belül, legkésőbb minden év 
november 30-áig tájékoztatást ad a  főigazgató részére a  Főigazgatóság ellenőrzési jelentése alapján készített 
intézkedési tervben foglaltak időarányos teljesítéséről a megvalósítást alátámasztó dokumentumok csatolásával.”

6. §  Az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóságról szóló 210/2010. (VI. 30.) Korm. rendelet 16.  §-a a  következő  
j) és k) ponttal egészül ki:
(Ez a rendelet a következő közösségi rendeletek és határozatok végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg:)
„j) az  Európai Parlament és a  Tanács 2013. december 17-i 1303/2013/EU rendelete az  Európai Regionális 
Fejlesztési Alapra, az  Európai Szociális Alapra, a  Kohéziós Alapra, az  Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 
Alapra és az  Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az  Európai 
Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati 
Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az  1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül 
helyezéséről;
k) a  Bizottság 2014. március 3-i 480/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelete az  Európai Regionális Fejlesztési 
Alapra, az  Európai Szociális Alapra, a  Kohéziós Alapra, az  Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és 
az  Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az  Európai Regionális 
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Fejlesztési Alapra, az  Európai Szociális Alapra és a  Kohéziós Alapra és az  Európai Tengerügyi és Halászati Alapra 
vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 
kiegészítéséről.”

7. §  Az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóságról szóló 210/2010. (VI. 30.) Korm. rendelet
1. 6.  § (2)  bekezdés e)  pontjában a „pontja szerinti” szövegrész helyébe a „pontja, a  2014–2020 programozási 

időszakban az  egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 
272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 3.  § (1)  bekezdés 47.  pontja, valamint a  2014–2020 közötti programozási 
időszakban a  Belső Biztonsági Alapból és a  Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alapból származó 
támogatások felhasználásáról szóló 135/2015. (VI. 2.) Korm. rendelet 2. § 15. pontja szerinti” szöveg,

2. 6. § (2) bekezdés i) pontjában a „kiválasztása” szövegrész helyébe a „kiválasztása, fejlesztése” szöveg,
3. 8. § (1) bekezdésben az „írásban” szövegrész helyébe az „az elektronikus alkalmazáson keresztül” szöveg,
4. 9. § (3) bekezdésben az „esetén írásban” szövegrész helyébe az „esetén elektronikus alkalmazáson keresztül, 

valamint írásban” szöveg
lép.

8. §  Hatályát veszti az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóságról szóló 210/2010. (VI. 30.) Korm. rendelet
1. 4. § (2) és (3) bekezdése,
2. 5. § a)–c) pontja,
3. 10. § (6) bekezdése és
4. 13. § (2) és (3) bekezdése.

2. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása

9. §  Az államháztartásról szóló törvény végrajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 4. melléklet C) pontjában 
foglalt táblázat C:4 mezőjében a „kötelezettség.” szövegrész helyébe a „kötelezettség. A  szolidaritási hozzájárulás 
éves összegének 8%-a.” szöveg lép.

3. A kollektív befektetési formák befektetési és hitelfelvételi szabályairól szóló  
78/2014. (III. 14.) Korm. rendelet módosítása

10. §  A kollektív befektetési formák befektetési és hitelfelvételi szabályairól szóló 78/2014. (III. 14.) Korm. rendelet 
35/A. §-a a következő (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A  magántőkealap esetében, amennyiben a  befektetők egyhangú hozzájárulásukat adják egy adott 
vállalkozásba, illetve a vállalkozás által ellenőrzött más vállalkozásba történő, a magántőkealap jegyzett tőkéjének 
(1)  bekezdésben meghatározott mértékét meghaladó összegű befektetésre, illetve e  mérték feletti pénzkölcsön 
nyújtásra, a  magántőkealap mentesül az  (1)  bekezdés szerinti korlátozás alól. A  hozzájárulást a  befektetők 
közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt kockázatfeltáró nyilatkozatban adják meg. 
A  kockázatfeltáró nyilatkozat tervezetét annak tervezett keltezését legalább 7 nappal megelőzően – annak teljes 
terjedelmű felolvasása mellett – kell a befektetők részére átadni. A kockázatfeltáró nyilatkozat nem vonható vissza.
(4) Az  (1)  bekezdés szerinti korlátozás alóli mentesítés tényét, a  (3)  bekezdés szerinti befektetői hozzájárulások 
beszerzését követő 15 napon belül a magántőkealap kezelési szabályzatában rögzíteni kell, illetve ezzel egyidejűleg 
azt a Felügyeletnek be kell jelenteni.”

4. Az Európai Unió saját forrásaival kapcsolatos kötelezettségek teljesítésében részt vevő intézmények 
feladat- és hatásköréről, valamint a kapcsolódó eljárásrendről szóló 172/2015. (VII. 2.) Korm. rendelet 
módosítása

11. §  Az Európai Unió saját forrásaival kapcsolatos kötelezettségek teljesítésében részt vevő intézmények feladat- és 
hatásköréről, valamint a  kapcsolódó eljárásrendről szóló 172/2015. (VII. 2.) Korm. rendelet 2.  § 1.  pontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„1. A- és B-számla: a 609/2014/EU, Euratom tanácsi rendelet 6. cikke szerint összeállított dokumentum, azzal, hogy 
a dokumentum egységesített formáját a saját forrásokra vonatkozó jogosultságok számlakimutatásaira vonatkozó 
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minták és a  saját forrásokra vonatkozó jogosultságoknak megfelelő behajthatatlan összegekről szóló bejelentési 
nyomtatvány 609/2014/EU, Euratom tanácsi rendelet szerint történő kidolgozásáról szóló, 2016. december 19-i 
2016/2366/EU, Euratom bizottsági végrehajtási határozat állapítja meg;”

5. Záró rendelkezések

12. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 2–4. §, valamint a 7. § 3. és 4. pontja 2017. április 15-én lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 85/2017. (IV. 10.) Korm. rendelete
a kormányzati célú hálózatokról szóló 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány 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. § (1) A  kormányzati célú hálózatokról szóló 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: Korm. rendelet) 12.  § 
(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A 3. melléklet II. táblázat 1. pontja szerinti felhasználó – a (2) bekezdésben meghatározott hírközlési igényeken 
túl – köteles a  digitális rádióhálózat útján kielégíthető nukleáris veszélyhelyzet-megelőzési és -elhárítási, illetve 
üzemi célú elektronikus hírközlési igényeit is a  kormányzati célú hírközlési szolgáltatótól igénybe vett EDR 
szolgáltatás útján kielégíteni.”

 (2) A Korm. rendelet 12. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A kormányzati célú hírközlési szolgáltató a (6) bekezdésben foglaltak alapján nyújtott nukleáris veszélyhelyzet-
megelőzési és -elhárítási, illetve üzemi célú EDR szolgáltatást a  külön jogszabályban meghatározott, továbbá 
a  felhasználóra vonatkozóan a  nukleáris biztonsági hatóság által előírt nukleáris biztonsági követelményeknek 
megfelelően köteles teljesíteni.”

2. §  A Korm. rendelet 16. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:
„(9) A  3.  melléklet II. táblázat 1.  pontja szerinti felhasználó a  (8)  bekezdésben foglaltakon túlmenően az  olyan, 
a  felhasználó számára karbantartási tevékenység végzésére irányuló szerződéses jogviszonyban álló vállalkozó 
és alkalmazottja végfelhasználó esetében is eltekinthet a  vizsgatételi kötelezettségtől, aki az  EDR szolgáltatást 
eseti jelleggel, 120 napot meg nem haladóan veszi igénybe, feltéve, hogy a felhasználó meggyőződött arról, hogy 
a végfelhasználó képes a rendszer szakszerű és biztonságos használatára.”

3. §  A Korm. rendelet 18. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A  3.  melléklet II. táblázat 1.  pontjában meghatározott felhasználó részére nyújtott nukleáris veszélyhelyzet-
megelőzési és -elhárítási, illetve üzemi célú elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtása során a  felhasználóhoz 
telepített eszközök tételes költségét az egyedi felhasználói szerződés tartalmazza.”

4. §  A Korm. rendelet 34. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  3.  melléklet II. táblázat 1.  pontjában meghatározott felhasználó 2017. augusztus 31-ig köteles a  nukleáris 
veszélyhelyzet-megelőzési és -elhárítási, illetve üzemi célú EDR szolgáltatás nyújtására vonatkozó igényét 
a kormányzati célú hírközlési szolgáltató részére benyújtani.”

5. §  A Korm. rendelet 3. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
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6. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 85/2017. (IV. 10.) Korm. rendelethez

 1.  A  kormányzati célú hálózatokról szóló 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet 3.  melléklet I. táblázata kiegészül 
a következő 16. sorral:
„

16. Országos Atomenergetikai Hivatal 
/OAH VPN/

X 16. 1. Országos Atomenergetikai Hivatal

”

A Kormány 86/2017. (IV. 10.) Korm. rendelete
a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi 
XLII. törvény végrehajtásáról szóló 154/2015. (VI. 19.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a  rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi 
XLII. törvény 340.  § 6.  pontjában kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi 
XLII. törvény végrehajtásáról szóló 154/2015. (VI. 19.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: R.) 32/E.  §-a a  következő 
(5a) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) Ha a  Hszt. 69.  § (1)  bekezdés b)  pontja alapján külföldre vezényelt a  feladatait a  Magyar Honvédség 
alárendeltségébe tartozó kontingens tagjaként látja el, a  külföldre vezénylést elrendelő missziós kiegészítést 
állapíthat meg. A  missziós kiegészítés egy hónapra számított mértékét úgy kell megállapítani, hogy azzal együtt 
a  külszolgálati ellátmány bruttó mértéke legfeljebb a  Magyar Honvédségnek az  azonos misszióban részt vevő, 
azonos beosztást betöltő tagját megillető, a külföldi szolgálatot teljesítők járandóságaira vonatkozó jogszabályban 
meghatározottak szerint bruttósított ellátmány összegéig terjedhet.”

2. §  Az R. a következő 76. §-sal egészül ki:
„76. § E rendeletnek a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 
2015. évi XLII. törvény végrehajtásáról szóló 154/2015. (VI. 19.) Korm. rendelet módosításáról szóló 86/2017. (IV. 10.) 
Korm. rendelettel megállapított 32/E.  § (5a)  bekezdését az  Egyesült Nemzetek Szervezete ciprusi békefenntartó 
missziójában (UNFICYP) részt vevők esetében a vezénylésük időtartamára, 2016. március 1-jétől kell alkalmazni.”

3. §  Az R. 32/E. § (2) bekezdésében a „pótlékból áll” szövegrész helyébe a „pótlékból áll, valamint az  (5a) bekezdésben 
meghatározott esetben missziós kiegészítéssel egészíthető ki” szöveg lép.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 87/2017. (IV. 10.) Korm. rendelete
a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság irányító- és logisztikai központjának kialakításával összefüggő 
közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról 
szóló 266/2015. (IX. 14.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány
az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62.  § (1)  bekezdés 5. és 6.  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság irányító- és logisztikai központjának kialakításával összefüggő 
közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 
266/2015. (IX. 14.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) a következő 4/A. §-sal és 4/B. §-sal egészül ki:
„4/A.  § Az  1.  § (1)  bekezdése szerinti beruházás esetében az  országos településrendezési és építési 
követelményekről szóló kormányrendeletet azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy
a) az építmények, illetve önálló rendeltetési egységek rendeltetésszerű használatához előírt, elhelyezendő gépjárművek 
számának meghatározásakor a  felújításra kerülő épület új rendeltetéséből eredő többlet gépjárműszámot nem kell 
figyelembe venni, illetve az ebből eredő többletgépjármű elhelyezéséről nem kell gondoskodni, valamint
b) a gépjárművek elhelyezése – ha a  helyi építési szabályzat minimális zöldfelület mértékére vonatkozó előírásai 
megengedik – felszíni gépjármű-várakozóhelyeken (parkoló) is megoldható.
4/B.  § Az  1.  § (1)  bekezdése szerinti beruházás építési műszaki ellenőre kizárólagos joggal a  BMSK Beruházási, 
Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zártkörűen Működő Részvénytársaság.”

2. §  Az R. a következő 7. §-sal egészül ki:
„7.  § E  rendeletnek a  Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság irányító- és logisztikai központjának kialakításával 
összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról 
szóló 266/2015. (IX. 14.) Korm. rendelet módosításáról szóló 87/2017. (IV. 10.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: 
Módr.) megállapított 4/A. §-át és 4/B. §-át a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 88/2017. (IV. 10.) Korm. rendelete
a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló  
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet és a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 
módosításáról

A Kormány a  környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110.  § (7)  bekezdés 3. és 12.  pontjában 
foglalt felhatalmazás alapján,
a 2. alcím tekintetében a  környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110.  § (7)  bekezdés 
24. pontjában foglalt felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet módosítása

1. §  A környezeti hatásvizsgálati és az  egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 1. §-a a következő (8) és (9) bekezdéssel egészül ki:
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„(8) A  környezetvédelmi, illetve az  egységes környezethasználati engedélyben foglalt követelménytől való eltérés 
vagy a  szennyezőanyagok kibocsátására vonatkozó határérték-túllépés észlelése esetén az  üzemeltető az  eltérés 
észlelését követő 8 órán belül tájékoztatja a környezetvédelmi hatóságot.
(9) Az  (8)  bekezdés szerinti esetben az  üzemeltető az  észlelést követően azonnal megteszi a  szükséges 
intézkedéseket annak érdekében, hogy az  engedélyben foglalt feltételek a  lehető legrövidebb időn belül 
teljesüljenek.”

2. § (1) Az R1. 2. § (1) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„d) anyag: a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § 3. pontja szerinti anyag.”

 (2) Az R1. 2. § (3) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„d) jelentős változtatás: az  üzemeltetésben, annak körülményeiben, funkciójában, a  létesítmény kiterjedésében, 
termelési kapacitásában végrehajtandó olyan bővítés vagy változtatás, amely a  tevékenység környezetre vagy 
az emberi egészségre gyakorolt hatását kedvezőtlenül befolyásolja, így a bővítés vagy változtatás minden esetben 
jelentősnek minősül, ha – feltéve, hogy ilyen küszöbértéket a 2. számú mellékletben meghatároztak – önmagában 
eléri a 2. számú mellékletben foglalt, kapacitásra vonatkozóan meghatározott küszöbértéket.”

 (3) Az R1. 2. § (3) bekezdés j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás szempontjából)
„j) környezetvédelmi ellenőrzés: minden olyan tevékenység – ideértve a  helyszíni ellenőrzést, valamint 
a  kibocsátások, a  belső jelentések és a  monitoringdokumentumok ellenőrzését, az  önellenőrzés igazolását, 
az  alkalmazott technikák és a  létesítmény környezeti vezetése megfelelőségének ellenőrzését is –, amelyet 
a  környezetvédelmi hatóság végez vagy végeztet annak érdekében, hogy ellenőrizze és előmozdítsa 
a  létesítmények engedélyeiben foglalt feltételeinek teljesítését, valamint – szükség esetén – nyomon kövesse 
e létesítmények környezeti hatásait.”

 (4) Az R1. 2. § (3) bekezdés az alábbi k) ponttal egészül ki:
(Az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás szempontjából:)
„k) baromfi: a  mezőgazdasági haszonállatok tartásának állatvédelmi szabályairól szóló 32/1999. (III. 31.)  
FVM rendelet 2. § d) pontja szerint meghatározott baromfi.”

3. §  Az R1. 17. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Ha a tevékenység vagy a létesítményben alkalmazott valamely gyártási eljárás nem tartozik az elérhető legjobb 
technikakövetkeztetések egyikének hatálya alá sem, vagy ha e  következtetések nem tartalmazzák a  tevékenység 
vagy eljárás összes lehetséges környezeti hatását, a  tevékenység végzése vagy az eljárás alkalmazása feltételeinek 
előírásához alapul szolgáló elérhető legjobb technika meghatározása érdekében a  környezetvédelmi hatóság 
a  környezethasználóval szakmai konzultációt folytat, szükség szerint szakértőt vesz igénybe, és a  technika 
meghatározása során figyelembe veszi a 9. számú mellékletben foglalt kritériumokat.
(5) A  miniszter figyelemmel kíséri az  elérhető legjobb technikákban bekövetkező fejlődést, az  új vagy frissített 
elérhető legjobb technika következtetések közzétételét, és azokról tájékoztatja a környezetvédelmi hatóságot.”

4. §  Az R1. 20. § (12) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(12) Az  engedély kettő vagy több olyan létesítményre vagy létesítményrészre is kiterjedhet, amelyet ugyanazon 
környezethasználó az  adott telephelyen üzemeltet. Ilyen esetben a  környezetvédelmi hatóság a  tevékenység 
végzésének feltételeit az engedélyben úgy határozza meg, hogy az egyes létesítmények önállóan is megfeleljenek 
az e rendeletben megállapított követelményeknek.”

5. §  Az R1. 20/A. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az  engedélyben foglalt követelményeket és előírásokat az  Európai Bizottság adott tevékenységre vonatkozó 
elérhető legjobb technikakövetkeztetésekről szóló határozatának kihirdetésétől számított négy éven belül, de 
legalább az engedély kiadásától vagy legutolsó felülvizsgálatától számított ötévente a Kvt.-nek a környezetvédelmi 
felülvizsgálatra vonatkozó szabályai szerint – az  e  rendeletben foglaltakra is figyelemmel – felül kell vizsgálni. 
A  felülvizsgálat során a  környezetvédelmi hatóság minden, monitoringból vagy ellenőrzésből származó 
információt, továbbá az engedély kiadása vagy legutolsó felülvizsgálata óta kihirdetett vonatkozó elérhető legjobb 
technikakövetkeztetést felhasznál.
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(4a) Ha a  tevékenység nem tartozik az  elérhető legjobb technikakövetkeztetések egyikének hatálya alá sem, 
az  engedélyben foglalt követelményeket és előírásokat a  Kvt.-nek a  környezetvédelmi felülvizsgálatra vonatkozó 
szabályai szerint – az e rendeletben foglaltakra is figyelemmel – felül kell vizsgálni abban az esetben, ha az elérhető 
legjobb technikák fejlődése lehetővé teszi a kibocsátások jelentős mértékű csökkentését.”

6. § (1) Az R1. 21. § (1a) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:
[A környezethasználónak az  (1)  bekezdés szerinti esetekben az  engedély iránti kérelemhez, illetve a  felülvizsgálati 
dokumentációhoz csatolnia kell az  abban foglaltak nyilvánosságra hozatalára alkalmas közérthető összefoglalót. 
A közérthető összefoglaló tartalmazza:]
„h) a  technológiák, technikák és intézkedések környezethasználó által kidolgozott főbb változatainak 
összefoglalóját.”

 (2) Az R1. 21. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(9) A  környezetvédelmi hatóság a  határozat meghozatalát követő öt napon belül a  hivatalos honlapján is 
nyilvánosságra hozza az egységes környezethasználati engedély köteles tevékenyég megkezdéséről, módosításáról 
vagy felülvizsgálatáról, valamint a  tevékenység leállításakor a  hátrahagyott környezeti károk felszámolásával 
kapcsolatos intézkedésekről szóló határozatát.”

7. §  Az R1. 22. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  környezetvédelmi hatóság új létesítményekre, valamint jelentős változtatás, illetve új keletű technikák 
alkalmazása esetén, ha az  egységes környezethasználati engedélyben rögzített követelmények betartása 
az (5) bekezdés szerinti hatósági ellenőrzéssel a technológia jellegéből adódóan nem állapítható meg, próbaüzemet 
ír elő. A  próbaüzem ideje alatt a  normál üzemmódnak megfelelő előírásoktól való eltérést a  környezetvédelmi 
hatóság a  17.  § (1)  bekezdése, a  20.  § (6) és (7)  bekezdése és a  22.  § (9)  bekezdése tekintetében engedélyezhet. 
A  tevékenység a  próbaüzem után csak az  egységes környezethasználati engedélyben rögzített feltételek 
teljesítésével folytatható.”

2. A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

8. § (1) A  levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: R2.) 2.  § 3.  pontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„3. anyag: bármely kémiai elem és annak vegyületei, a  radioaktív anyagok és a  géntechnológiával módosított 
mikroorganizmus és szervezet kivételével;”

 (2) Az R2. 2. § 12a. pontja helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő 12b. és 12c. ponttal egészül ki:
„12a. géntechnológiával módosított mikroorganizmus (GMM): a  géntechnológiai tevékenységről szóló  
1998. évi XXVII. törvény 2.  § d)  pontjában, továbbá a  géntechnológiai módosításnak tekinthető, valamint 
annak nem minősülő eljárásokról és a  géntechnológiai tevékenység ellenőrzésére jogosult hatóságokról szóló  
111/2003. (XI. 5.) FVM–GKM–ESZCSM–KvVM együttes rendelet 1. és 2.  §-ában foglalt előírásoknak megfelelően 
alkalmazandó rendelkezés;
12b. géntechnológiával módosított szervezet (GMSZ): a  géntechnológiai tevékenységről szóló 1998. évi  
XXVII. törvény 2.  § b)  pontjában, továbbá a  géntechnológiai módosításnak tekinthető, valamint annak 
nem minősülő eljárásokról és a  géntechnológiai tevékenység ellenőrzésére jogosult hatóságokról szóló  
111/2003. (XI. 5.) FVM–GKM–ESZCSM–KvVM együttes rendelet 1. és 2.  §- ában foglalt előírásoknak megfelelően 
alkalmazandó rendelkezés;
12c. helyhez kötött diffúz forrás hatásterülete: a  vizsgált diffúz forrás körül lehatárolható azon legnagyobb terület, 
ahol a diffúz forrás által maximális kapacitáskihasználás, ennek hiányában jellemző üzemállapot mellett kibocsátott 
– műszaki becsléssel meghatározható – légszennyező anyag terjedése következtében a  légszennyező diffúz 
forrás környezetében a  talajközeli és magaslégköri meteorológiai jellemzők mellett, a  füstfáklya tengelye alatt 
a vonatkoztatási időtartamra számított várható talajközeli levegőterheltség-változás
a) az egyórás (PM10 esetében 24 órás) légszennyezettségi határérték 10%-ánál nagyobb,
b) a terhelhetőség 20%-ánál nagyobb vagy
c) az egyórás (PM10 esetében 24 órás) maximális érték 80%-ánál nagyobb;”
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 (3) Az R2. 2. §-a a következő 34a. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„34a. radioaktív anyag: olyan anyag, amely egy vagy több olyan radionuklidot tartalmaz, amelynek aktivitása vagy 
aktivitáskoncentrációja sugárvédelmi szempontból nem elhanyagolható;”

9. §  Az R2. 8. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

3. Záró rendelkezések

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

11. §  Ez a rendelet
a) az ipari kibocsátásokról (a környezetszennyezés integrált megelőzése és csökkentése) című, 2010. november 

24-i 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek és
b) az egyes légköri szennyezőanyagok nemzeti kibocsátásának csökkentéséről, a  2003/35/EK irányelv 

módosításáról, valamint a  2001/81/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. december 14-i 
2016/2284 európai parlamenti és tanácsi irányelv 10. cikk (2) bekezdésének

való megfelelést szolgálja.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 88/2017. (IV. 10.) Korm. rendelethez

Az R2. 8. melléklet e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A környezetvédelemért felelős miniszternek az  Európai Bizottság számára történő adatszolgáltatási, értesítési és 
jelentéstételi kötelezettségét meghatározó uniós jogi aktusok:)
„e) az  egyes légköri szennyezőanyagok nemzeti kibocsátásának csökkentéséről, a  2003/35/EK irányelv 
módosításáról, valamint a  2001/81/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. december 14-i 2016/2284 
európai parlamenti és tanácsi irányelv 10. cikk (2) bekezdése;”

A Kormány 89/2017. (IV. 10.) Korm. rendelete
a 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint az Előcsatlakozási 
Támogatási Eszköz pénzügyi alapok egyes, a területi együttműködéshez kapcsolódó programjainak 
végrehajtásáról szóló 160/2009. (VIII. 3.) Korm. rendelet, valamint az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó 
fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 
módosításáról

A Kormány
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15a. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2. § tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15b. pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A 2007–2013 programozási időszakban az  Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint az  Előcsatlakozási 
Támogatási Eszköz pénzügyi alapok egyes, a területi együttműködéshez kapcsolódó programjainak végrehajtásáról 
szóló 160/2009. (VIII. 3.) Korm. rendelet 18. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:
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„(9) A nemzeti hatóság biztosítja a TA projektek hazai kedvezményezettje részére a külföldi partnerország nemzeti 
társfinanszírozási hányadának átmeneti finanszírozását a  Kijelölő Rendelet 1.  § (3)  bekezdés h)  pontja szerinti 
együttműködési program esetén, ha a partnerország társfinanszírozásának kezelésére szolgáló, euró pénznemben 
vezetett fizetési számla vagy annak alegyenlege kifizetést nem tesz lehetővé.”

2. §  Az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 549/2013. 
(XII. 30.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:
(Az európai uniós forrást tartalmazó előirányzatok társfinanszírozáson felüli felhasználása a következő esetekben lehetséges:)
„h) a  2007–2013 programozási időszakban az  Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint az  Előcsatlakozási 
Támogatási Eszköz és az  Európai Szomszédsági és Partnerségi Eszköz pénzügyi alapok egyes, a  területi 
együttműködéshez kapcsolódó programjaiból származó támogatások hazai felhasználásának intézményeiről szóló 
49/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 1.  § (3)  bekezdés h)  pontja szerinti Dél-kelet Európai Térség operatív program 
esetén a  TA projektek hazai kedvezményezettje részére a  külföldi partnerország nemzeti társfinanszírozási 
hányadának átmeneti finanszírozására, ha a  partnerország társfinanszírozásának kezelésére szolgáló, euró 
pénznemben vezetett fizetési számla vagy annak alegyenlege kifizetést nem tesz lehetővé.”

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 90/2017. (IV. 10.) Korm. rendelete
a Kerekegyháza területén élelmiszeripari feldolgozóüzem megvalósítására irányuló beruházással 
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. § a) pontja tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 
16. pont 16.2. alpontjában és 17. pontjában,
a 4. § b) és c) pontja tekintetében a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (1) bekezdés c) 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 a  Kerekegyháza közigazgatási területén elhelyezkedő, az  ingatlan-
nyilvántartás szerinti 0182/176, 0182/182, 0182/183, 0182/184, 0182/185 és 0182/189 helyrajzi számokon 
nyilvántartott földrészleteken, illetve az  ezen földrészletekből telekalakítási eljárás jogerős befejezését követően 
kialakított földrészleteken megvalósításra kerülő élelmiszeripari feldolgozóüzem, illetve 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 
ügyeket, 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 Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat jelöli ki.

3. § (1) Az  ügyfélnek az  eljárás megindítása előtt benyújtott kérelmére az  1.  § (1)  bekezdése szerinti közigazgatási 
hatósági ügyekben a  szakhatóság – a  hatóság határozatának meghozataláig felhasználható – előzetes 
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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.

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 90/2017. (IV. 10.) Korm. rendelethez

Az 1. § (1) bekezdése szerinti beruházással összefüggő, nemzetgazdasági szempontból kiemelt 
jelentőségű üggyé nyilvánított közigazgatási hatósági ügyek

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

beruházás megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához szükségesek,
24. az 1–23. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.
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A Kormány 91/2017. (IV. 10.) Korm. rendelete
az Arany János-emlékév keretében Nagykőrösön megvalósuló beruházásokkal 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 5. és 
6. 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 az Arany János-emlékév keretében Nagykőrösön
a) az Arany János Közérdekű Muzeális Gyűjtemény – Nagykőrös közigazgatási területén elhelyezkedő, 5669/1, 

5669/2, 5668/1 és 5668/2 helyrajzi szám alatt nyilvántartott ingatlanokon vagy ezen ingatlanokat érintően 
megvalósuló – infrastrukturális és múzeumszakmai fejlesztésére,

b) az Arany sétány – Nagykőrös közigazgatási területén elhelyezkedő, 5667 helyrajzi szám alatt nyilvántartott ingatlanon 
történő – kialakítására, valamint az a) pont szerinti beruházással összefüggésben járdaszakasz átépítésére,

c) Arany János és családja emlékszobra – Nagykőrös közigazgatási területén elhelyezkedő, 5107/7 helyrajzi 
szám alatt nyilvántartott ingatlanon történő – felállítására

irányuló beruházásokkal (a továbbiakban együtt: Beruházások) függenek össze.
 (2) Az  (1)  bekezdés alkalmazásában a  Beruházásokkal összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a  közigazgatási 

hatósági ügyeket, amelyek
a) a Beruházások megvalósításával összefüggésben az  (1)  bekezdés szerinti ingatlanokból telekalakítási 

eljárások jogerős befejezését követően kialakított ingatlanokat érintik,
b) az útépítési, közműfejlesztési és -csatlakozási munkák érdekében az  (1)  bekezdés szerinti ingatlanokkal 

szomszédos ingatlanokat érintik,
c) a Beruházások megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához szükségesek.

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

3. § (1) Az  ügyfélnek az  eljárás megindítása előtt benyújtott kérelmére az  1.  § (1)  bekezdése szerinti közigazgatási 
hatósági ügyekben 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.

4. §  Az 1.  § (1)  bekezdés a)  pontja szerinti beruházás esetében az  országos településrendezési és építési 
követelményekről szóló kormányrendeletet azzal az  eltéréssel kell alkalmazni, hogy az  építmények, illetve 
önálló rendeltetési egységek rendeltetésszerű használatához előírt, elhelyezendő gépjárművek számának 
meghatározásakor a  beruházás megvalósításából, valamint ennek keretében a  rendeltetésváltozásból eredő 
többletgépjármű-számot nem kell figyelembe venni, illetve az ebből eredő többletgépjármű elhelyezéséről a telken 
nem kell gondoskodni.

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
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1. melléklet a 91/2017. (IV. 10.) Korm. rendelethez

A Beruházások megvalósításával összefüggő, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 
üggyé nyilvánított közigazgatási hatósági ügyek

  1. építésügyi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,
  2. örökségvédelmi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,
  3. építményeken kívüli és belüli felvonó, mozgólépcső, emelők, gépi működtetési közlekedési berendezések 

engedélyezésére irányuló hatósági eljárások,
  4. a műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági 

engedélyezési eljárások,
  5. műszaki biztonsági hatósági engedélyezési eljárások,
  6. tűzvédelmi hatósági eljárások,
  7. vízügyi és vízvédelmi hatósági engedélyezési eljárások,
  8. hírközlési hatósági eljárások,
  9. környezetvédelmi hatósági eljárások,
10. természetvédelmi hatósági eljárások,
11. útügyi hatósági eljárások,
12. ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,
13. telekalakításra irányuló hatósági eljárások,
14. földmérési hatósági eljárások,
15. talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,
16. bányahatósági engedélyezési eljárások,
17. élelmiszerlánc-felügyeleti eljárás,
18. közegészségügyi hatósági eljárások,
19. azok az  1–18.  pontban nem szereplő hatósági engedélyezési eljárások, amelyek a  Beruházások 

megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához szükségesek,
20. az 1–19. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.

A Kormány 92/2017. (IV. 10.) Korm. rendelete
a zalaegerszegi járműipari tesztpálya megvalósításához kapcsolódó 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), e) és f ) pontjában,
a 4.  § tekintetében az  épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62.  § (1)  bekezdés 16.  pont 
16.2. alpontjában és 17. pontjában,
az 5. § tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 17. 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 az 1. mellékletben meghatározott, 
a  Zalaegerszeg megyei jogú város közigazgatási területén fekvő, az  ingatlan-nyilvántartás szerint 0828/5, 0781/2 
és 0779 helyrajzi számú ingatlanokon megvalósuló, járműipari tesztpálya megvalósítására irányuló beruházással  
(a továbbiakban: Beruházás) összefüggő közigazgatási hatósági ügyeket.

 (2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a Beruházással összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági 
ügyeket, amelyek
a) a Beruházás megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához szükségesek, 

valamint
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b) az (1) bekezdés szerinti ingatlanokkal szomszédos, illetve azokhoz kapcsolódó közterületeken megvalósuló 
útépítési, közmű-csatlakozási és -fejlesztési munkák megvalósításához szükségesek.

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

3. § (1) Az  ügyfélnek az  eljárás megindítása előtt benyújtott kérelmére az  1.  § (1)  bekezdése szerinti közigazgatási 
hatósági ügyekben 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 a  szakhatósági eljárásra vonatkozó ügyintézési 
határidő – ha jogszabály rövidebbet nem állapít meg – nyolc nap.

 (3) Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekre vonatkozó ügyintézési határidő – az előzetes vizsgálati 
eljárás és a környezeti hatásvizsgálati eljárás kivételével, illetve ha jogszabály rövidebbet nem állapít meg – tizenöt 
nap.

 (4) Az  1.  § (1)  bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben hozott döntés fellebbezésre tekintet nélkül 
végrehajtható.

4. § (1) A Beruházással összefüggésben a központi építészeti-műszaki tervtanács (a továbbiakban: tervtanács) véleményét 
be kell szerezni.

 (2) Az  (1)  bekezdés szerinti tervtanácsi eljárás során településrendezési és az  építészeti-műszaki tervtanácsokról 
szóló kormányrendeletet azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a  tervtanács a véleményét az építészeti-műszaki 
dokumentáció hiánytalanná válásától számított nyolc munkanapon belül alakítja ki.

5. §  Az 1. § (1) és (2) bekezdése szerinti ingatlanokra vonatkozó településrendezési eszköz módosítása során az egyes 
tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 4.  § (4)  bekezdése szerinti 
véleményadás határideje legfeljebb nyolc nap.

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

7. § (1) E  rendelet rendelkezéseit – a  (2)  bekezdésben meghatározott kivétellel – a  hatálybalépésekor folyamatban lévő 
közigazgatási hatósági ügyekben és településrendezési eljárásokban is alkalmazni kell.

 (2) Ha a  Beruházás megvalósítása keretében a  tervezési és kivitelezési tevékenység közbeszerzési eljárás 
eredményeként valósul meg, a  4.  §-t az  e  rendelet hatálybalépését követően megindított közbeszerzési eljárás 
tárgyát képező építési beruházásra kell alkalmazni.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 92/2017. (IV. 10.) Korm. rendelethez

A zalaegerszegi járműipari tesztpálya projekt beruházással összefüggő, nemzetgazdasági 
szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított közigazgatási hatósági ügyek

 1. építésügyi 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,
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 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. földmérési hatósági eljárások,
13. talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,
14. hírközlési hatósági eljárások,
15. bányahatósági engedélyezési eljárások,
16. tűzvédelmi hatósági eljárások,
17. élelmiszerlánc-felügyeleti eljárás,
18. közegészségügyi hatósági eljárások,
19. területrendezési hatósági eljárások,
20. erdészeti hatósági eljárások,
21. veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésre vonatkozó katasztrófavédelmi 

engedélyezési eljárások,
22. földvédelmi hatósági eljárások,
23. azok az 1–22. pontban nem szereplő hatósági engedélyezési eljárások, amelyek Beruházás megvalósításához, 

használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához szükségesek,
24. az 1–23. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

A Miniszterelnökséget vezető miniszter 13/2017. (IV. 10.) MvM rendelete
a kormányablakok személyi és technikai feltételeiről szóló 39/2013. (XII. 30.) KIM rendelet és 
a Miniszterelnökséget vezető miniszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá 
eső személyek meghatározásáról szóló 19/2015. (IV. 10.) MvM rendelet módosításáról

A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a  fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a  területi 
integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21/B. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 1.  melléklet A) rész 2.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 2.  § és a  2.  melléklet tekintetében a  nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 78.  § (1a)  bekezdés 
a)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 18.  cikk (2)  bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva 
– a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21.  § 21.  pontjában meghatározott 
feladatkörében eljáró belügyminiszterrel egyetértésben –
a következőket rendelem el:

1. §  A kormányablakok személyi és technikai feltételeiről szóló 39/2013. (XII. 30.) KIM rendelet 4.  melléklete 
az 1. melléklet szerint módosul.

2. §  A Miniszterelnökséget vezető miniszter feladat- és hatáskörét érintően a  nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső 
személyek meghatározásáról szóló 19/2015. (IV. 10.) MvM rendelet 1. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

3. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

  Lázár János s. k.,
  Miniszterelnökséget vezető miniszter

1. melléklet a 13/2017. (IV. 10.) MvM rendelethez

 1. A  kormányablakok személyi és technikai feltételeiről szóló 39/2013. (XII. 30.) KIM rendelet 4.  melléklet 4.  pontja 
a következő o) alponttal egészül ki:
(Biztosítandó informatikai szolgáltatások:)
„o) ügyfélkapu regisztrációs szolgáltatás elérése.”

2. melléklet a 13/2017. (IV. 10.) MvM rendelethez

 1. A  Miniszterelnökséget vezető miniszter feladat- és hatáskörét érintően a  nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső 
személyek meghatározásáról szóló 19/2015. (IV. 10.) MvM rendelet 1.  melléklet C) rész 9.  pontja a  következő 
9.5–9.11. alponttal egészül ki:
(Fővárosi és megyei kormányhivatalok
Fővárosi és megyei kormányhivatal)
„9.5. agrár- és vidékfejlesztést támogató főosztály vezetője
9.6. Budapest Főváros Kormányhivatala Földmérési, Távérzékelési és Földhivatali Főosztály valamennyi vezetői 
munkaköre
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9.7. Budapest Főváros Kormányhivatala Kereskedelmi, Haditechnikai Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési 
Főosztály valamennyi vezetői munkaköre
9.8. Budapest Főváros Kormányhivatala Állampolgársági és Anyakönyvi Főosztály valamennyi vezetői munkaköre
9.9. Budapest Főváros Kormányhivatala Közlekedési Főosztály valamennyi vezetői munkaköre
9.10. Budapest Főváros Kormányhivatala Rehabilitációs Főosztály vezetője
9.11. Pest Megyei Kormányhivatal Szakképzési és Felnőttképzési Főosztály vezetője”

Az emberi erőforrások minisztere 4/2017. (IV. 10.) EMMI rendelete
a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai 
tankönyvellátás rendjéről szóló 17/2014. (III.12.) EMMI rendelet módosításáról

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94.  § (1)  bekezdés j)  pontjában, valamint a  nemzeti köznevelés 
tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény 5.  § (3)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak 
feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48.  § 10.  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva  
– a  szakképzési tankönyvek tekintetében a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 
90.  § 16.  pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben, az  1.  § (1)  bekezdése, 
a  3–5.  §, a  8.  § 18. és 20.  pontja, valamint a  9.  § b)  pontja tekintetében a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 
152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90.  § 1. és 2.  pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel 
egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § (1) A  tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a  tankönyvtámogatás, valamint az  iskolai tankönyvellátás 
rendjéről szóló 17/2014. (III.12.) EMMI rendelet (a továbbiakban: R.) 4.  § (1)  bekezdése helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„(1) Ha a  tankönyvet, pedagógus-kézikönyvet tartalmában vagy kivitelében megváltoztatták – ide nem értve 
az  5.  § (5)  bekezdése szerint egybeszerkesztett könyveket, valamint a  (3)  bekezdésben meghatározott esetet –, 
a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítási eljárást ismételten le kell folytatni az igazgatási szolgáltatási díj 
újbóli megfizetését követően.”

 (2) Az R. 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Nem jelenti a  könyv tartalmi változtatását a  benne szereplő helyesírási és nyomdahibáknak, továbbá 
a  tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás eljárásának ideje alatt megváltozott tényeknek, adatoknak 
a tankönyv, pedagógus-kézikönyv adott oldalain történő javítása, a tartós tankönyvvel kapcsolatos jelölés, feltéve, 
hogy a  javítás miatt nem változik meg a  lapok számozása, és a  javításról készült jegyzéket a  kérelmező – saját 
költségén – megküldi a hivatalnak, a könytárellátónak és a könyvtárellátón keresztül azoknak az iskoláknak, amelyek 
az adott tankönyvből, pedagógus-kézikönyvből a javítás évét megelőző három évben rendeltek.”

 (3) Az R. 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Javítási kérelmet kell benyújtani akkor, ha a  jóváhagyott tankönyvben, pedagógus-kézikönyvben helyesírási 
és nyomdahibának nem minősülő hibákat javítani kívánják, amennyiben azok nem haladják meg a  tankönyv 
terjedelmének 10%-át. A kérelemhez – a hibák jellegétől, mennyiségétől függően – csatolni kell
a) a könyv javított oldalait, részeit vagy a javított könyvet kettő példányban,
b) a 2. melléklet szerinti igazgatási szolgáltatási díj befizetéséről szóló igazolást,
c) a javítások tételes felsorolását, továbbá
d) nyilatkozatot arról, hogy a  jóváhagyott tankönyvet, pedagógus-kézikönyvet – a  javításokon túl – sem 
tartalmában, sem kivitelében nem változtatták meg.”

2. §  Az R. 8. § (6) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítási eljárásban az rendelhető ki pedagógiai szakértőként,)
„a) akit a  köznevelési szakértői tevékenység, valamint az  érettségi vizsgaelnöki megbízás feltételeiről szóló  
15/2015. (III. 13.) EMMI rendelet 1.  melléklet 5.  pontja szerinti akkreditáció szakterület 5.2.  alpontjában 
meghatározott tantervi szakértői szakirány és 5.3.  alpontjában meghatározott tankönyv, taneszköz szakértői 
tevékenység szakirány szakértőjeként tartanak nyilván,”
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3. § (1) Az R. 25. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az iskola igazgatója június 10-éig tájékoztatja a szülőket arról, hogy mely tanulók lesznek jogosultak
a) az Ntt. 4. § (1) bekezdése alapján ingyenes tankönyvellátásra,
b) az Ntt. 4. § (2) bekezdése alapján ingyenes tankönyvellátásra,
c) nemzetiségi tankönyvellátásra az Ntt. 4. § (2) bekezdése alapján ingyenes tankönyvellátásra nem jogosult tanulók 
közül.”

 (2) Az R. 25. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az  iskola igazgatója tájékoztatja a  szülőket arról, hogy az  iskola, az  iskola fenntartója, illetve más támogató 
kíván-e biztosítani bármely további tankönyvtámogatási kedvezményt. Ennek tényét július 15-éig a könyvtárellátó 
felületén is rögzíti.”

4. § (1) Az R. 27. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  tankönyvek országos megrendelése, beszerzése és az  iskoláknak történő eljuttatásának megszervezése, 
valamint a  tankönyvek vételárának beszedése az  Ntt. 1.  § (2)  bekezdése értelmében állami közérdekű feladat, 
amelyet a könyvtárellátó lát el.”

 (2) Az R. 27. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A könyvtárellátó a közfeladata körébe tartozó tankönyv kiadótól történő rendelésének és az ezzel összefüggő 
tankönyvterjesztés ellátásának biztosítása érdekében a  9.  mellékletben meghatározott kereskedelmi feltételeket 
érvényesíti.”

 (3) Az R. 27. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A könyvtárellátó a tankönyvellátási szerződést a 10. mellékletben meghatározottak szerint köti meg.”

5. § (1) Az R. 32. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  tankerületi központ által fenntartott iskola esetében a  tankerületi központon keresztül az  iskolának, a  nem 
a tankerületi központ által fenntartott iskola esetében az iskolának a könyvtárellátó ellentételezést nyújt.”

 (2) Az R. 32. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az ellentételezés módja a nyújtott engedmény.”

 (3) Az R. 32. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az iskola igazgatója gondoskodik arról, hogy az Nkt. 46. § (5) bekezdése alapján az állam által térítésmentesen 
biztosított tankönyveket – a  munkafüzetek és az  1–2. évfolyamos tanulók tankönyveinek kivételével –, továbbá 
a pedagógus-kézikönyveket az iskola könyvtári állománynyilvántartásába vegyék, az iskolai könyvtári állományban 
elkülönítetten kezeljék, továbbá az  iskolával jogviszonyban álló tanuló, illetve a  pedagógus részére a  tanév 
feladataihoz az  iskola házirendjében és az  iskolai tankönyvellátás rendjében meghatározottak szerint bocsássák 
rendelkezésre. Az iskolai házirend és az iskolai tankönyvellátás rendje által megállapított tankönyvellátási szabályok 
nem vonatkoznak a  munkafüzetekre és az  1–2. évfolyamos tanulók tankönyveire. Az  állam által térítésmentesen 
biztosított tankönyveket a  pedagógus, a  tanuló köteles az  utolsó tanítási napon visszaszolgáltatni az  intézmény 
könyvtárának.”

6. § (1) Az R. 34. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az  érintett kiadó kérelmére és az  Országos Nemzetiségi Tanács javaslatára a  tankönyvjegyzékre fel kell venni 
azokat a  nemzetiségi nevelés-oktatás céljára készített tankönyveket, amelyek engedélyszáma lejárt, és az  adott 
oktatási formában, évfolyamon az adott tantárgyhoz nem áll rendelkezésre más tankönyv.”

 (2) Az R. 34. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A sajátos nevelési igényű tanulók nevelésében, oktatásában alkalmazandó tankönyvek esetében – az e rendelet 
rendelkezései alapján lefolytatott eljárásban tankönyvvé nyilvánított könyvekhez hasonlóan – tankönyvjegyzékre 
felvehetők azok a  sajátos nevelési igényű nevelés-oktatás céljára készített tankönyvek, amelyek engedélyszáma 
lejárt, és az adott oktatási formában, évfolyamon az adott tantárgyhoz nem áll rendelkezésre más tankönyv.”

 (3) Az R. 34. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A  szakgimnáziumi és szakközépiskolai tanulók nevelésében, oktatásában – az  e  rendelet rendelkezései 
alapján lefolytatott eljárásban tankönyvvé nyilvánított könyvekhez hasonlóan – tankönyvként alkalmazhatók azok 
a könyvek, amelyek a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 
módosításáról szóló 22/2016. (VIII. 25.) EMMI rendelet hatálybalépésekor szerepeltek a tankönyvjegyzéken.”
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7. §  Az R. 42. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Nem kell benyújtani a  3.  § és az  5.  § (3)  bekezdése szerinti kérelmet, ha a  jóváhagyott tankönyv, pedagógus-
kézikönyv megváltozott borítójának, impresszumának, kötésmódjának változását jogszabály-módosításra 
tekintettel szükséges elvégezni.”

8. §  Az R.
 1.  15. §-ában a „szakértői véleményét mérlegelve” szövegrész helyébe a „véleménye alapján”,
 2. 19.  § (2)  bekezdésében a  „tankönyvnek” szövegrész helyébe a  „tankönyvnek és a  kísérleti tankönyvnek”, 

a „június 30-ig” szövegrész helyébe a „június 15-éig”,
 3.  20. § (1) bekezdés d) pontjában a „június 30-át” szövegrész helyébe a „június 15-ét”,
 4.  23. § (2) bekezdésében a „szervezeti és működési szabályzatát” szövegrész helyébe az „ügyrendjét”,
 5.  25. § (1) bekezdésében a „június 10-éig” szövegrész helyébe az „április 20-áig”,
 6.  27. § (2) bekezdésében a „Könyvtárellátó” szövegrészek helyébe a „könyvtárellátó”,
 7.  28. § (1) bekezdésében a „Könyvtárellátót” szövegrész helyébe a „könyvtárellátót”,
 8.  28. § (3) bekezdésében a „Könyvtárellátó” szövegrész helyébe a „könyvtárellátó”,
 9.  28. § (4) bekezdésében a „Könyvtárellátó” szövegrész helyébe a „könyvtárellátó”,
10.  29. §

a) (1)  bekezdésében a  „Könyvtárellátó” szövegrész helyébe a  „könyvtárellátó”, a  „Könyvtárellátónak” 
szövegrész helyébe a „könyvtárellátónak”,

b) (1) bekezdés c) pontjában a „szeptember 8.” szövegrész helyébe a „szeptember 15.”,
11.  29. § (4) bekezdésében a „Könyvtárellátó” szövegrész helyébe a „könyvtárellátó”,
12.  29. § (5) bekezdésében

a) a „Könyvtárellátótól” szövegrész helyébe a „könyvtárellátótól”,
b) a „Könyvtárellátó” szövegrészek helyébe a „könyvtárellátó”,
c) a „Könyvtárellátónak” szövegrész helyébe a „könyvtárellátónak”,

13.  29. § (6) bekezdésében a „Könyvtárellátó” szövegrészek helyébe a „könyvtárellátó”,
14.  29. § (7) bekezdésében a „Könyvtárellátó” szövegrész helyébe a „könyvtárellátó”,
15.  29. § (8) bekezdésében a „Könyvtárellátó” szövegrészek helyébe a „könyvtárellátó”,
16.  29. § (9) bekezdésében a „Könyvtárellátó” szövegrészek helyébe a „könyvtárellátó”,
17.  32. § (2) bekezdésében a „Könyvtárellátótól” szövegrész helyébe a „könyvtárellátótól”,
18.  5. melléklet I. pontjában

a) a „legkésőbb október 15. napjáig” szövegrész helyébe a „legkésőbb október 1. napjáig”,
b) a „tanév október 15. napjáig” szövegrész helyébe a „tanév október 1. napjáig”,
c) az „október 20-ig” szövegrész helyébe az „október 5-éig”

19.  9. melléklet 3. pontjában a „Könyvtárellátó” szövegrész helyébe a „könyvtárellátó”,
20.  9. melléklet 4. pontjában

a) a „Könyvtárellátó” szövegrész helyébe a „könyvtárellátó”,
b) a „folyó év december 15-ig” szövegrész helyébe a „folyó év október 31-éig”,
c) a „következő év január 31-ig” szövegrész helyébe a „folyó év december 31-éig”,

21.  10. melléklet 1. pontjában a „Könyvtárellátó” szövegrész helyébe a „könyvtárellátó”,
22.  10. melléklet 2. pontjában a „Könyvtárellátó” szövegrészek helyébe a „könyvtárellátó”
szöveg lép.

9. §  Hatályát veszti az R.
a) 18. § (3) bekezdés c) pontja,
b) 28. § (2) bekezdése,
c) 28. § (4) bekezdés a) pontja,
d) 42. § (2) bekezdése, valamint
e) 10. melléklet 3. pontja.

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

  Balog Zoltán s. k.,
  emberi erőforrások minisztere
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A földművelésügyi miniszter 17/2017. (IV. 10.) FM rendelete
az egyes nemzeti forrásból finanszírozott agrártámogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek 
módosításáról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes 
kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (5) bekezdésében,
a 2. és 6. alcím tekintetében a  mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb 
intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés a) pontjában,
az 5. alcím tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez 
kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés a) pontjában és (5) bekezdésében,
a 10. alcím tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez 
kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés d) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65.  § 
1.  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) 
Korm. rendelet 4. § 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Miniszterelnökséget vezető miniszterrel egyetértésben – 
a következőket rendelem el:

1. Az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások 
igénylésének és kifizetésének rendjéről szóló 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet módosítása

1. §  Az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének 
és kifizetésének rendjéről szóló 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet 1. számú mellékletében foglalt táblázat 
D:25. mezőjében a „250 Ft/alkalom/vakcina” szövegrész helyébe a „300 Ft/alkalom/vakcina” szöveg lép.

2. Az egységes területalapú támogatások és egyes vidékfejlesztési támogatások igényléséhez 
teljesítendő „Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot” fenntartásához szükséges feltételrendszer, 
valamint az állatok állategységre való átváltási arányának meghatározásáról szóló 50/2008. (IV. 24.) 
FVM rendelet módosítása

2. §  Az egységes területalapú támogatások és egyes vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendő „Helyes 
Mezőgazdasági és Környezeti Állapot” fenntartásához szükséges feltételrendszer, valamint az állatok állategységre 
való átváltási arányának meghatározásáról szóló 50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet 1. számú melléklete az 1. melléklet 
szerint módosul.

3. Az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukciók keretében nyújtott de minimis támogatásokról szóló 
39/2011. (V. 18.) VM rendelet módosítása

3. §  Az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukciók keretében nyújtott de minimis támogatásokról szóló 39/2011. (V. 18.) 
VM rendelet [a továbbiakban: 39/2011. (V. 18.) VM rendelet] 2. § (8a) bekezdés b) pont ba) és bb) alpontja helyébe 
a következő rendelkezések lépnek:
[A kedvezőtlen időjárás miatt szükségessé váló támogatásokról és az  azokkal összefüggő miniszteri rendeletek 
módosításáról szóló 77/2015. (XII. 1.) FM rendeletnek [a továbbiakban: 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet]
kizárólag a  3.  mellékletében szereplő település valamelyikén mint székhelyen, telephelyen vagy fióktelepen működő 
és legkésőbb 2017. március 31-ig hatályba lépett hitelszerződéssel rendelkező mezőgazdasági vállalkozás esetében, 
vagy a  77/2015. (XII. 1.) FM rendelet 1. és 3.  mellékletében egyaránt szereplő település valamelyikén mint székhelyen, 
telephelyen vagy fióktelepen működő és 2016. június 30-át követően, de legkésőbb 2017. március 31-ig hatályba lépett 
hitelszerződéssel rendelkező mezőgazdasági vállalkozás esetében a támogatás mértéke]
„ba) az  egyes agrártámogatásokat szabályozó rendeletek módosításáról szóló 51/2016. (VII. 21.) FM rendelet 
[a  továbbiakban: 51/2016. (VII. 21.) FM rendelet] hatálybalépését megelőzően benyújtott egységes kérelemben 
feltüntetett, kockázatkezelés szempontjából releváns terület szerinti besorolás alapján „ültetvény” minősítésű, 
összes földterület minden megkezdett hektárja után számított, az  egyes nemzeti forrásból finanszírozott 
agrártámogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 17/2017. (IV. 10.) FM rendelet 
[a  továbbiakban: 17/2017. (IV. 10.) FM rendelet] hatálybalépését megelőzően hatályba lépett hitelszerződések 
esetén legfeljebb 500 000 forint összegű, a  17/2017. (IV. 10.) FM rendelet hatálybalépésétől kezdődően hatályba 
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lépett hitelszerződések esetén legfeljebb 1 000 000 forint összegű hitelkeret alapján igénybe vett folyószámla 
hitelnek az 51/2016. (VII. 21.) FM rendelet hatálybalépésétől kezdődően esedékes kamatfizetései tekintetében 100% 
kamattámogatás a  hitel teljes futamidejére úgy, hogy a  hitelkeret 100%-os kamattámogatású részén felüli része 
terhére igénybe vett folyószámlahitel után a kamattámogatás mértéke megegyezik a 2. § (8) bekezdés a) pontjában 
foglalt mértékkel, amely a  rá vonatkozó szabályok szerint vehető igénybe, és ahol a  kamattámogatás számítása 
történhet az átlagos hitelösszegből kiinduló módszertan alapján,
bb) az  51/2016. (VII. 21.) FM rendelet hatálybalépését megelőzően benyújtott egységes kérelemben feltüntetett, 
kockázatkezelés szempontjából releváns terület szerinti besorolás alapján „ültetvény” minősítésű, összes földterület 
minden megkezdett hektárja után számított, a 17/2017. (IV. 10.) FM rendelet hatálybalépését megelőzően hatályba 
lépett hitelszerződések esetén legfeljebb 500 000 forint összegű, a 17/2017. (IV. 10.) FM rendelet hatálybalépésétől 
kezdődően hatályba lépett hitelszerződések esetén legfeljebb 1 000 000 forint összegű folyószámla hitelkeretnek 
az  51/2016. (VII. 21.) FM rendelet hatálybalépésétől kezdődően esedékes kezességi díjak tekintetében 100% 
kezességi díjtámogatás a  kezességvállalás teljes idejére úgy, hogy a  hitelkeret 100%-os kezességi díjtámogatású 
részén felüli részére számított kezességi díjtámogatás mértéke megegyezik a 2. § (8) bekezdés b) pontjában foglalt 
mértékkel, és amely a rá vonatkozó szabályok szerint vehető igénybe,”

4. §  A 39/2011. (V. 18.) VM rendelet 4. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Igénylőlapot és költségtámogatás iránti kérelmet nyújthat be és ahhoz kapcsolódóan – hatályosan létrejött 
hitelszerződés alapján – támogatást vehet igénybe az a mezőgazdasági vállalkozás, aki (amely)]
„e) nem rendelkezik Széchenyi Kártya Folyószámlahitellel, vagy ha rendelkezik, akkor vállalja, hogy az  újonnan 
igényelt Agrár Széchenyi Kártya hitelkeretből a  korábbi – ugyanazon banknál fennálló – Széchenyi Kártya 
hitelszerződéséből fennálló tartozását maradéktalanul megfizeti.”

5. §  A 39/2011. (V. 18.) VM rendelet 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  Kincstár a  kamattámogatásról, a  kezelési költségtámogatásról és a  kezességi díjtámogatásról 
támogatástartalom-igazolást állít ki, amelyet a  hitelszerződés hatálybalépését követő harminc napon belül 
megküld a mezőgazdasági vállalkozás részére. A 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet hatálybalépését megelőzően hatályba 
lépett hitelszerződés, továbbá az  egyes agrártámogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról 
szóló 25/2016. (IV. 11.) FM rendelettel [a  továbbiakban: 25/2016. (IV. 11.) FM rendelet] meghatározott település 
valamelyikén, mint székhelyen, telephelyen vagy fióktelepen a  77/2015. (XII. 1.) FM rendelet 2.  mellékletében 
meghatározott TEÁOR’ 08 szerinti tevékenység valamelyikét a  hitelkérelem benyújtásának időpontjában 
főtevékenységként folytató vagy a  hitelkérelemben hitelcél szerinti tevékenységként megjelölő mezőgazdasági 
vállalkozásnak a  77/2015. (XII. 1.) FM rendelet hatálybalépésének napjától a  25/2016. (IV. 11.) FM rendelet 
hatálybalépése napját megelőző napig hatályba lépett hitelszerződése esetén a  2.  § (8a)  bekezdés a)  pont aa) és 
ab) alpontjában foglalt támogatásról, valamint a 2. § (8a) bekezdés a) pont ac) és ad) alpontjában foglalt kezelési 
költségtámogatásról a  támogatástartalom-igazolást a  Kincstár a  KAVOSZ Zrt. által megküldött adatok alapján, 
azok beérkezésétől számított harminc napon belül állítja ki és küldi meg a  mezőgazdasági vállalkozás részére. 
A 2. § (8a) bekezdés b) pont ba) és bb) alpontjában foglalt támogatásról, a bc) és bd) alpontjában foglalt kezelési 
költségtámogatásról az  51/2016. (VII. 21.) FM rendelet hatálybalépése előtt hatályba lépett hitelszerződés esetén, 
valamint a 2. § (8a) bekezdés b) pont ba) és bb) alpontjában foglalt támogatásról, a bc) és bd) alpontjában foglalt 
kezelési költségtámogatásról
a) a földművelésügyi miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó, egyes agrárágazati tárgyú támogatásokat szabályozó 
rendeletek módosításáról szóló 65/2016. (IX. 21.) FM rendelettel [a  továbbiakban: 65/2016. (IX. 21.) FM rendelet] 
meghatározott település valamelyikén mint székhelyen, telephelyen vagy fióktelepen működő mezőgazdasági 
vállalkozásnak a 65/2016. (IX. 21.) FM rendelet hatálybalépése előtt hatályba lépett, illetve
b) a  77/2015. (XII. 1.) FM rendelet 3.  mellékletében a  17/2017. (IV. 10.) FM rendelettel meghatározott településen 
mint székhelyen, telephelyen vagy fióktelepen működő mezőgazdasági vállalkozásnak a  17/2017. (IV. 10.) 
FM rendelet hatálybalépése előtt hatályba lépett
hitelszerződése esetén a  Kincstár a  KAVOSZ Zrt. által megküldött adatok alapján, azok beérkezésétől számított 
harminc napon belül állítja ki és küldi meg a  támogatástartalom-igazolást a  mezőgazdasági vállalkozás részére, 
és a  2.  § (8a)  bekezdés a)  pont ac) és ad)  alpontjában, valamint a  b)  pont bc) és bd)  alpontjában foglalt, kezelési 
költségen kívüli költségtámogatás esetén a  Kincstár a  kérelem beérkezésétől számított hatvan napon belül 
tájékoztatja a mezőgazdasági vállalkozást a támogatástartalomról.”
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6. §  A 39/2011. (V. 18.) VM rendelet 7. § (1b) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1b) A 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet 2015. december 6-án hatályos 1. mellékletében szereplő település valamelyikén 
mint székhelyen, telephelyen vagy fióktelepen a  77/2015. (XII. 1.) FM rendelet 2.  mellékletében meghatározott 
TEÁOR’ 08 szerinti tevékenység valamelyikét a  hitelkérelem benyújtásának időpontjában főtevékenységként 
folytató vagy a  hitelkérelemben hitelcél szerinti tevékenységként megjelölő mezőgazdasági vállalkozásnak 
a  77/2015. (XII. 1.) FM rendelet hatálybalépését megelőzően hatályba lépett hitelszerződése vonatkozásában 
a  77/2015. (XII. 1.) FM rendelet hatálybalépését követően esedékessé váló, továbbá a  25/2016. (IV. 11.) FM 
rendelettel meghatározott település valamelyikén mint székhelyen, telephelyen vagy fióktelepen a  77/2015. 
(XII. 1.) FM rendelet 2.  mellékletében meghatározott TEÁOR’ 08 szerinti tevékenység valamelyikét a  hitelkérelem 
benyújtásának időpontjában főtevékenységként folytató vagy a  hitelkérelemben hitelcél szerinti tevékenységként 
megjelölő mezőgazdasági vállalkozásnak a  25/2016. (IV. 11.) FM rendelet hatálybalépése napját megelőző napig 
hatályba lépett hitelszerződése vonatkozásában a  25/2016. (IV. 11.) FM rendelet hatálybalépését követően 
esedékessé váló, a hitelintézet által nem megelőlegezett, a 2. § (8a) bekezdés a) pontjában foglalt kamattámogatást, 
kezességi díjtámogatást és kezelési költségtámogatást a  hitelintézet hívja le a  mezőgazdasági vállalkozás 4.  § 
(1)  bekezdés c)  pontja szerinti nyilatkozattételét követő bármely kamattámogatás, illetve kezességi díjtámogatás 
lehívási időpontban, de legkésőbb 2016. október 31-éig. Az  51/2016. (VII. 21.) FM rendelet hatálybalépése napját 
megelőző napig hatályba lépett hitelszerződés, valamint a 65/2016. (IX. 21.) FM rendelettel meghatározott település 
valamelyikén mint székhelyen, telephelyen vagy fióktelepen működő mezőgazdasági vállalkozásnak a  65/2016. 
(IX. 21.) FM rendelet hatálybalépése előtt hatályba lépett, illetve a  77/2015. (XII. 1.) FM rendelet 3.  mellékletében 
a  17/2017. (IV. 10.) FM rendelettel meghatározott településen mint székhelyen, telephelyen vagy fióktelepen 
működő mezőgazdasági vállalkozásnak a  17/2017. (IV. 10.) FM rendelet hatálybalépése előtt hatályba lépett 
hitelszerződése esetén a  hitelintézet által nem megelőlegezett és a  7.  § (1)  bekezdése szerinti támogatáslehívási 
időpontokban a  4.  § (1)  bekezdés c)  pontja szerinti nyilatkozat hiányában le nem hívott, a  2.  § (8a)  bekezdés 
b)  pont ba) és bb)  alpontjában foglalt támogatást, valamint a  2.  § (8a)  bekezdés b)  pont bc) és bd)  alpontjában 
foglalt kezelési költségtámogatást a  hitelintézet hívja le a  mezőgazdasági vállalkozás 4.  § (1)  bekezdés c)  pontja 
szerinti nyilatkozattételét követő bármely kamattámogatás, illetve kezességi díjtámogatás lehívási időpontban, 
de legkésőbb 2017. június 30-áig.”

7. §  A 39/2011. (V. 18.) VM rendelet
a) 2. § (8a) bekezdés b) pontjában a „2017. március” szövegrészek helyébe a „2017. május” szöveg,
b) 2. § (8a) bekezdés b) pont bc) alpontjában a „2017. március” szövegrész helyébe a „2017. május” szöveg,
c) 4. § (1) bekezdés c) pontjában a „2017. február 28-án” szövegrész helyébe a „2017. május 31-én” szöveg
lép.

4. A mikro-, kis- és középvállalkozások hitelezésének elősegítése érdekében a kezességvállalási díjak 
költségvetési támogatásáról szóló 94/2013. (X. 10.) VM rendelet módosítása

8. §  A mikro-, kis- és középvállalkozások hitelezésének elősegítése érdekében a  kezességvállalási díjak költségvetési 
támogatásáról szóló 94/2013. (X. 10.) VM rendelet [a továbbiakban: 94/2013. (X. 10.) VM rendelet] 3. § (4a) bekezdés 
b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A 77/2015. (XII. 1.) FM rendeletnek]
„b) az  1. és 3.  mellékletében egyaránt szereplő település valamelyikén mint székhelyen, telephelyen vagy 
fióktelepen működő és 2016. június 30-át követően, de legkésőbb 2017. május 31-éig hatályba lépett 
hitelszerződéssel rendelkező vállalkozás esetében a  támogatás mértéke az  egyes agrártámogatásokat szabályozó 
rendeletek módosításáról szóló 51/2016. (VII. 21.) FM rendelet [a  továbbiakban: 51/2016. (VII. 21.) FM rendelet] 
hatálybalépését megelőzően benyújtott egységes kérelemben feltüntetett, kockázatkezelés szempontjából releváns 
terület szerinti besorolás alapján „ültetvény” minősítésű, összes földterület minden megkezdett hektárja után 
számított,
ba) az  egyes nemzeti forrásból finanszírozott agrártámogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról 
szóló 17/2017. (IV. 10.) FM rendelet [a  továbbiakban: 17/2017. (IV. 10.) FM rendelet] hatálybalépését megelőzően 
hatályba lépett hitelszerződések esetén legfeljebb 500 000 forint összegű,
bb) a 17/2017. (IV. 10.) FM rendelet hatálybalépéstől kezdődően hatályba lépett hitelszerződések esetén legfeljebb 
1 000 000 forint összegű
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hitelnek az 51/2016. (VII. 21.) FM rendelet hatálybalépésétől kezdődően esedékes kezességi díjai tekintetében 100%, 
továbbá a  hitelprogram keretében igénybe vett hitelnek a  100%-os kezességi díjtámogatású részén felüli részére 
számított kezességi díjtámogatás mértéke megegyezik 3. § (3) bekezdésében foglalt mértékkel és az a rá vonatkozó 
szabályok szerint vehető igénybe.”

9. §  A 94/2013. (X. 10.) VM rendelet
a) 1. § 6. pont b) és c) alpontjában és 3. § (4a) bekezdés a) pontjában a „március” szövegrész helyébe a „május” 

szöveg,
b) 5. § (3) bekezdésében a „2016. december 31-ig” szövegrész helyébe a „2017. június 30-ig” szöveg
lép.

5. Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás, 
valamint az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatás igénybevételével kapcsolatos egyes 
kérdésekről szóló 5/2015. (II. 19.) FM rendelet módosítása

10. §  Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás, valamint az  ahhoz 
kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 5/2015. (II. 19.) 
FM rendelet [a továbbiakban: 5/2015. (II. 19.) FM rendelet] 20. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az  (1)  bekezdésben meghatározott – Juh ENAR rendelet szerinti – tartós jelölésnek legkésőbb a  közös 
agrárpolitika keretébe tartozó támogatási rendszerek alapján a  mezőgazdasági termelők részére nyújtott 
közvetlen kifizetésekre vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 1307/2013/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendelet kiegészítéséről és X.  mellékletének módosításáról szóló, 2014. március 11-ei 639/2014/EU bizottsági 
felhatalmazáson alapuló rendelet 53.  cikk (4)  bekezdés a)  pontjában meghatározott időpontig, azaz a  birtokon 
tartási időszak első napjáig kell eleget tenni.”

11. §  Az 5/2015. (II. 19.) FM rendelet a következő 31/E. §-sal egészül ki:
„31/E.  § E  rendeletnek az  egyes nemzeti forrásból finanszírozott agrártámogatásokat szabályozó miniszteri 
rendeletek módosításáról szóló 17/2017. (IV. 10.) FM rendelettel [a  továbbiakban: 17/2017. (IV. 10.) FM rendelet] 
megállapított 20.  § (1a)  bekezdését a  17/2017. (IV. 10.) FM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő 
eljárásokban is alkalmazni kell.”

6. A termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól szóló  
9/2015. (III. 13.) FM rendelet módosítása

12. §  A termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól szóló 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 
[a továbbiakban: 9/2015. (III. 13.) FM rendelet] 10. § (1) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
(Az anyajuhtartás támogatása igénybevételére az a mezőgazdasági termelő jogosult, aki vagy amely:)
„d) a  b)  pontban meghatározott – Juh ENAR rendelet szerinti – tartós jelölésnek legkésőbb a  közös agrárpolitika 
keretébe tartozó támogatási rendszerek alapján a mezőgazdasági termelők részére nyújtott közvetlen kifizetésekre 
vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 1307/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet kiegészítéséről és 
X. mellékletének módosításáról szóló, 2014. március 11-ei 639/2014/EU bizottsági felhatalmazáson alapuló rendelet 
53. cikk (4) bekezdés a) pontjában meghatározott időpontig, azaz a birtokon tartási időszak első napjáig eleget tesz.”

13. §  A 9/2015. (III. 13.) FM rendelet a következő 22/G. §-sal egészül ki:
„22/G.  § E  rendeletnek az  egyes nemzeti forrásból finanszírozott agrártámogatásokat szabályozó miniszteri 
rendeletek módosításáról szóló 17/2017. (IV. 10.) FM rendelettel [a  továbbiakban: 17/2017. (IV. 10.) FM rendelet] 
megállapított 10.  § (1)  bekezdés d)  pontját a  17/2017. (IV. 10.) FM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő 
eljárásokban is alkalmazni kell.”
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7. Az MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram 2020 kapcsán kamat megfizetéséhez igénybe vehető 
csekély összegű támogatásról szóló 47/2015. (VIII. 12.) FM rendelet módosítása

14. §  Az MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram 2020 kapcsán kamat megfizetéséhez igénybe vehető csekély összegű 
támogatásról szóló 47/2015. (VIII. 12.) FM rendelet [a továbbiakban: 47/2015. (VIII. 12.) FM rendelet] 2. § (2) bekezdés 
d) pontjának záró szövegrésze helyébe a következő rendelkezés lép:
„kedvezőtlen időjárással érintett vállalkozás esetében a  támogatás mértéke az  51/2016. (VII. 21.) FM rendelet 
hatálybalépését megelőzően benyújtott egységes kérelemben feltüntetett, kockázatkezelés szempontjából 
releváns terület szerinti besorolás alapján „ültetvény” minősítésű, összes földterület minden megkezdett hektárja 
után számított, az  egyes nemzeti forrásból finanszírozott agrártámogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek 
módosításáról szóló 17/2017. (IV. 10.) FM rendelet [a továbbiakban: 17/2017. (IV. 10.) FM rendelet] hatálybalépését 
megelőzően hatályba lépett hitelszerződések esetén legfeljebb 500 000 forint összegű, a  17/2017. (IV. 10.) 
FM  rendelet hatálybalépésétől kezdődően hatályba lépett hitelszerződések esetén legfeljebb 1 000 000 összegű 
hitelnek az  51/2016. (VII. 21.) FM rendelet hatálybalépésétől kezdődően esedékes kamatfizetései tekintetében 
100% kamattámogatás a  hitel teljes futamidejére azzal, hogy a  100%-os kamattámogatáson felüli hitelösszeg 
vonatkozásában a  kamattámogatás mértéke megegyezik a  b)  pontban foglalt mértékkel, és az  a  rá vonatkozó 
szabályok szerint vehető igénybe.”

15. §  A 47/2015. (VIII. 12.) FM rendelet 1.  § 5a.  pontja b) és c)  pontjában, 1.  § 5b.  pont b)  alpont bb)  alpontjában, 2.  § 
(2) bekezdés d) pont da) és db) alpontjában, 3. § (1a) bekezdés b) és c) pontjában, valamint 3. § (3) bekezdés b) pont 
ba) és bb) alpontjában a „március” szövegrész helyébe a „május” szöveg lép.

8. Az MFB TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram 2020 kapcsán kamat megfizetéséhez igénybe vehető 
csekély összegű támogatásról szóló 49/2015. (VIII. 12.) FM rendelet módosítása

16. §  Az MFB TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram 2020 kapcsán kamat megfizetéséhez igénybe vehető csekély összegű 
támogatásról szóló 49/2015. (VIII. 12.) FM rendelet [a továbbiakban: 49/2015. (VIII. 12.) FM rendelet] 2. § (2) bekezdés 
d) pontjának záró szövegrésze helyébe a következő rendelkezés lép:
„termelői szerveződés esetében a  támogatás mértéke az  51/2016. (VII. 21.) FM rendelet hatálybalépését 
megelőzően benyújtott egységes kérelemben feltüntetett, kockázatkezelés szempontjából releváns terület szerinti 
besorolás alapján „ültetvény” minősítésű összes földterület minden megkezdett hektárja után számított, az  egyes 
nemzeti forrásból finanszírozott agrártámogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 17/2017. 
(IV. 10.) FM rendelet [a  továbbiakban: 17/2017. (IV. 10.) FM rendelet] hatálybalépését megelőzően hatályba lépett 
hitelszerződések esetén legfeljebb 500 000 forint összegű, a  17/2017. (IV. 10.) FM rendelet hatálybalépésétől 
kezdődően hatályba lépett hitelszerződések esetén legfeljebb 1 000 000 forint összegű hitelnek az 51/2016. (VII. 21.) 
FM rendelet hatálybalépésétől kezdődően esedékes kamatfizetései tekintetében 100% kamattámogatás a  hitel 
teljes futamidejére azzal, hogy a 100%-os kamattámogatáson felüli hitelösszeg vonatkozásában a kamattámogatás 
mértéke megegyezik a b) pontban foglalt mértékkel, és az a rá vonatkozó szabályok szerint vehető igénybe.”

17. §  A 49/2015. (VIII. 12.) FM rendelet 1.  § 2a.  pont b)  pont bb)  alpontjában, 1.  § 4a.  pont b) és c)  alpontjában, 2.  § 
(2) bekezdés d) pont da) és db) alpontjában, 4. § (1a) bekezdés b) és c) pontjában, 4. § (2) bekezdés b) pont ba) és 
bb) alpontjában a „március” szövegrész helyébe a „május” szöveg lép.

9. A kedvezőtlen időjárás miatt szükségessé váló támogatásokról és az azokkal összefüggő miniszteri 
rendeletek módosításáról szóló 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet módosítása

18. §  A kedvezőtlen időjárás miatt szükségessé váló támogatásokról és az  azokkal összefüggő miniszteri rendeletek 
módosításáról szóló 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet [a  továbbiakban: 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet] 3.  melléklete 
a 2. melléklet szerint módosul.

19. §  A 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet 1.  § 6.  pont b) és c)  alpontjában, valamint 2.  § (1)  bekezdés b)  pont ba) és 
bb) alpontjában a „március” szövegrész helyébe a „május” szöveg lép.
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10. Az elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról és a vis maiorral 
összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 94/2015. (XII. 23.) FM rendelet módosítása

20. § (1) Az  elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról és a  vis maiorral összefüggő 
egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 94/2015. (XII. 23.) FM rendelet [a továbbiakban: 94/2015. (XII. 23.) 
FM rendelet] 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A 3. § (5) bekezdése, valamint a (6) bekezdése szerinti eset kivételével, az esemény bekövetkezésére vonatkozó 
bejelentést, valamint az  esemény bekövetkezését igazoló dokumentumokat elektronikus úton, ügyfélkapun 
keresztül kell benyújtani az erre szolgáló elektronikus felületen.”

 (2) A 94/2015. (XII. 23.) FM rendelet 6. §-a a következő (6) és (7) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A (3) bekezdésben foglaltaktól eltérően, a madárinfluenza miatt elrendelt hatósági járványügyi intézkedésekkel 
érintett, a  baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 139/2007. (XI. 28.) 
FVM rendelet [a továbbiakban: 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet] szerinti támogatási programban részt vevő termelő 
az adott tárgynegyedévre vonatkozóan legkésőbb a 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet 2. § (4) bekezdésében foglalt 
határidőig, az adott tárgynegyedévre vonatkozó támogatás kifizetése iránti kérelmével egyidejűleg tehet vis maior 
bejelentést.
(7) Az esemény bekövetkezése adott állatállományra és a 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet szerinti feltételre csak egy 
tárgynegyedév vonatkozásában ismerhető el vis maiorként.”

11. Záró rendelkezés

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

  Dr. Fazekas Sándor s. k.,
  földművelésügyi miniszter

1. melléklet a 17/2017. (IV. 10.) FM rendelethez

Az 50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet 1. számú melléklet 7. pont 7.1. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„7.1. A MePAR-ban rögzített védett tájképi elemek megőrzése kötelező. Kunhalom, valamint a  fa- és bokorcsoport 
területén gyep felszínborítás helyreállítása érdekében történő előkészítő beavatkozások kivételével bárminemű 
mezőgazdasági talajmunka végzése tilos. Kunhalom területén végzett fakivágás során tilos a  földmű bolygatása. 
Fa-  és bokorcsoportra vonatkozó fahasználat, illetve a  kis kiterjedésű tavak megőrzése érdekében a  teljes naptári 
évben biztosítani kell, hogy a fa- és bokorcsoport megfeleljen a 2. § c) pontjában, a kis kiterjedésű tavak esetében 
a 2. § e) pontjában foglaltaknak. A magányosan álló fát kivágni nem lehet, egyéb fát, bokrot és sövényt a március 1. 
és augusztus 31. közötti – költési és fiókanevelési időszakban – nem lehet kivágni.”

2. melléklet a 17/2017. (IV. 10.) FM rendelethez

A 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet 3.  mellékletében a  Győr-Moson-Sopron megye (52) című településlista helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„Győr-Moson-Sopron megye (53)
Abda
Ágfalva
Bakonygyirót
Bezenye
Csikvánd
Csorna
Écs
Egyházasfalu
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Felpéc
Fertőboz
Fertőd
Fertőendréd
Fertőrákos
Fertőszentmiklós
Fertőszéplak
Győr
Győrság
Győrszemere
Győrújbarát
Harka
Hegykő
Hidegség
Iván
Jánossomorja
Kajárpéc
Kisfalud
Kópháza
Koroncó
Lövő
Mihályi
Mórichida
Mosonmagyaróvár
Nagycenk
Nyúl
Osli
Pannonhalma
Pázmándfalu
Pér
Pereszteg
Pusztacsalád
Rábacsécsény
Ravazd
Románd
Sarród
Sopron
Sopronkövesd
Sopronnémeti
Szárföld
Tényő
Várbalog
Veszprémvarsány
Völcsej
Zsira”
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1182/2017. (IV. 10.) Korm. határozata
az Európai Unió egészére kiterjedő, harmonizált, a tagállamok részéről kölcsönösen átjárható e-segélyhívó 
szolgáltatás (e-call) bevezetésével kapcsolatos feladatokról

A Kormány
 1.  felhívja a belügyminisztert, hogy

a) a nemzeti fejlesztési miniszter mint az elektronikus hírközlésért felelős miniszter,
b) az emberi erőforrások minisztere mint az egészségügyért felelős miniszter és
c) a nemzetgazdasági miniszter mint az államháztartásért felelős miniszter
bevonásával mérje fel és határozza meg az  Európai Unió egészére kiterjedő, harmonizált, a  tagállamok részéről 
kölcsönösen átjárható e-segélyhívó szolgáltatás (a továbbiakban: e-segélyhívó szolgáltatás) nyújtására alkalmas 
rendszer felállításához szükséges fejlesztéseket, valamint a  rendszer működését biztosító költségvetési forrásokat,  
és jelölje meg a fejlesztéshez és működtetéshez szükséges uniós, hazai vagy magánforrásokat;

Felelős: belügyminiszter 
nemzeti fejlesztési miniszter 
emberi erőforrások minisztere 
nemzetgazdasági miniszter

Határidő: 2017. május 31.
 2.  felhívja a  belügyminisztert és a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a  feladat- és hatáskörrel érintett miniszterek 

bevonásával az  e-segélyhívó szolgáltatás működéséhez szükséges jogszabályi háttér felülvizsgálatát és szükség 
esetén módosítását készítsék elő;

Felelős: belügyminiszter 
nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: 2017. május 31.
 3.  felhívja a  belügyminisztert, hogy az  e-segélyhívó szolgáltatás révén beérkező hívások fogadásának biztosításáról  

– az Országos Rendőr-főkapitányság útján, a fejlesztések megvalósítását követően – az ESR-112 rendszeren keresztül 
gondoskodjon;

Felelős: belügyminiszter
Határidő: 2017. október 1.

 4.  felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert és a belügyminisztert, hogy a feladat- és hatáskörrel rendelkező miniszterek 
bevonásával gondoskodjanak az e-segélyhívó szolgáltatás kialakítását követően a lakosság tájékoztatásról;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter 
belügyminiszter

Határidő: 2017. december 31.
 5.  felkéri a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökét, hogy működjön közre a 2. pontban meghatározott feladat 

végrehajtásában.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1183/2017. (IV. 10.) Korm. határozata
az Útügyi Műszaki Szabályozási Bizottságról

 1. A Kormány
a) a  központi államigazgatási szervekről, valamint a  Kormány tagjai és az  államtitkárok jogállásáról szóló 

2010. évi XLIII. törvény 30.  § (1)  bekezdése alapján – a  Kormány javaslattevő, véleményező és tanácsadói 
tevékenységet végző testületeként – létrehozza az Útügyi Műszaki Szabályozási Bizottságot (a továbbiakban: 
Útügyi Bizottság);

b) felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy
ba) készítsen előterjesztést a  közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (a  továbbiakban: Kkt.) 

módosításáról, amely kiterjed az  útügyi műszaki előírásokra vonatkozó alapvető szabályok 
megalkotására, valamint a  Kkt. 48.  § (3)  bekezdés b)  pont 38.  alpont szerinti felhatalmazó 
rendelkezés módosítására, annak érdekében, hogy közút és műtárgyai tervezésére, építésére, 
valamint a  forgalom biztonságát és forgalmi rendjét meghatározó technikai eszközökre, továbbá 
a  közutak kezelésére vonatkozó, jogszabályi szintű szabályozást nem igénylő műszaki előírások, 
útmutatók megalkotására és kiadására, közzétételére vonatkozó eljárási szabályokon túl 
a közlekedésért felelős miniszter rendelettel állapítsa meg az útügyi műszaki szabályozásért felelős 
bizottság létrehozására, összetételére és feladatkörére vonatkozó részletes szabályokat is;

bb) a  ba)  alpont szerint előkészítendő törvényi felhatalmazó rendelkezés végrehajtása érdekében 
készítse elő a  vonatkozó miniszteri rendeleti szintű szabályokat úgy, hogy azok legkésőbb 
a módosító törvénnyel együtt hatályba léphessenek.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2018. január 1.

 2. Az Útügyi Bizottság
a) az  útügyi műszaki előírások megalkotására, kiadására és közzétételére vonatkozó szabályokról szóló 

miniszteri rendeletben meghatározott eljárásrendben kidolgozza és felülvizsgálja az  útügyi műszaki 
előírásokat tartalmazó szakmai szabályokat;

b) az a) alpontban hivatkozott jogszabályban meghatározott eljárásrendben a közút tervezésében, építésében 
vagy üzemeltetésében érintett természetes vagy jogi személy megkeresésre egyedi szakmai állásfoglalást 
alakít ki a  megkereső által bemutatott, az  útügyi műszaki előírásokban foglaltaktól eltérő műszaki 
megoldásokról;

c) a  közlekedésért felelős miniszter útján javaslatot tehet az  útügyi műszaki szabályozás jogszabályi 
környezetének kialakítására, módosítására;

d) a  c)  alpontban meghatározott feladata ellátása érdekében közreműködik az  útügyi műszaki szabályozással 
összefüggő jogszabálytervezetek előkészítésében és egyeztetésében, ennek keretében az  előterjesztések 
közigazgatási egyeztetése során előmozdítja az  útügyi szakterület civil és más szervezetei, a  hatóságok, 
továbbá a  feladatkörükben érintett miniszterek által vezetett minisztériumok szakterületi felelősei közötti 
szakmai párbeszédet.

 3. Az Útügyi Bizottság az elnökből és az 5. pontban meghatározott tagokból áll.
 4. Az Útügyi Bizottság elnöke a  közlekedésért felelős miniszter által kijelölt – a  közlekedésért felelős miniszter által 

vezetett minisztérium közúti infrastruktúra-fejlesztési feladatok ellátásában közreműködő – szakmai vezető.
 5. Az Útügyi Bizottság tagjai:

a) az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter által vezetett minisztérium,
b) az építésügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium,
c) az építésgazdaságért felelős miniszter által vezetett minisztérium,
d) a környezetvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium,
e) a gyorsforgalmi utak engedélyezéséért felelős közlekedési hatóság,
f ) a MAÚT Magyar Út- és Vasútügyi Társaság,
g) a Magyar Mérnöki Kamara és
h) a Közlekedéstudományi Egyesület
által az Útügyi Bizottság elnökének felkérésére delegált egy-egy személy.

 6. A NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság által delegált, az  Útügyi Bizottság 
elnöke által kötelezően meghívott személy az Útügyi Bizottság ülésén tanácskozási joggal vesz részt.
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 7. Az Útügyi Bizottság elnöke a  közlekedésért felelős miniszter által vezetett minisztérium képviselőjének 
akadályoztatása esetén az Útügyi Bizottság ügyrendjében megjelölt tag.

 8. Az Útügyi Bizottság akkor határozatképes, ha legalább a tagok fele részt vesz az Útügyi Bizottság ülésén.
 9. Az Útügyi Bizottság a  döntéseit egyszerű többséggel hozza meg szavazás útján. Egyenlő számú szavazat esetén 

az elnök szavazata dönt.
 10. Az Útügyi Bizottság üléseire az  Útügyi Bizottság elnöke más szakértőket is meghívhat. A  meghívott szakértők 

szavazati joggal nem rendelkeznek.
 11. Az Útügyi Bizottság működésével kapcsolatos titkársági feladatokat a Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság a szervezeti keretein belül látja el.
 12. Az Útügyi Bizottság elnöke és tagjai az Útügyi Bizottságban végzett munkájukért díjazásban, költségtérítésben nem 

részesülnek.
 13. Az Útügyi Bizottság ülését az  Útügyi Bizottság elnöke – a  titkársági feladatokat ellátó szerv útján − hívja össze. 

Az üléseket igény szerint, de legalább félévente egyszer össze kell hívni.
 14. Az Útügyi Bizottság a működésének részletes szabályait az ügyrendjében állapítja meg.
 15. Az Útügyi Bizottság alakuló ülését az  e  kormányhatározat közzétételét követő 60 napon belül kell megtartani. 

Az Útügyi Bizottság működésének részletes szabályait tartalmazó ügyrendet és a 2017. évi munkatervet az Útügyi 
Bizottság az alakuló ülésén fogadja el.

 16. Az elfogadott éves munkaterv nyilvános.
 17. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
 18. Ez a határozat 2018. január 1-jén hatályát veszti.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1184/2017. (IV. 10.) Korm. határozata
a nemzeti köznevelés tartalmi szabályozásának koncepciójáról és az azzal összefüggő egyes stratégiai 
kérdésekről

A Kormány
 1. felhívja az  emberi erőforrások miniszterét, hogy a  nemzeti köznevelés tartalmi szabályozásának koncepciójáról és 

az azzal összefüggő egyes stratégiai kérdésekről szóló dokumentum I–II. és IV–V. fejezeteiről társadalmi egyeztetést 
folytasson le;

Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: azonnal

 2. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy a társadalmi egyeztetés lezárását követően készítsen előterjesztést 
a Kormány részére az új Nemzeti alaptantervről;

Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2017. december 31.

 3. felhívja az  emberi erőforrások miniszterét, hogy gondoskodjon az  új Nemzeti alaptanterv alapján a  szükséges 
kerettantervek kihirdetéséről, valamint a nevelés-oktatásba történő bevezetéséről.

Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2019. szeptember 1.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1185/2017. (IV. 10.) Korm. határozata
az Élvonal – Kutatási Kiválósági Programról

A Kormány
 1. egyetértve a  magyar kutatási kiválóságok támogatásának szükségességével, jóváhagyja a  Nemzeti Kutatási, 

Fejlesztési és Innovációs Alapból (a  továbbiakban: NKFI Alap) finanszírozott Élvonal – Kutatási Kiválósági Program 
(a továbbiakban: Élvonal Program) általános koncepcióját;

 2. felhívja az  államháztartásért felelős minisztert és a  Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal 
(a  továbbiakban: NKFI Hivatal) elnökét, hogy az  1.  melléklet szerint gondoskodjanak az  Élvonal Programhoz 
szükséges költségvetési forrás NKFI Alap költségvetésében való biztosításáról;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 NKFI Hivatal elnöke
Határidő: a központi költségvetés tervezése során

 3. felhívja az  NKFI Hivatal elnökét, hogy dolgozza ki az  Élvonal Program pályázati feltételeit, és gondoskodjon 
az Élvonal Program pályázati felhívásának kihirdetéséről.

Felelős: NKFI Hivatal elnöke
Határidő: a pályázati feltételek kidolgozása tekintetében tárgyévet megelőző év május 31.
 a pályázati felhívás kihirdetése tekintetében tárgyévet megelőző év szeptember 1.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet az 1185/2017. (IV. 10.) Korm. határozathoz

 A B C D E F G

1. Költségvetési év 2018. év 2019. év 2020. év 2021. év 2022. év 2023. évtől

2. Hazai forrásigény  
(ezer forintban)

600 000 1 200 000 1 800 000 2 400 000 3 000 000 3 000 000

A Kormány 1186/2017. (IV. 10.) Korm. határozata
az új nemzeti könyvtár tervezéséhez szükséges intézkedésekről

A Kormány az Országos Széchényi Könyvtár korszerű működési feltételeinek biztosítása érdekében:
 1. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy – a Miniszterelnökséget vezető miniszterrel együttműködésben – 

az  Országos Széchényi Könyvtár fejlesztésével összefüggő feladatokról szóló 1387/2016. (VII. 21.) Korm. határozat 
(a  továbbiakban: Határozat) 3.  pontjában foglaltaktól eltérően a  Budavári Palota F épületének rekonstrukciójával 
kapcsolatos tervpályázat kiírásáról 2017. szeptember 15-éig az  Országos Széchényi Könyvtár útján, a  Lechner 
Tudásközpont bevonásával, a műemlék-helyreállítással érintett terek vonatkozásában a Nemzeti Hauszmann Tervvel 
összhangban gondoskodjon;

Felelős: emberi erőforrások minisztere 
Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: 2017. szeptember 15.
 2. felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjon az  Országos Széchényi Könyvtár hosszú távú 

stratégiájának megvalósításából adódó feladatokról szóló 1316/2016. (VII. 1.) Korm. határozat 2.  pontja és 
a  Határozat 1.  pontja szerinti, a  Budavári Palota F. épülete rekonstrukcióját megalapozó tervezési program 
elkészítéséhez 2017.  évben szükséges 119,0 millió forint összegű forrás rendelkezésre állásáról a  Magyarország 
2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC.  törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XLIII. Az állami 
vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet javára;
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Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

 3. felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjon a  Budavári Palota F épületének rekonstrukciójával 
kapcsolatos tervpályázat lebonyolításához 2017.  évben szükséges 111,0 millió forint összegű forrás rendelkezésre 
állásáról a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 11. Közgyűjtemények cím javára.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: 2017. július 1.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1187/2017. (IV. 10.) Korm. határozata
a titkosszolgálati adathordozóknak az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára részére történő 
átadásáról és az ezen adathordozókon rögzített adattartalom tudományos feldolgozásával kapcsolatos 
egyes feladatok végrehajtásáról

A Kormány egyetért az  1990 előtt fennállott pártállami rendszer állambiztonsági szolgálatainak működése során keletkezett  
– minősített adatokat tartalmazó – ún. titkosszolgálati lyukkártyákon, mágnesszalagokon és elektronikus adathordozón rögzített 
adattartalom tudományos igényű és alaposságú feldolgozásának szükségességével és az  e  célkitűzésből adódó feladatok 
mielőbbi, szakszerű végrehajtása érdekében
 1.  felhívja

a) az emberi erőforrások miniszterét és a  belügyminisztert, hogy gondoskodjanak a  rendszerváltást 
megelőzően a  Magyar Népköztársaság Belügyminisztériuma által keletkeztetett Egységes Gépi Prioráló 
Rendszer „G” és „H” jelű nyilvántartásában, valamint „K” jelű adattárában található – a  titkosszolgálati 
lyukkártyákon, mágnesszalagokon és elektronikus adathordozókon rögzített – minősített adatoknak 
az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára (a továbbiakban: ÁBTL) részére a tudományos feldolgozás 
céljából történő átadása érdekében szükséges jogszabály-módosítások végrehajtásáról, és teremtsék meg 
annak infrastrukturális feltételeit;
Felelős: emberi erőforrások minisztere 

belügyminiszter
Határidő:  2017. június 30.

b) a  belügyminisztert, hogy gondoskodjon az  a)  alpontban meghatározott titkosszolgálati adathordozóknak 
az ÁBTL részére történő átadásáról;
Felelős: belügyminiszter
Határidő:  2017. július 1.

 2.  felhívja az emberi erőforrások miniszterét és a belügyminisztert, hogy gondoskodjanak a rendszerváltást követően 
a  nemzetbiztonsági szolgálatoknál keletkezett adatokat kezelő ÁBTL-nél a  nemzetbiztonsági iratok átadásával 
megnövekedett feladatok ellátásához szükséges jogi, valamint infrastrukturális feltételek megteremtéséről;

Felelős: emberi erőforrások minisztere 
belügyminiszter

Határidő: 2017. június 30.
 3.  felhívja az  emberi erőforrások miniszterét és a  belügyminisztert, hogy – az  ÁBTL felmérése alapján – készítsenek 

előterjesztést a Kormány részére az új feladatok ellátásának költségvetési hatásairól;
Felelős: emberi erőforrások minisztere 

belügyminiszter
Határidő: azonnal

 4.  egyetért azzal, hogy az  1.  pont a)  alpontja szerinti titkosszolgálati adathordozókon tárolt adattartalmak 
minősítésének felülvizsgálatát az Alkotmányvédelmi Hivatal, az Információs Hivatal és a Katonai Nemzetbiztonsági 
Szolgálat végezze el és tegyen javaslatot a  minősítés felülvizsgálatára jogosultnak a  minősítés megszüntetésére, 
fenntartására vagy módosítására;
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Felelős: Alkotmányvédelmi Hivatal főigazgatója 
Információs Hivatal főigazgatója 
Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat főigazgatója

Határidő: 2018. június 30.
 5.  felkéri a Nemzeti Emlékezet Bizottságát a 4. pont szerinti felülvizsgálat koordinációjára.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1188/2017. (IV. 10.) Korm. határozata
a fiatalok pénzügyi tudatosságát növelő oktatási kompetenciák támogatásáról

A Kormány
 1. egyetért az  OTP Fáy András Alapítvány részére 3 112 000 ezer forint támogatás három szakaszban történő 

biztosításával az országos OK Projekt folytatása érdekében a 2. pontban foglalt ütemezés szerint;
 2. a) felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy az  emberi erőforrások minisztere bevonásával az  1.  pontban 

foglaltak végrehajtása érdekében 2017. évben gondoskodjon 2 367 150 ezer forint forrás rendelkezésre 
állásáról Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 1. melléklet XX. Emberi 
Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 15. Gyermek és ifjúsági szakmai 
feladatok alcím, 3.  Ifjúságpolitikai feladatok támogatása jogcímcsoport, 2. Gyermek és ifjúsági szakmafej-
lesztési célok jogcím javára,
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 emberi erőforrások minisztere
Határidő: 1 445 100 ezer forint tekintetében 2017. június 1.
 922 050 ezer forint tekintetében 2017. december 1.

b) felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy az  emberi erőforrások minisztere bevonásával az  1.  pontban 
foglaltak végrehajtása érdekében gondoskodjon 2018. évben 744 850 ezer forint forrás biztosításáról 
a központi költségvetés XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetében;
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2018. évi központi költségvetés tervezése során

 3. felhívja az  emberi erőforrások miniszterét, hogy gondoskodjon a  támogatási szerződés megkötéséről az  OTP Fáy 
András Alapítvánnyal.

Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1189/2017. (IV. 10.) Korm. határozata
a Digitális Jólét Alapcsomag bevezetésével kapcsolatos feladatokról

A Kormány
 1. köszönetet mond a  magyar polgároknak, a  szakmai, civil és érdekképviseleti szervezeteknek, a  digitális 

ökoszisztéma szereplőinek, különösen a  szolgáltatóknak az  alkotó közreműködésért és partnerségért, amelynek 
eredményeként lehetővé vált a Digitális Jólét Alapcsomag (a továbbiakban: Alapcsomag) bevezetése;
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 2. az Alapcsomag működtetése során is megteremti a  széles körű társadalmi párbeszéd fórumait és számít 
a  magyar polgárok, valamint a  szakmai, társadalmi és az  érdekképviseleti szervezetek, az  érintett vállalkozások 
közreműködésére és együttműködésére;

 3. egyetért a  Digitális Jólét Program részeként kidolgozott Alapcsomag védjegy formájában történő bevezetésével, 
és felhívja a Digitális Jólét Programjával kapcsolatos kormányzati feladatok összehangolásáért és megvalósításáért 
felelős miniszterelnöki biztost (a továbbiakban: miniszterelnöki biztos), hogy az  Alapcsomag védjegy bejegyzését 
és az uniós jogi műszaki notifikációs szabályokból eredő várakozási idő leteltét követően az internetről és a digitális 
fejlesztésekről szóló nemzeti konzultáció (InternetKon) eredményei alapján a Kormány által végrehajtandó Digitális 
Jólét Programjáról szóló 2012/2015. (XII. 29.) Korm. határozatban foglalt célok elérése érdekében, a kidolgozott és 
egyeztetett feltételrendszer szerint gondoskodjon a védjegy széles körű használatáról;

Felelős: a Digitális Jólét Programja összehangolásáért és megvalósításáért felelős miniszterelnöki biztos
Határidő: folyamatos

 4. felhívja a miniszterelnöki biztost, hogy a nemzeti fejlesztési miniszterrel együttműködve, a szakmai irányítása alatt 
álló, a védjegyjogosult Digitális Jólét Nonprofit Kft. útján szervezze meg az Alapcsomaghoz kapcsolódó tájékoztató 
és szolgáltatási tevékenységet;

Felelős: a Digitális Jólét Programja összehangolásáért és megvalósításáért felelős miniszterelnöki biztos 
nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: folyamatos
 5. felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon az  Alapcsomaggal kapcsolatos feladatok ellátásához 

szükséges forrás biztosításáról, 2017. évtől kezdődően évi 60,0 millió forint összegben a  Digitális Jólét Nonprofit 
Kft. részére a  Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (a továbbiakban: 
Kvtv.) 1.  melléket, XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím,  
34. Infokommunikációs ágazati programok alcím, 2. Nemzeti Infokommunikációs Stratégia (NIS) végrehajtásához 
kapcsolódó feladatok jogcímcsoport terhére;

 6. az 5.  pont szerinti forrás rendelkezésre állása érdekében az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 
33.  § (2)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 60,0 millió forint tartósan beépülő átcsoportosítását 
rendeli el a  Kvtv. 1.  melléklet XLIII. Az  állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 2. Az  állami 
vagyonnal kapcsolatos kiadások cím, 2. Társaságokkal kapcsolatos kiadások alcím, 2. Állami tulajdonú társaságok 
támogatása jogcímcsoport, 2. Az  MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlásába tartozó társaságok támogatása jogcím 
terhére a  Kvtv. 1.  melléklet, XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím,  
34. Infokommunikációs ágazati programok alcím, 2. Nemzeti Infokommunikációs Stratégia (NIS) végrehajtásához 
kapcsolódó feladatok jogcímcsoport javára az 1. melléklet szerint;

5–6. pont tekintetében felelős:  nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: a 2017. év tekintetében azonnal 

a 2018. év és azt követő évek tekintetében a költségvetés tervezése során
 7. annak érdekében, hogy az  Alapcsomag a  kívánt társadalmi és gazdasági célt minél hatékonyabban tudja ellátni, 

felhívja a miniszterelnöki biztost, hogy
a) a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökének bevonásával folyamatosan kövesse nyomon 

az Alapcsomag védjeggyel ellátott díjcsomagok szolgáltatók általi bevezetését, a szolgáltatás feltételeinek és 
díjainak alakulását, valamint az igénybe vevők számát és elégedettségét és arról évente készítsen jelentést;

b) biztosítson továbbá folyamatos egyeztetési lehetőséget a  szolgáltatók és érdekképviseleteik számára 
a  szolgáltató oldali tapasztalatok, valamint a  polgárok részéről felmerülő esetleges panaszok alapján 
az Alapcsomag feltételeinek fejlesztése érdekében.
Felelős: a Digitális Jólét Programja összehangolásáért és megvalósításáért felelős miniszterelnöki biztos
Határidő: az a) alpont vonatkozásában első alkalommal 2018. március 31., majd ezt követően minden év 

március 31., 
a b) alpont vonatkozásában folyamatos

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1189/2017. (IV. 10.) Korm. határozathoz
1. melléklet a        /2017. (       ) Korm. határozathoz

XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások

 ADATLAP  A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA  

a Kormány hatáskörében
 Költségvetési év: 2017.

ezer forintban

Állam-
háztartási Fejezet Cím Alcím Jogcím Jogcím

Kiemelt 
előir. Fejezet Cím Alcím Jogcím Jogcím

K I A D Á S O K A módosítás jogcíme
Módosítás

A módosítás 
következő A módosítást elrendelő

egyedi 
azonosító

szám szám szám csoport
szám

szám szám név név név csoport név név

 Kiemelt előirányzat neve

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

XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok 

34 Infokommunikációs ágazati programok

295757 2

K5 Egyéb működési célú kiadások 60 000,0
XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások

2 Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások
2 Társaságokkal kapcsolatos kiadások

2 Állami tulajdonú társaságok támogatása

296357 2

K5 Egyéb működési célú kiadások -60 000,0
      Az előirányzatmódosítás érvényessége:           b) a következő év költségvetésébe beépülő       

ezer forintban

Állam-
háztartási Fejezet Cím Alcím Jogcím Jogcím

Kiemelt 
előir. Fejezet Cím Alcím Jogcím Jogcím BEVÉTEL A módosítás jogcíme Módosítás

A módosítás 
következő A módosítást elrendelő

egyedi 
azonosító

szám szám szám csoport
szám

szám szám név név név csoport név név  Kiemelt előirányzat neve ( + / - ) évre áthúzódó hatása jogszabály/ határozat száma

ezer forintban
Állam-

háztartási Fejezet Cím Alcím Jogcím Jogcím
Kiemelt 

előir. Fejezet Cím Alcím Jogcím Jogcím T Á M O G A T Á S A módosítás jogcíme Módosítás
A módosítás 
következő A módosítást elrendelő

egyedi 
azonosító

szám szám szám csoport
szám

szám szám név név név csoport név név  Kiemelt előirányzat neve ( + / - ) évre áthúzódó hatása jogszabály/ határozat száma

XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok 

34 Infokommunikációs ágazati programok

295757 2 60 000,0

      Az előirányzatmódosítás érvényessége:           b) a következő év költségvetésébe beépülő       
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

Az adatlap 5 példányban töltendő ki Az előirányzatok felhasználása/zárolása (módosítás +/-)        Összesen: I. né. II. né. III. né. IV. né.
Fejezetet irányító szerv  1 példány   időarányos
Állami Számvevőszék 1 példány   teljesítményarányos 
Magyar Államkincstár 1 példány   egyéb: azonnal 60 000,0 60 000,0
Nemzetgazdasági Minisztérium 2 példány   

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

Nemzeti Infokommunikációs Stratégia (NIS) végrehajtásához kapcsolódó feladatok

Az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlásába tartozó társaságok támogatása

Nemzeti Infokommunikációs Stratégia (NIS) végrehajtásához kapcsolódó feladatok
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A Kormány 1190/2017. (IV. 10.) Korm. határozata
a 2016. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról

A Kormány
 1. az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 

152. § (5) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva engedélyezi a 2016. évi, kötelezettségvállalással nem terhelt 
költségvetési maradványokból a XI. Miniszterelnökség fejezetnél keletkezett 684 040 195 forint, és a XVII. Nemzeti 
Fejlesztési Minisztérium fejezetnél keletkezett 104 550 000 forint felhasználását;

 2. az Ávr. 153.  §-ában biztosított jogkörében eljárva engedélyezi a  XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezetnél 
keletkezett, 4 976 900 000 forint összegű kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány 2017. június 30-át 
követő, változatlan célú felhasználását;

 3. az Ávr. 153.  §-ában biztosított jogkörében eljárva engedélyezi a  XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
fejezetnél keletkezett, 506 095 000 forint összegű kötelezettségvállalással terhelt, de meghiúsulás miatt 
kötelezettségvállalással nem terheltté vált költségvetési maradvány felhasználását;

 4. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az 1. pont 
alapján felhasználásra engedélyezett összegekből az 1. melléklet szerinti átcsoportosítást rendeli el.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1190/2017. (IV. 10.) Korm. határozathoz

A 2016. évi költségvetési maradványok átcsoportosítása
1. melléklet a …./2017. (….) Korm. határozathoz

 forintban

Fejezet-
szám 

Cím- 
szám

Alcím- 
szám

Jogcím-
csoport 
szám

Jogcím-
szám

Kiemelt 
előirányzat 

szám

Fejezet-
név Címnév Alcímnév 

Jogcím-
csoport 

név

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

XI. Miniszterelnökség
30 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Célelőirányzatok
4 Év közben jelentkező többletfeladatok kiadásai

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -175 041 395
XV. Nemzetgazdasági Minisztérium

5 Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 175 041 395

XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium
7 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása
7 Határmenti gazdaságfejlesztési programok

K5 Egyéb működési célú kiadások -9 542 191
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -1 085 359 295

13 Határmenti gazdaságfejlesztési vajdasági programok támogatása
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 9 542 191
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 1 085 359 295

0

A 2016. évi költségvetési maradványok átcsoportosítása 
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A Kormány 1191/2017. (IV. 10.) Korm. határozata
a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezetet érintő címrend-kiegészítésről és 
előirányzat-átcsoportosításról

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

jogkörében eljárva elrendeli a  Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 
(a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 2. Az állami 
vagyonnal kapcsolatos kiadások cím, 1. Ingatlanokkal és ingóságokkal kapcsolatos kiadások alcím, 1. Ingatlan-
beruházások, ingatlanvásárlás jogcímcsoportjának
a) a 15. A zalaegerszegi Göcseji Falumúzeum fejlesztése jogcímmel,
b) a 16. A Modern Városok Program végrehajtását szolgáló ingatlanprojektek jogcímmel,
c) a  17. A  Liget Budapest projekt megvalósítása kapcsán felmerülő ingatlanvásárlások és -beruházások 

jogcímmel,
d) a 18. Az Iparművészeti Múzeum rekonstrukciója jogcímmel,
e) a 19. Sportcélú fejlesztésekhez kapcsolódó ingatlanvásárlások és -beruházások jogcímmel, valamint
f ) a 20. Minisztériumok Várnegyedben történő elhelyezéséhez kapcsolódó ingatlanvásárlások és -beruházások 

jogcímmel
történő kiegészítését;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal

 2. az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva
a) a Kvtv. 1. melléklet XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 2. Az állami vagyonnal 

kapcsolatos kiadások cím, 1. Ingatlanokkal és ingóságokkal kapcsolatos kiadások alcím, 1.  Ingatlan-
beruházások, ingatlanvásárlás jogcímcsoport, 6. Kompkikötő létesítése jogcím terhére, a  XVII.  Nemzeti 
Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 38. Egyéb feladatok alcím, 20. 2017. évi 
FINA Világbajnokság lebonyolításának támogatása jogcímcsoport javára 641,2 millió forint,

b) a Kvtv. 1.  melléklet XLIII. Az  állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 2. Az  állami 
vagyonnal kapcsolatos kiadások cím, 1. Ingatlanokkal és ingóságokkal kapcsolatos kiadások alcím, 
1.  Ingatlan-beruházások, ingatlanvásárlás jogcímcsoport, 6. Kompkikötő létesítése jogcím terhére, a  Kvtv. 
1. melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 1. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium igazgatása cím 
javára 2,3 millió forint, valamint

c) a  Kvtv. 1.  melléklet XLIII. Az  állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 2. Az  állami 
vagyonnal kapcsolatos kiadások cím, 1. Ingatlanokkal és ingóságokkal kapcsolatos kiadások alcím, 
1. Ingatlan-beruházások, ingatlanvásárlás jogcímcsoport, 1. Az  MNV Zrt. ingatlan-beruházásai, 
ingatlanvásárlásai jogcím terhére, a  Kvtv. 1.  melléklet XLIII. Az  állami vagyonnal kapcsolatos bevételek 
és kiadások fejezet, 2. Az  állami vagyonnal kapcsolatos kiadások cím, 1. Ingatlanokkal és ingóságokkal 
kapcsolatos kiadások alcím, 1. Ingatlan-beruházások, ingatlanvásárlás jogcímcsoport
ca) 16. A Modern Városok Program végrehajtását szolgáló ingatlanprojektek jogcím javára 1873,0 millió 

forint,
cb) 19. Sportcélú fejlesztésekhez kapcsolódó ingatlanvásárlások és -beruházások jogcím javára  

2201,9 millió forint,
cc) 20. Minisztériumok Várnegyedben történő elhelyezéséhez kapcsolódó ingatlanvásárlások és 

-beruházások jogcím javára 10 389,2 millió forint
egyszeri átcsoportosítását rendeli el az 1. melléklet szerint.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1191/2017. (IV. 10.) Korm. határozathoz
XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások

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

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

hatása
XVII.

280645 1
K3 2,3

20
38

359673 20
K5 145,2
K8 496,0

XLIII.
2

1
1

329639 1 Az MNV Zrt. ingatlan-beruházásai, ingatlanvásárlásai
K6 Beruházások -13 764,1
K7 Felújítások -700,0

359051 6
K8 -643,5

367839 16 A Modern Városok Program végrehajtását szolgáló ingatlanprojektek
K6 Beruházások 1 173,0
K7 Felújítások 700,0

367862 19 Sportcélú fejlesztésekhez kapcsolódó ingatlanvásárlások és -beruházások
K6 Beruházások 2 201,9

367873 20 Minisztériumok Várnegyedben történő elhelyezéséhez kapcsolódó ingatlanvásárlások és -beruházások
K6 Beruházások 10 389,2

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

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

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

hatása

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

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

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

hatása
XVII.

280645 1 2,3
20

38
359673 20 641,2

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
Fejezetet irányító szerv időarányos 15 107,6 15 107,6
Állami Számvevőszék teljesítményarányos  
Magyar Államkincstár egyéb: azonnal
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2017.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma
Államháztartási 

egyedi azonosító

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

2 példány
1 példány

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Fejezeti kezelésű előirányzatok
Egyéb feladatok

2017. évi FINA Világbajnokság lebonyolításának támogatása

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium igazgatása

Kompkikötő létesítése
Egyéb felhalmozási célú kiadások

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Fejezeti kezelésű előirányzatok

2017. évi FINA Világbajnokság lebonyolításának támogatása
Egyéb feladatok

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Dologi kiadások

Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások

Ingatlanokkal és ingóságokkal kapcsolatos kiadások
Ingatlan-beruházások, ingatlanvásárlás

Egyéb működési célú kiadások

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium igazgatása

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
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A Kormány 1192/2017. (IV. 10.) Korm. határozata
a Miniszterelnökség és a Nemzetgazdasági Minisztérium fejezet címrendjének a Nemzetgazdasági 
Minisztérium budai Várnegyedben történő elhelyezésével összefüggő módosításáról

A Kormány
 1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33.  § (1)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 

a Magyarország 2017. évi központi költségvetésének címrendjét – 2017. március 31-i fordulónappal – az 1. melléklet 
szerint módosítja;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter 
Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: azonnal
 2. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a Magyar Államkincstár útján intézkedjen az 1. pont szerinti címrendi 

változás 2017. január 1-jei határnappal történő átvezetéséről és egyidejűleg – a  Miniszterelnökséget vezető 
miniszter adatszolgáltatása alapján – az átrendezés időpontjáig végrehajtott előirányzat-módosítások és teljesítési 
adatok átvezetéséről;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter 
Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: azonnal
 3. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy gondoskodjon a Magyar Államkincstárnál az azonosítás alatt 

álló kiadásoknak és bevételeknek a megfelelő fejezeti kezelésű előirányzat, illetve azon belül az egységes rovatrend 
szerinti azonosításáról.

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1192/2017. (IV. 10.) Korm. határozathoz

Eredeti előirányzattal rendelkező előirányzatok átrendezése

ÁHT-T

Új címrendi besorolás

Megnevezés

Régi címrendi besorolás

Feje- 

zet
Cím

Al- 

cím

Jog- 

cím- 

cso- 

port

Jog- 

cím

Feje- 

zet
Cím

Al- 

cím

Jog- 

cím- 

cso- 

port

Jog- 

cím

359495 XV 25 07 08 00 Az egykori Pénzügyminisztérium épületének rekonstrukciójával összefüggő beruházások támogatása XI 30 01 79 00
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A Kormány 1193/2017. (IV. 10.) Korm. határozata
a XI. Miniszterelnökség fejezet és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet közötti előirányzat-
átcsoportosításról

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 
3 329 760 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a  Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló  
2016. évi XC. törvény (a  továbbiakban: Kvtv.) 1.  melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű 
előirányzatok cím, 2. Fejezeti általános tartalék alcím terhére, a  Kvtv. 1.  melléklet XX. Emberi Erőforrások 
Minisztériuma fejezet, 11. Közgyűjtemények cím javára, az 1. melléklet szerint.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 Miniszterelnökséget vezető miniszter
 emberi erőforrások minisztere
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1193/2017. (IV. 10.) Korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

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
XI. Miniszterelnökség

30 Fejezeti kezelésű előirányzatok
296668 2 Fejezeti általános tartalék

K5 Egyéb működési célú kiadások -3 329 760

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
218672 11 Közgyűjtemények

K3 Dologi kiadások 3 329 760

forintban

Államháztar-
tási Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- B E V É T E L A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő
azonosító csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

forintban
Államháztar-

tási Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- T Á M O G A T Á S A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
egyedi szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

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

hatása
XI. Miniszterelnökség

30 Fejezeti kezelésű előirányzatok
296668 2 Fejezeti általános tartalék -3 329 760

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
218672 11 Közgyűjtemények 3 329 760

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: 3 329 760 3 329 760
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

2 példány
azonnal

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű  
Az adatlap 5 példányban töltendő ki

A módosítást 
elrendelő 

jogszabály/ 
határozat száma

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

A módosítást 
elrendelő 

jogszabály/ 
határozat száma

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

A módosítást 
elrendelő 

jogszabály/ 
határozat száma

1 példány
1 példány

1 példány

1. melléklet a …../2017. (….) Korm. határozathoz

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

Államháztar-
tási egyedi 
azonosító

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű   
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A Kormány 1194/2017. (IV. 10.) Korm. határozata
a XI. Miniszterelnökség fejezet és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet közötti előirányzat-
átcsoportosításokról

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 
a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet 
XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2. Fejezeti általános tartalék alcím terhére, 
a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet,
a) 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 20. Társadalmi kohéziót erősítő tárcaközi integrációs szociális 

programok alcím, 13. Autista otthonok, értelmi sérült és halmozottan fogyatékosokat ellátó lakóotthonok 
támogatása jogcímcsoport javára 25,0 millió forint,

b) 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 50. Kulturális szakmai feladatok támogatása alcím, 13. Arany 
János-emlékév programjainak támogatása jogcímcsoport javára 41,0 millió forint, valamint

c) 11. Közgyűjtemények cím javára 83,8 millió forint
egyszeri átcsoportosítását rendeli el az 1. melléklet szerint.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 Miniszterelnökséget vezető miniszter
 emberi erőforrások minisztere
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök



M
A

G
Y

A
R

 K
Ö

Z
L

Ö
N

Y
 • 2017. évi 53. szám

 
4373

1. melléklet az 1194/2017. (IV. 10.) Korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

millió forintban, egy tizedessel

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

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

hatása
XI. Miniszterelnökség

30 Fejezeti kezelésű előirányzatok
296668 2 Fejezeti általános tartalék

K5 Egyéb működési célú kiadások -149,8
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
20 Társadalmi kohéziót erősítő tárcaközi integrációs szociális programok

304157 13 Autista otthonok, értelmi sérül és halmozottan fogyatékosokat ellátó lakóotthonok támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások 5,0
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 20,0

50 Kulturális szakmai feladatok támogatása
367128 13 Arany János-emlékév programjainak támogatása

K5 Egyéb működési célú kiadások 41,0

218672 11 Közgyűjtemények
K6 Beruházások 83,8

millió forintban, egy tizedessel

Államháztartási Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- B E V É T E L A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
egyedi szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

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

hatása

millió forintban, egy tizedessel

Államháztartási Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- T Á M O G A T Á S A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
egyedi szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

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

hatása
XI. Miniszterelnökség

30 Fejezeti kezelésű előirányzatok
296668 2 Fejezeti általános tartalék -149,8

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

20 Társadalmi kohéziót erősítő tárcaközi integrációs szociális programok
304157 13 Autista otthonok, értelmi sérül és halmozottan fogyatékosokat ellátó lakóotthonok támogatása 25,0

50 Kulturális szakmai feladatok támogatása
367128 13 Arany János-emlékév programjainak támogatása 41,0
218672 11 Közgyűjtemények 83,8

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: 149,8 149,8
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni."

2 példány

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

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

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

Államháztartási 
egyedi 

azonosító

A módosítást 
elrendelő 

jogszabály/ 
határozat száma

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

A módosítást 
elrendelő 

jogszabály/ 
határozat száma

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

A módosítást 
elrendelő 

jogszabály/ 
határozat száma

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű   
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A Kormány 1195/2017. (IV. 10.) Korm. határozata
a kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátása érdekében a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetben 
szükséges forrás biztosításáról

A Kormány a  Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (a  továbbiakban: 
Kvtv.) 19.  § (8)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva elrendeli a  kéményseprő-ipari közszolgáltatás 
helyi önkormányzat általi ellátásának támogatása érdekében 1047 millió forint egyszeri átcsoportosítását  
a Kvtv. 1. melléklet XIV. Belügyminisztérium fejezet, 12. BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság cím terhére, 
a  Kvtv. 1.  melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 2. A  helyi önkormányzatok működési célú 
kiegészítő támogatásai cím javára az 1. melléklet szerint.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 belügyminiszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1195/2017. (IV. 10.) Korm. határozathoz

IX. Helyi önkormányzatok támogatásai
XIV. Belügyminisztérium

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

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

hatása
IX.  Helyi önkormányzatok támogatásai

359017 2 A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai
K5 Egyéb működési célú kiadások 1 047,0

XIV. Belügyminisztérium
001711 12 BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

K1 Személyi juttatások -816,7
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -230,3

Millió forintban, egy tizedessel

Államház-
tartási Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- B E V É T E L A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
egyedi szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

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

hatása

Millió forintban, egy tizedessel
Államház-

tartási Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- T Á M O G A T Á S A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
egyedi szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

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

hatása
XIV. Belügyminisztérium

001711 12 BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság -1 047,0

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
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 1 047,0 1 047,0  
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni."

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 

Költségvetési év: 2017.

A módosítást 
elrendelő 

jogszabály/ 
határozat száma

Államház-
tartási 
egyedi 

azonosító

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
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A Kormány 1196/2017. (IV. 10.) Korm. határozata
a földművelésügyi miniszter irányítása és tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó szervezetek egyes  
agrár-vidékfejlesztési támogatási pályázatokon való részvételének korlátozásából eredő  
forrásvesztésének kompenzációjáról

A Kormány
 1. egyetért a gazdasági növekedés érdekében szükséges egyes fejlesztéspolitikai intézkedésekről szóló 1300/2016. (VI. 13.) 

Korm. határozat végrehajtása miatt a földművelésügyi miniszter irányítása és tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó 
szervezeteknél jelentkező bevételkiesés pótlásával;

 2. felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy a  2017. évi költségvetés terhére gondoskodjon 1980,54 millió 
forint forrás átcsoportosításáról a  Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény  
(a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezet, 14. Nemzeti park igazgatóságok cím 
javára, valamint 327,9 millió forint forrás átcsoportosításáról a Kvtv. 1. melléklet XII. Földművelésügyi Minisztérium 
fejezet, 10. Génmegőrzési Intézmények cím javára.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: 2017. július 31.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1197/2017. (IV. 10.) Korm. határozata
a közösségi agrármarketing feladatok pótlólagos forrásigényéről

A Kormány
 1. felhívja a  földművelésügyi minisztert, hogy a  Földművelésügyi Minisztérium tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó 

gazdasági társaság közreműködésével gondoskodjon a  2017. évi Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari 
Kiállítás és Vásár (a továbbiakban: OMÉK) lebonyolításáról;

Felelős: földművelésügyi miniszter
Határidő: azonnal

 2. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 36.  § (2)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 
engedélyezi, hogy a  földművelésügyi miniszter a  2017. évi OMÉK megrendezéséhez kapcsolódó feladatok, 
valamint a  közösségi agrármarketing feladatok finanszírozása érdekében – a  Magyarország 2017. évi 
központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 1.  melléklet XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezete  
20/3/36 Agrármarketing célelőirányzat terhére – a  szabad előirányzatot meghaladó mértékű kötelezettséget 
vállaljon azzal, hogy a kötelezettségvállalás összege nem haladhatja meg az 1055,0 millió forintot;

Felelős: földművelésügyi miniszter
Határidő: azonnal

 3. felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjon a  2017. évi OMÉK megrendezéséhez kapcsolódó 
feladatok finanszírozásához szükséges 600,0 millió forint, valamint a 2017. évi közösségi agrármarketing feladatok 
ellátásához szükséges 455,0 millió forint fedezet biztosításáról a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről 
szóló 2016. évi XC. törvény 1. melléklet XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok 
cím, 3. Agrár célelőirányzatok alcím, 36. Agrármarketing célelőirányzat jogcímcsoport javára.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: 2017. november 1.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1198/2017. (IV. 10.) Korm. határozata
az egyes határon túli támogatási ügyek forrásszükségletének biztosításáról szóló  
1802/2016. (XII. 20.) Korm. határozat módosításáról

 1.  Az  egyes határon túli támogatási ügyek forrásszükségletének biztosításáról szóló 1802/2016. (XII. 20.)  
Korm. határozat (a továbbiakban: Határozat) 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

 2.  A  Határozat 1. és 2.  pontjában az  „ingatlanberuházásainak és tevékenységének” szövegrész helyébe 
az „ingatlanberuházásainak, eszközbeszerzéseinek és tevékenységének” szöveg lép.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet az 1198/2017. (IV. 10.) Korm. határozathoz
„1. melléklet az 1802/2016. (XII. 20.) Korm. határozathoz

A támogatási cél/fejlesztés megnevezése Kedvezményezett Igényelt összeg (Ft)

erdélyi szervezet programjának, 
célkitűzéseinek támogatása

Mens Sana Alapítvány 905 000 000

erdélyi ingatlanberuházási és 
eszközbeszerzési támogatás

Sapientia Alapítvány 650 000 000

erdélyi szervezet programjának, 
célkitűzéseinek támogatása

Iskola Alapítvány 300 000 000

erdélyi ingatlanberuházási és 
eszközbeszerzési támogatás

Agyagfalva 1848 Kulturális 
Alapítvány

20 000 000

erdélyi ingatlanberuházási és 
eszközbeszerzési támogatás

Moldvai Csángómagyarok 
Szövetsége

24 000 000

erdélyi ingatlanberuházási és 
eszközbeszerzési támogatás

Erdélyi Református Egyházkerület 2 000 000 000

erdélyi ingatlanberuházási és 
eszközbeszerzési támogatás

Erdélyi Református Egyházkerület 2 300 000 000

erdélyi ingatlanberuházási és 
eszközbeszerzési támogatás

Erdélyi Református Egyházkerület 1 800 000 000

erdélyi ingatlanberuházási és 
eszközbeszerzési támogatás

Erdélyi Református Egyházkerület 1 800 000 000

erdélyi ingatlanberuházási és 
eszközbeszerzési támogatás

Romániai Evangélikus-
Lutheránus Egyház

580 000 000

erdélyi ingatlanberuházási és 
eszközbeszerzési támogatás

Romániai Evangélikus-
Lutheránus Egyház 

120 000 000

erdélyi ingatlanberuházási és 
eszközbeszerzési támogatás

Nagybánya Óvárosi Református 
Egyházközség

70 000 000

erdélyi ingatlanberuházási és 
eszközbeszerzési támogatás

Szatmárnémeti Római Katolikus 
Püspökség

455 000 000

erdélyi ingatlanberuházási és 
eszközbeszerzési támogatás

Magyar Unitárius Egyház 74 000 000

erdélyi ingatlanberuházási és 
eszközbeszerzési támogatás

Római Katolikus Plébánia 
Tusnádfürdő

190 000 000
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A támogatási cél/fejlesztés megnevezése Kedvezményezett Igényelt összeg (Ft)

erdélyi ingatlanberuházási és 
eszközbeszerzési támogatás

Erdélyi Református Egyházkerület 145 000 000

erdélyi ingatlanberuházási és 
eszközbeszerzési támogatás

Szatmárnémeti Római Katolikus 
Püspökség

900 000 000

erdélyi ingatlanberuházási és 
eszközbeszerzési támogatás

Római Katolikus Plébánia 
Gyimesközéplok

100 000 000

erdélyi ingatlanberuházási és 
eszközbeszerzési támogatás

Római Katolikus Plébánia Atyha 42 000 000

erdélyi ingatlanberuházási és 
eszközbeszerzési támogatás

Szászfenesi Református 
Egyházközség

160 000 000

erdélyi ingatlanberuházási és 
eszközbeszerzési támogatás

Királyhágómelléki Református 
Egyházkerület

50 000 000

erdélyi ingatlanberuházási és 
eszközbeszerzési támogatás

Végvári Református Egyházközség 40 000 000

erdélyi ingatlanberuházási és 
eszközbeszerzési támogatás

Szent Kereszt Római Katolikus 
Plébánia Csíkszereda

350 000 000

erdélyi ingatlanberuházási és 
eszközbeszerzési támogatás

Római Katolikus Plébánia 
Nyárádköszvényes

8 800 000

erdélyi ingatlanberuházási és 
eszközbeszerzési támogatás

Szent Erzsébet 
Alapítvány Gyimesfelsőlok

500 000 000

erdélyi ingatlanberuházási és 
eszközbeszerzési támogatás

Boldog Özséb Római Katolikus 
Plébánia Kézdivásárhely

140 000 000

erdélyi ingatlanberuházási és 
eszközbeszerzési támogatás

Szatmárnémeti Római Katolikus 
Püspökség

86 000 000

erdélyi ingatlanberuházási és 
eszközbeszerzési támogatás

Szatmárnémeti Római Katolikus 
Püspökség

94 000 000

erdélyi ingatlanberuházási és 
eszközbeszerzési támogatás

Szatmárnémeti Római Katolikus 
Püspökség

89 000 000

erdélyi ingatlanberuházási és 
eszközbeszerzési támogatás

Római Katolikus Plébánia 
Szamosújvár

70 000 000

erdélyi ingatlanberuházási és 
eszközbeszerzési támogatás

Márton Áron Egyesület 
Csíkszentdomokosért

52 500 000

erdélyi ingatlanberuházási és 
eszközbeszerzési támogatás

Szent Kereszt Római Katolikus 
Plébánia Csíkszereda

150 000 000

erdélyi ingatlanberuházási és 
eszközbeszerzési támogatás

Új Ezredév Református Központ 1 000 000 000

erdélyi ingatlanberuházási és 
eszközbeszerzési támogatás

Küküllői Református Egyházmegye 100 000 000

erdélyi ingatlanberuházási és 
eszközbeszerzési támogatás

Nagyszalontai Református 
Egyházközség

350 000 000

erdélyi ingatlanberuházási és 
eszközbeszerzési támogatás

Magyar Unitárius Egyház 22 000 000

vajdasági ingatlanberuházási és 
eszközbeszerzési támogatás

Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű 
Tanítóképző Kar, Szabadka

440 000 000

vajdasági ingatlanberuházási és 
eszközbeszerzési támogatás

Zentai Gimnázium 120 000 000
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vajdasági ingatlanberuházási és 
eszközbeszerzési támogatás

Tanyaszínház 65 000 000

vajdasági szervezet 
programjának, célitűzéseinek 

és ingatlanberuházásának, 
eszközbeszerzésének támogatása

Magyar Nemzeti Tanács 95 000 000

vajdasági szervezet 
programjának, célitűzéseinek 

és ingatlanberuházásának, 
eszközbeszerzésének támogatása

Magyar Nemzeti Tanács 80 000 000

vajdasági ingatlanberuházási és 
eszközbeszerzési támogatás

Szekeres Alapítvány 400 000 000

vajdasági ingatlanberuházási és 
eszközbeszerzési támogatás

Szabadkai Püspökség 760 000 000

vajdasági ingatlanberuházási és 
eszközbeszerzési támogatás

Kis Szent Teréz Plébánia Zenta 50 000 000

vajdasági ingatlanberuházási és 
eszközbeszerzési támogatás

Magyar Nemzeti Tanács 230 000 000

horvátországi ingatlanberuházási és 
eszközbeszerzési támogatás

Horvátországi Magyar Pedagógusok 
Fóruma

65 000 000

horvátországi ingatlanberuházási és 
eszközbeszerzési támogatás

Horvátországi Magyarok 
Demokratikus Közössége – HMDK

55 000 000

horvátországi ingatlanberuházási és 
eszközbeszerzési támogatás

Vukovári Magyarok Egyesülete 10 000 000

horvátországi ingatlanberuházási és 
eszközbeszerzési támogatás

Horvátországi Magyarok 
Demokratikus Közössége – HMDK

40 000 000

muravidéki ingatlanberuházási és 
eszközbeszerzési támogatás

Muravidéki Magyar Önkormányzati 
Nemzeti Közösség

600 000 000

muravidéki ingatlanberuházási és 
eszközbeszerzési támogatás

Muravidéki Magyar Önkormányzati 
Nemzeti Közösség

50 000 000

muravidéki ingatlanberuházási és 
eszközbeszerzési támogatás

Dobronak Községi Magyar 
Önkormányzati Nemzeti Közösség

50 000 000

muravidéki ingatlanberuházási és 
eszközbeszerzési támogatás

Muravidéki Magyar Önkormányzati 
Nemzeti Közösség

30 000 000

diaszpóra ingatlanberuházási és 
eszközbeszerzési támogatás

Magyar Katolikus Püspöki 
Konferencia

2 500 000 000

diaszpóra ingatlanberuházási és 
eszközbeszerzési támogatás

Torontói Első Magyar Baptista 
Gyülekezet

52 000 000

diaszpóra ingatlanberuházási és 
eszközbeszerzési támogatás

Norridge United Church of Christ 28 790 000

diaszpóra ingatlanberuházási és 
eszközbeszerzési támogatás

Magyar Katolikus Püspöki 
Konferencia

100 000 000

kárpátaljai ingatlanberuházási és 
eszközbeszerzési támogatás

Kárpátaljai Magyar Kulturális 
Szövetség

200 000 000

kárpátaljai ingatlanberuházási és 
eszközbeszerzési támogatás

II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar 
Főiskola

120 000 000

kárpátaljai ingatlanberuházási és 
eszközbeszerzési támogatás

II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar 
Főiskola

86 000 000
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kárpátaljai ingatlanberuházási és 
eszközbeszerzési támogatás

Kárpátaljai Magyar 
Pedagógusszövetség

38 000 000

kárpátaljai ingatlanberuházási és 
eszközbeszerzési támogatás

Kárpátaljai Magyar 
Pedagógusszövetség

45 000 000

kárpátaljai ingatlanberuházási és 
eszközbeszerzési támogatás

M.Pokrova Jótékonysági Alapítvány 
(Oltalom Jótékonysági Alapítvány)

19 500 000

kárpátaljai ingatlanberuházási és 
eszközbeszerzési támogatás

Pannónia Szociokulturális Fejlődés 
Társaság

5 500 000

kárpátaljai ingatlanberuházási és 
eszközbeszerzési támogatás

Kárpátaljai Magyar Tanárképző 
Főiskoláért Jótékonysági Alapítvány

110 000 000

kárpátaljai ingatlanberuházási és 
eszközbeszerzési támogatás

Kárpátaljai Református 
Egyházkerület

500 000 000

kárpátaljai ingatlanberuházási és 
eszközbeszerzési támogatás

Kárpátaljai Református 
Egyházkerület

395 000 000

kárpátaljai ingatlanberuházási és 
eszközbeszerzési támogatás

Kárpátaljai Református 
Egyházkerület

93 000 000

kárpátaljai ingatlanberuházási és 
eszközbeszerzési támogatás

Beregszászi Református 
Egyházközség

85 000 000

kárpátaljai ingatlanberuházási és 
eszközbeszerzési támogatás

Munkácsi Római Katolikus 
Egyházmegye

50 000 000

kárpátaljai ingatlanberuházási és 
eszközbeszerzési támogatás

Beregszászi Római Katolikus 
Egyházközség

33 000 000

kárpátaljai ingatlanberuházási és 
eszközbeszerzési támogatás

Kárpátaljai Református 
Egyházkerület

50 000 000

kárpátaljai ingatlanberuházási és 
eszközbeszerzési támogatás

Munkácsi Római Katolikus 
Egyházmegye

160 000 000

kárpátaljai ingatlanberuházási és 
eszközbeszerzési támogatás

Munkácsi Római Katolikus 
Egyházmegye

50 000 000

kárpátaljai ingatlanberuházási és 
eszközbeszerzési támogatás

Sztojka Sándor Jótékonysági 
Alapítvány

600 000 000

kárpátaljai ingatlanberuházási és 
eszközbeszerzési támogatás

Munkácsi Görög Katolikus 
Egyházmegye

Beregszászi Esperesi Kerület
46 000 000

kárpátaljai ingatlanberuházási és 
eszközbeszerzési támogatás

Nagydobronyi Református 
Egyházközség

10 000 000

kárpátaljai szervezet 
programjának, célkitűzéseinek 

és ingatlanberuházásának, 
eszközbeszerzésének támogatása

Ráti Római Katolikus Egyházközség 39 000 000

felvidéki szervezet 
programjának, célkitűzéseinek 

és ingatlanberuházásának, 
eszközbeszerzésénektámogatása

Csemadok 143 000 000

felvidéki ingatlanberuházási 
támogatás

Debrődi önkormányzat 126 000 000

felvidéki ingatlanberuházási és 
eszközbeszerzési támogatás

Ilosvai Néptáncegyüttes 118 000 000
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felvidéki szervezet 
programjának, célkitűzéseinek 

és ingatlanberuházásának, 
eszközbeszerzésének támogatása

Márai Sándor Gimnázium és 
Alapiskola

98 000 000

felvidéki ingatlanberuházási és 
eszközbeszerzési támogatás

Csemadok Kassai Városi 
Választmánya

129 000 000

felvidéki ingatlanberuházási és 
eszközbeszerzési támogatás

Fecsó Pál Polgári Társulás 48 000 000

felvidéki szervezet 
programjának, célkitűzéseinek 

és ingatlanberuházásának, 
eszközbeszerzésének támogatása

Szlovákiai Magyar 
Cserkészszövetség

47 000 000

felvidéki szervezet 
programjának, célkitűzéseinek 

és ingatlanberuházásának, 
eszközbeszerzésének támogatása

Szőttes Kamara Néptáncegyüttes 46 000 000

felvidéki szervezet programjának, 
célkitűzéseinek támogatása

Via Nova ICS 20 000 000

felvidéki szervezet 
programjának, célkitűzéseinek 

és ingatlanberuházásának, 
eszközbeszerzésének támogatása

Sine Metu P.T 25 000 000

felvidéki szervezet 
programjának, célkitűzéseinek 

és ingatlanberuházásának, 
eszközbeszerzésének támogatása

Marthos polgári társulás 60 000 000

felvidéki ingatlanberuházási és 
eszközbeszerzési támogatás

Szlovákiai Református Keresztyén 
Egyház

249 500 000

felvidéki szervezet 
programjának, célkitűzéseinek 

és ingatlanberuházásának, 
eszközbeszerzésének támogatása

Szlovákiai Református Keresztyén 
Egyház

1 072 420 000

felvidéki ingatlanberuházási és 
eszközbeszerzési támogatás

Szlovákiai Református Keresztyén 
Egyház

428 350 000

felvidéki ingatlanberuházási és 
eszközbeszerzési támogatás

Fegyverneki Ferenc Közös 
Igazgatású Katolikus Iskola

21 000 000

felvidéki ingatlanberuházási és 
eszközbeszerzési támogatás

Palásthy Pál Egyházi Alapiskola 6 000 000

felvidéki ingatlanberuházási és 
eszközbeszerzési támogatás

Szent Imre Egyházi Óvoda
5 000 000

felvidéki ingatlanberuházási és 
eszközbeszerzési támogatás

Magyar Tannyelvű Szent János 
Egyházi Alapiskola

15 000 000

felvidéki ingatlanberuházási és 
eszközbeszerzési támogatás

Szent Rita Egyházi Alapiskola 5 000 000

felvidéki ingatlanberuházási és 
eszközbeszerzési támogatás

Szent István Egyházi Alapiskola 5 000 000

felvidéki ingatlanberuházási és 
eszközbeszerzési támogatás

Marianum MTNY Egyházi 
Iskolaközpont

186 000 000



4382 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2017. évi 53. szám 

A támogatási cél/fejlesztés megnevezése Kedvezményezett Igényelt összeg (Ft)

felvidéki ingatlanberuházási és 
eszközbeszerzési támogatás

Nagyboldogasszony Egyházi 
Iskolaközpont Gúta

570 000 000

felvidéki ingatlanberuházási és 
eszközbeszerzési támogatás

a galántai római katolikus plébánia 
hivatala

20 000 000

felvidéki ingatlanberuházási és 
eszközbeszerzési támogatás

a diószegi római katolikus plébánia 
hivatala

20 000 000

felvidéki ingatlanberuházási és 
eszközbeszerzési támogatás

a nagymegyeri római katolikus 
plébánia hivatala

30 000 000

felvidéki ingatlanberuházási és 
eszközbeszerzési támogatás

Magyar Tannyelvű Szent János 
Egyházi Alapiskola

50 000 000

felvidéki ingatlanberuházási és 
eszközbeszerzési támogatás

Római Katolikus Egyház Dobóruszka 20 000 000

felvidéki ingatlanberuházási és 
eszközbeszerzési támogatás

Görögkatolikus Magyar  Esperesség 9 000 000

felvidéki ingatlanberuházási és 
eszközbeszerzési támogatás

Görögkatolikus Magyar  Esperesség 4 500 000

felvidéki ingatlanberuházási és 
eszközbeszerzési támogatás

a komáromi római katolikus 
plébánia hivatala

20 000 000

”

A Kormány 1199/2017. (IV. 10.) Korm. határozata
a fertőd-eszterházai Esterházy-kastély fejlesztéséről

A Kormány a  fertőd-eszterházai Esterházy-kastély értékeinek megőrzése, teljes körű helyreállítása, minél szélesebb körű 
megismertetése, valamint a turizmusba való bekapcsolása érdekében
 1. egyetért a  fertőd-eszterházai Esterházy-kastély rekonstrukciójának folytatásával, a  IV. ütem európai uniós és 

az V. ütem hazai költségvetési forrásból történő megvalósításával, valamint az V. ütem részeként
a) a nyugati kastélyszárny befejezésével,
b) a nyugati kastélyszárny kiállítótereinek fejlesztésével,
c) a Gránátos házak felújításával és funkcióbővítésével,
d) a Kínai pavilon rekonstrukciójával és turisztikai hasznosításával, valamint
e) a Lovarda (hercegi istálló) új tetőzetének elkészítésével;

 2. egyetért azzal, hogy az 1. pontban meghatározott beruházás építtetője és lebonyolítója a „NISTEMA” Kereskedelmi 
és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság legyen;

 3. felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy a  Miniszterelnökséget vezető miniszter bevonásával az  1.  pontban 
meghatározott feladatok finanszírozása céljából gondoskodjon
a) a 2017. évi feladatok megvalósításához szükséges 737 300,0 ezer forint költségvetési forrás biztosításáról 

a  Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (a  továbbiakban: Kvtv.) 
1.  melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 
57. Kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok ellátásának támogatása gazdasági társaságok 
részére jogcímcsoport javára;
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: a felmerülés ütemében

b) a 2018. évi feladatok megvalósításához szükséges 869 426,0 ezer forint költségvetési forrás rendelkezésre 
állásáról a 2018. évi központi költségvetés XI. Miniszterelnökség fejezet javára;
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Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: a 2018. évi központi költségvetés tervezése során

c) a 2019. évi feladatok megvalósításához szükséges 69 140,0 ezer forint költségvetési forrás rendelkezésre 
állásáról a 2019. évi központi költségvetés XI. Miniszterelnökség fejezet javára;
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: a 2019. évi központi költségvetés tervezése során

 4. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert és az emberi erőforrások miniszterét, hogy az eszterházai operaház 
rekonstrukciójának lehetőségeit vizsgáló szakmai bizottság javaslata alapján készítsen előterjesztést, melyben 
mutassa be a Kormány részére
a) az egykori eszterházai operaház rekonstrukciójának lehetőségeit, beleértve a visszaépítést,
b) az egyes lehetőségekre vonatkozó előzetes költségbecslést,
c) a rekonstrukció kormánydöntés szerinti módjának költségeit, ütemezését, valamint
d) a működtetés szakmai, szervezeti, pénzügyi feltételeit;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
 emberi erőforrások minisztere
Határidő: az előzetes döntési javaslat kidolgozására 2017. november 30., a végleges szakmai javaslat 

elkészítésére 2019. június 30.
 5. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy készítsen előterjesztést a fertőd-eszterházai Esterházy-kastély 

és környezete középtávú fejlesztéséről, melynek részeként mutassa be
a) a kastély keleti szárnyának és keleti összekötő szárnyának rekonstrukciójához,
b) a lovarda és a csatlakozó kert rekonstrukciójához,
c) a történelmi üvegházrendszer felújításához,
d) a díszkert (parter) és a kamarakertek rekonstrukciójához,
e) a XIX. századi víztorony és környezete rehabilitációjához,
f ) a szálláshelyfejlesztéshez,
g) a gyógy- és fűszernövénykert, valamint a Pál-major II. fejlesztéséhez,
h) a kertészeti, üzemeltetési és oktatási bázis kialakításához,
i) az ipartelep hasznosításához,
j) a biztonságtechnikai fejlesztésekhez és
k) a fertődi kisvasút újraindításához
kapcsolódó feladatokat és a költségvetési hatásokat;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: 2018. december 31.

 6. az 5.  pontban meghatározott feladat végrehajtása érdekében felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy 
a Miniszterelnökséget vezető miniszter bevonásával az előkészítés költségeihez gondoskodjon
a) a  2017. évben szükséges 60 000,0 ezer forint költségvetési forrás biztosításáról a  Kvtv. 1.  melléklet 

XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 57. Kulturális 
fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok ellátásának támogatása gazdasági társaságok részére 
jogcímcsoport javára;

b) a 2018. évben szükséges 40 000,0 ezer forint költségvetési forrás rendelkezésre állásáról a 2018. évi központi 
költségvetés XI. Miniszterelnökség fejezet javára;
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: az a) pont tekintetében a felmerülés ütemében
 a b) pont tekintetében a 2018. évi központi költségvetés tervezése során

 7. egyetért azzal, hogy a  IV. és V. ütem, valamint a  középtávú fejlesztési program részleteinek kidolgozásában és 
megvalósításában a Magyar Turisztikai Ügynökség együttműködő partnerként vegyen részt.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1200/2017. (IV. 10.) Korm. határozata
az eszterházai operaház rekonstrukciójának lehetőségeit vizsgáló bizottságról

 1. A Kormány a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 
2010. évi XLIII. törvény 30. § (1) bekezdése alapján, az egykori eszterházai operaház rekonstrukciójának vizsgálatával 
összefüggő feladatok hatékonyabb ellátása, a  kormányzati döntéshozatal szakmai segítése céljából – javaslattevő 
tevékenységet végző testületként – bizottságot (a továbbiakban: Bizottság) hoz létre.

 2. A Bizottság elnöke a kulturális örökség védelméért való felelőssége körében a Miniszterelnökséget vezető miniszter, 
akit az általa vezetett minisztériumban működő, helyettesítésére általa kijelölt állami vezető helyettesít.

 3. A Bizottság állandó tagjai:
a) a Miniszterelnökség kulturális örökségvédelemért felelős helyettes államtitkára,
b) az Emberi Erőforrások Minisztériuma kultúráért felelős államtitkára,
c) a Nemzetgazdasági Minisztérium közigazgatási államtitkára,
d) a  Miniszterelnökségnél működő Nemzeti Kastélyprogram és Nemzeti Várprogram végrehajtásáért felelős 

miniszteri biztos, továbbá
e) a Bizottság elnöke felkérésére

ea) a Magyar Tudományos Akadémia,
eb) a Magyar Művészeti Akadémia,
ec) a Magyar Állami Operaház,
ed) a Magyar Turisztikai Ügynökség

 által delegált egy-egy személy.
 4. A Bizottság állandó tagját az általa kijelölt személy helyettesítheti.
 5. A Bizottság feladata

a) a fertőd-eszterházai operajátszás történeti, művészeti, szakmai feltételeinek vizsgálata,
b) az eszterházai operaház újjáépítése (felépítése, rekonstruálása) lehetőségének, a visszaépítés alternatíváinak 

vizsgálata,
c) a ma is álló, illetve működő 17–18. századi udvari színházak 21. századi működésének, fenntartási és 

üzemeltetési költségeinek, műtárgyvédelmi és biztonságtechnikai kérdéseinek vizsgálata és megismerése,
d) az egykori eszterházai operaház rekonstrukciójának lehetőségeivel (beleértve a  visszaépítést is), 

az  egyes lehetőségekre vonatkozó előzetes költségbecsléssel, a  rekonstrukció kormánydöntés szerinti 
módjának költségeivel, ütemezésével, valamint a  működtetés szakmai, szervezeti, pénzügyi feltételeivel 
összefüggésben a kormányzati döntéshozatal szakmai segítése érdekében javaslattevő feladatok ellátása.

 6. A Bizottság szükség szerint, de legalább évente négy alkalommal ülésezik. A  Bizottság ülését a  Bizottság elnöke 
hívja össze.

 7. A Bizottság ülésein szavazati joggal az  elnök és az  állandó tagok rendelkeznek. A  Bizottság elnöke a  Bizottság 
ülésére szakértőket hívhat meg, akik tanácskozási joggal vesznek részt a Bizottság ülésén.

 8. A Bizottság elnöke és állandó tagjai tevékenységükért díjazásban nem részesülnek.
 9. A Bizottság elnökének és állandó tagjainak megbízatása a végleges szakmai javaslat Kormány általi elfogadásának 

napjáig tart.
 10. A Bizottság működésének részletes szabályait a  Bizottság által elfogadott ügyrend határozza meg. Az  ügyrend 

elfogadásához az állandó tagok többségének egyetértése szükséges.
 11. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1201/2017. (IV. 10.) Korm. határozata
a Budapest Főváros X. kerület Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet keretében járóbeteg-szakellátást 
nyújtó Kőbányai Egészségház megújítását célzó infrastrukturális beruházások támogatásáról

A Kormány
 1.  egyetért azzal, hogy Budapest Főváros X. kerület járóbeteg-szakellátásának minőségi fejlesztése érdekében 

legfeljebb 3 778 958 500 forint értékű beruházás keretében új szakrendelő kialakítására kerüljön sor 
a Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet 1106 Budapest, Maglódi út 89–91. szám alatti, 41062/1 helyrajzi számú 
ingatlanán;

 2.  felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy – az  emberi erőforrások minisztere bevonásával – gondoskodjon 
az  új járóbeteg-szakellátást nyújtó szakrendelő kialakítását célzó beruházás megvalósítása érdekében  
2017. évben szükséges mindösszesen legfeljebb 424 175 000 forint biztosításáról a Magyarország 2017. évi központi 
költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 10. Gyógyító-
megelőző ellátás szakintézetei cím, 2. Gyógyító-megelőző ellátás intézetei alcím javára a költségek felmerülésének 
ütemében;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 emberi erőforrások minisztere
Határidő: a felmerülés ütemében

 3.  felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy Magyarország 2018. évi központi költségvetésének tervezése 
során gondoskodjon az  új járóbeteg-szakellátást nyújtó szakrendelő kialakítását célzó beruházás megvalósítása 
érdekében szükséges további, mindösszesen legfeljebb 2 575 496 500 forint biztosításáról;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 emberi erőforrások minisztere
Határidő: a 2018. évi központi költségvetés tervezése során

 4.  egyetért azzal, hogy az  1.  pont alapján kialakított új szakrendelő felszerelésére (gépek, műszerek, bútorzat, 
informatikai eszközök) az  Egészséges Budapest Program 2018. évi költségvetésének a  terhére kerüljön sor 
mindösszesen legfeljebb 779 287 000 forint összegben;

Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: a felmerülés ütemében

 5.  egyetért azzal, hogy az 1. pont szerinti fejlesztés szakmai programjának kialakítása az Egészséges Budapest Program 
előkészítésével összehangolva végezhető el, ezért felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy ennek érdekében 
tegye meg a szükséges intézkedéseket;

Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: folyamatos

 6.  felhívja az  emberi erőforrások miniszterét, hogy a  fővárosi és Pest megyei egészségügyi szakellátások átfogó 
fejlesztése érdekében az  Egészséges Budapest Program keretén belül vizsgálja meg a  fővárosi és Pest megyei 
járóbeteg-szakellátás fejlesztési igényeit, dolgozza ki a Kormány részére azok fejlesztési koncepcióját, és készítse elő 
a szükséges fejlesztések megvalósítását;

Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2017. június 30.

 7.  felhívja az  emberi erőforrások miniszterét, hogy az  1.  pont alapján kialakított új szakrendelő átadását követően 
a  betegellátás megindulásával a  funkció nélkül maradó, 1101 Budapest, Kőbányai út 45/C. szám alatt található 
ingatlan állagának felmérését végezze el, majd tegyen javaslatot a  Kormány részére az  ingatlan további 
hasznosítására vonatkozóan.

Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: az épület átadását követő 2 hónapon belül

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1202/2017. (IV. 10.) Korm. határozata
a Modern Városok Program részeként a kecskeméti Városháza felújításához kapcsolódó források 
biztosításáról

 1. A Kormány támogatja a  Magyarország Kormánya és Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti 
együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1131/2016. (III. 10.) Korm. határozat 
4.  pont b)  alpontja megvalósítása céljából a  kecskeméti Városháza felújításáról és turisztikai fejlesztéséről 
(a  továbbiakban: felújítási program) készített szakmai koncepció megvalósítását, amely alapján az  épület külső 
felújítása 2017. november 15-ig, belső felújítása 2018. augusztus 31-ig megtörténik.

 2. A Kormány egyetért azzal, hogy a  felújítási program 2016. és 2017. évi feladatai legfeljebb 1 909 827 620 forint 
erejéig – a  Modern Városok Program Bizottságnak a  Modern Városok Program megvalósításáról szóló 250/2016. 
(VIII. 24.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése alapján meghozott jóváhagyó döntése esetén – a Magyarország 2017. évi 
központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű 
előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 78. Modern Városok Program jogcímcsoport terhére kerüljenek 
megvalósításra.

 3. A Kormány felhívja a  Miniszterelnökséget vezető minisztert mint a  felújítási program szakpolitikai felelősét, hogy 
a támogatás biztosítása érdekében nyújtson be előterjesztést a Modern Városok Program Bizottság részére.

 4. A Kormány felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjon a  Miniszterelnökséget vezető miniszter 
bevonásával a  felújítási program 2018. évi feladatainak megvalósításához szükséges 3 282 834 080 forint forrás 
biztosításáról a 2018. évi központi költségvetés XI. Miniszterelnökség fejezet javára.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: a 2018. évi központi költségvetés tervezése során

 5. A Kormány az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 36.  § (4a)  bekezdésében biztosított jogkörében 
eljárva jóváhagyja, hogy – a  Modern Városok Program Bizottságnak erre irányuló jóváhagyó döntése esetén – 
a  Miniszterelnökséget vezető miniszter a  felújítási program megvalósítása érdekében 2017–2018 költségvetési 
évek kiadási előirányzatai terhére legfeljebb 5 192 661 700 forint összegben kötelezettséget vállaljon az  alábbi 
ütemezéssel:
a) a 2017. évre vonatkozó költségvetés terhére a kötelezettségvállalás felső korlátja: 1 909 827 620 forint,
b) a 2018. évre vonatkozó költségvetés terhére a kötelezettségvállalás felső korlátja: 3 282 834 080 forint.

 6. A Magyarország Kormánya és Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás 
végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1131/2016. (III. 10.) Korm. határozat 4.  pont b)  alpontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:
(A Kormány támogatja a város kulturális és turisztikai vonzerejét növelő, értékmegőrző fejlesztéseket, ennek keretében)
„b) a  kecskeméti Városháza teljes körű, az  épület 120 éves évfordulójáig megvalósítandó felújítását, amely 
érdekében
ba) felhívja a  Miniszterelnökséget vezető minisztert és a  nemzetgazdasági minisztert, hogy a  külső felújítás 
2017. november 15-i, a  belső felújítás 2018. augusztus 31-i befejezési határidejéhez igazodóan gondoskodjanak 
a felújításhoz szükséges források ütemezett biztosításáról;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
 nemzetgazdasági miniszter
Határidő: a felmerülés ütemében, a külső felújítás 2017. november 15-i, a belső felújítás 2018. augusztus 31-i 

befejezési határidejéhez igazodóan
bb) felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert és a turizmusért való felelőssége keretében a nemzeti fejlesztési 
minisztert, hogy a  felújítási program turisztikai fejlesztési projektelemének megvalósítása érdekében működjenek 
együtt Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatával.

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
 nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2018. augusztus 31-ig folyamatos”

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1203/2017. (IV. 10.) Korm. határozata
a Modern Városok Program keretében a Veszprémi Petőfi Színház komplex fejlesztéséről

A Kormány a Magyarország Kormánya és Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás 
végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1284/2016. (VI. 7.) Korm. határozat 3. pont a) alpontja megvalósítása céljából
 1. egyetért a  Veszprémi Petőfi Színház felújítására kidolgozott programmal (a  továbbiakban: fejlesztési program) 

és azzal, hogy – a  Modern Városok Program Bizottságnak a  Modern Városok Program megvalósításáról szóló 
250/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet 4.  § (2)  bekezdése alapján meghozott jóváhagyó döntése esetén – a  Modern 
Városok Program keretében a  fejlesztési program megvalósításához 2017. évben szükséges 680 000 ezer forint 
a  Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 1.  melléklet XI. Miniszterelnökség 
fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 78. Modern Városok Program 
jogcímcsoporton rendelkezésre álló előirányzat terhére kerüljön biztosításra Veszprém Megyei Jogú Város 
Önkormányzata (a továbbiakban: kedvezményezett) részére;

 2. felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy – a  Miniszterelnökséget vezető miniszter és az  emberi erőforrások 
miniszterének bevonásával – gondoskodjon a fejlesztési program megvalósításához
a) 2018. évben szükséges 4 000 000 ezer forint,
b) 2019. évben szükséges 4 550 000 ezer forint
biztosításáról a központi költségvetés XI. Miniszterelnökség fejezetében;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 Miniszterelnökséget vezető miniszter
 emberi erőforrások minisztere
Határidő: a 2018. és 2019. évi központi költségvetés tervezése során

 3. felhívja az  emberi erőforrások miniszterét mint a  fejlesztési program szakpolitikai felelősét, hogy a  támogatás 
biztosítása érdekében nyújtson be előterjesztést a Modern Városok Program Bizottság részére;

Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: azonnal

 4. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a fejlesztési program tekintetében a beruházást finanszírozó 
támogatás nyújtása során gondoskodjon arról, hogy a  kedvezményezett kötelezettséget vállaljon az  állami 
beruházások központi nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 1830/2016. (XII. 23.) Korm. határozat 3.  pont 
a) alpontja szerinti adatszolgáltatás teljesítésére és 3. pont b) alpontja szerinti ellenőrzés tűrésére;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: a beruházás megvalósítása ütemében

 5. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 36.  § (4c)  bekezdés a)  pontjában biztosított jogkörében 
eljárva engedélyezi, hogy – a  Modern Városok Program Bizottságnak erre irányuló jóváhagyó döntése esetén – 
a  Miniszterelnökséget vezető miniszter a  fejlesztési program megvalósítása érdekében – a  2016. évre vonatkozó  
50 000 ezer forint összegű kötelezettségvállalás mellett – a  2017–2019. költségvetési évek kiadási előirányzatai 
terhére további legfeljebb 9 230 000 ezer forint összeg mértékéig kötelezettséget vállaljon az alábbi ütemezéssel:
a) a 2017. évre vonatkozó költségvetés terhére a kötelezettségvállalás felső korlátja 680 000 ezer forint,
b) a 2018. évre vonatkozó költségvetés terhére a kötelezettségvállalás felső korlátja 4 000 000 ezer forint,
c) a 2019. évre vonatkozó költségvetés terhére a kötelezettségvállalás felső korlátja 4 550 000 ezer forint.

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: a Modern Városok Program Bizottság döntését követően azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1204/2017. (IV. 10.) Korm. határozata
a Modern Városok Program keretében Zalaegerszeg megyei jogú várossal kötött megállapodásban foglalt, 
Alsóerdőn tervezett sport- és rekreációs központ kialakítása, valamint Nyíregyháza megyei jogú várossal 
kötött megállapodásban foglalt, Sóstó fejlesztési program megvalósítása keretében négycsillagos szálloda 
fejlesztése tárgyú beruházások megvalósításához szükséges támogatás biztosításáról

 1. A Kormány a Magyarország Kormánya és Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési 
megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1252/2015. (IV. 23.) Korm. határozat 6.  pontjának 
végrehajtása érdekében
a) egyetért a Zalaegerszeg megyei jogú város Alsóerdő komplex megújítását, új turisztikai vonzerők létrehozását 

szolgáló sport- és rekreációs központ kialakítására vonatkozó beruházási programmal (a  továbbiakban: 
beruházási program) és azzal, hogy – a  Modern Városok Program Bizottságának támogatást jóváhagyó, 
a  Modern Városok Program megvalósításáról szóló 250/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: MVP 
Rendelet) 4.  § (2)  bekezdése alapján meghozott döntése esetén – a  beruházási program megvalósításához 
a 2017. évben szükséges legfeljebb 739,0 millió forint a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 
2016. évi XC. törvény (a  továbbiakban: Kvtv.) 1.  melléklet XI.  Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű 
előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 78. Modern Városok Program jogcímcsoporton rendelkezésre álló 
előirányzatból kerüljön biztosításra Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata részére;

b) felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy – a Miniszterelnökséget vezető miniszter és a nemzeti fejlesztési 
miniszter bevonásával – gondoskodjon a  beruházási program megvalósításához a  2018. évben szükséges 
legfeljebb 610,7 millió forint biztosításáról a 2018. évi központi költségvetés XI. Miniszterelnökség fejezetében;
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 Miniszterelnökséget vezető miniszter
 nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: a 2018. évi központi költségvetés tervezése során

c) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 36.  § (4c)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 
jóváhagyja, hogy a  Miniszterelnökséget vezető miniszter az  a)  alpontban megjelölt cél megvalósítása 
érdekében a  2017. évben összesen legfeljebb 1349,7 millió forint összegben kötelezettséget vállaljon 
a  2017–2018. költségvetési évek kiadási előirányzata terhére azzal, hogy a  kötelezettségvállalás mértéke 
az egyes években nem haladhatja meg a következő összegeket, valamint engedélyezi, hogy ennek megfelelő 
tartalommal kerüljön a támogatói okirat kiállításra:
ca) a 2017. évre vonatkozó kötelezettségvállalás felső korlátja: 739,0 millió forint,
cb) a 2018. évre vonatkozó kötelezettségvállalás felső korlátja: 610,7 millió forint.
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
 nemzetgazdasági miniszter
 nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal

 2. A Kormány a Magyarország Kormánya és Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési 
megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1955/2015. (XII. 17.) Korm. határozat 6.  pont 
a)  alpontjának végrehajtása érdekében egyetért a  Nyíregyháza megyei jogú város Sóstó fejlesztési program 
megvalósítása keretében négycsillagos szálloda fejlesztésére vonatkozó beruházási céllal és azzal, hogy annak 
megvalósításához – a  Modern Városok Program Bizottságának támogatást jóváhagyó, az  MVP Rendelet 4.  § 
(2) bekezdése alapján meghozott döntése esetén – a 2017. évben szükséges 2892,1 millió forint a Kvtv. 1. melléklet 
XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 78. Modern Városok 
Program jogcímcsoporton rendelkezésre álló előirányzatból kerüljön biztosításra Nyíregyháza Megyei Jogú Város 
Önkormányzata részére.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1205/2017. (IV. 10.) Korm. határozata
a zalaegerszegi járműipari tesztpálya megvalósításához kapcsolódó földrészletek beruházási célterületté 
nyilvánításáról

A Kormány a  termőföld védelméről szóló 2007.  évi CXXIX.  törvény 11.  § (2) és (3)  bekezdésében foglaltakra 
figyelemmel beruházási célterületté nyilvánítja a  Zalaegerszeg megyei jogú város külterületén fekvő, az  ingatlan-
nyilvántartás szerint 0828/5, 0781/2 és 0779 helyrajzi számú földrészleteket, valamint az  ezen földrészletekből 
a telekalakítási eljárások jogerős befejezését követően kialakított földrészleteket.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1206/2017. (IV. 10.) Korm. határozata
az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program keretében megvalósuló, a 8. számú főút Várpalotát 
elkerülő II. szakaszának fejlesztésére és a 21. számú főút Heves és Nógrád megyei szakaszainak 
kapacitásbővítésére irányuló projektek támogatásának növeléséről és forrásszerkezetének módosításáról

A Kormány
 1. hozzájárul

a) az IKOP-4.1.0-15-2016-00006 azonosító számú, „21. sz. főút Heves és Nógrád megyei szakaszok 
kapacitásbővítése” című projekt támogatásának legfeljebb bruttó 58  487  181  781 forintra történő 
növeléséhez az 1. melléklet szerint,

b) az IKOP-1.1.0-15-2016-00015 azonosító számú, „8. sz. főút Várpalota elkerülő II. ütem Pétfürdői csomópont 
(29+700 – 33+100 km sz. között) kivitelezése” című projekt támogatása 417  013  859 forinttal történő 
növeléséhez a 2. mellékletben foglalt táblázat 4. sora szerint,

c) az IKOP-1.1.0-15-2016-00006 azonosító számú, „8. sz. főút Várpalota I. szakasz 23+900 – 29+700 km 
szelvények közötti szakasz tervezése és kivitelezése” című projekt támogatásának legfeljebb bruttó 
417 013 859 forinttal történő csökkentéséhez a 2. mellékletben foglalt táblázat 3. sora szerint,

 2. egyetért az  1.  pont c)  alpontja szerinti támogatáscsökkentés eredményeként felszabaduló forrásnak az  1.  pont 
b) alpontja szerinti támogatásnövelés céljából történő felhasználásával,

 3. hozzájárul az 1. pont szerint az ott meghatározott projektek támogatási szerződéseinek módosításához,
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal

 4. felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy tegyen javaslatot az  1.  pont szerinti projektek az  Integrált 
Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016. (V. 18.)  
Korm. határozatban (a továbbiakban: éves fejlesztési keret) meghatározott adatainak az 1. és a 2. melléklet szerinti 
soron kívüli módosítására.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1206/2017. (IV. 10.) Korm. határozathoz

A B C D E F G H I J K L M

1.

Projekt 

azonosító 

száma

Projekt 

megnevezése

Támogatást igénylő 

neve

Projekt 

támogatási 

intenzitása

Módosítás előtti forrásszerkezet Módosítás utáni forrásszerkezet

Projekt rövid 

bemutatása

2.

Projekt eredeti 

összköltsége (Ft)

Projekt Integrált 

Közlekedésfejlesztési 

Operatív Program 

(a továbbiakban: 

IKOP) keretében 

finanszírozandó 

támogatásának 

összege (Ft)

A projekt részére Magyarország központi 

költségvetéséről szóló törvényben 

meghatározott Uniós fejlesztések 

fejezet (a továbbiakban: Fejezet) 

Integrált Közlekedésfejlesztési OP 

(IKOP) előirányzatának (a továbbiakban: 

IKOP-előirányzat) hazai társfinanszírozása 

terhére biztosítandó forrás
Projekt 

összköltségének 

lehetséges 

legnagyobb 

összege (Ft)

A projekt IKOP 

keretében 

finanszírozandó 

támogatás 

lehetséges 

legnagyobb 

összege (Ft)

A projekt részére a Fejezet 

IKOP-előirányzatának hazai 

társfinanszírozása terhére 

biztosítandó forrás

3.

Le nem vonható, 

az Európai Unió felé 

el nem számolható 

általános forgalmi 

adó finanszírozását 

szolgáló forrás (Ft)

Az Európai Unió 

felé el nem 

számolható 

egyéb költség 

(Ft)

Le nem 

vonható, 

az Európai Unió 

felé el nem 

számolható 

általános 

forgalmi adó 

finanszírozását 

szolgáló forrás

(Ft)

Az Európai 

Unió felé 

el nem 

számolható 

egyéb költség

(Ft)

4.

IKOP-4.1.0-

15-2016-

00006

21. sz. főút 

Heves és Nógrád 

megyei szakaszok 

kapacitásbővítése

NIF Nemzeti 

Infrastruktúra 

Fejlesztő 

zártkörűen 

működő 

Részvénytársaság

100% 56 001 853 492 34 347 256 574 11 801 853 494 9 852 743 424 58 487 181 781 35 003 595 886 12 321 512 673 11 162 073 222

A projekt 

célja 2×2 

sávos, fizikai 

elválasztással 

rendelkező főút 

kiépítésének 

folytatása, 

gyorsútként 

történő 

továbbépítése, 

valamint 

összekötő út 

kialakítása 

Mátraverebély-

szentkúti 

Nemzeti 

Kegyhely 21. 

számú főút felől 

történő elérése 

érdekében.
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2. melléklet az 1206/2017. (IV. 10.) Korm. határozathoz

A B C D E F G H I J K

1.

Projekt 

azonosító 

száma

Projekt megnevezése
Támogatást igénylő 

neve

Projekt 

támogatási 

intenzitása

Projekt forrásszerkezete  a módosítás előtt Projekt forrásszerkezete a módosítást követően

Projekt rövid bemutatása

2.

Projekt IKOP 

keretében 

finanszírozandó 

támogatásának 

összege (Ft)

A Fejezet Állami 

költségvetési 

kedvezményezettek 

sajáterő támogatása 

előirányzat terhére 

biztosítandó forrás 

(Ft)

Le nem vonható, 

az Európai Unió felé 

el nem számolható 

általános forgalmi 

adó finanszírozását 

szolgáló, a Fejezet 

IKOP-előirányzatának 

hazai társfinanszírozása 

terhére biztosítandó 

forrás (Ft)

IKOP

(Ft)

A Fejezet Állami 

költségvetési 

kedvezményezettek 

sajáterő támogatása 

előirányzat terhére 

biztosítandó forrás

(Ft)

Le nem vonható, 

az Európai Unió felé 

el nem számolható 

általános forgalmi 

adó finanszírozását 

szolgáló, a Fejezet 

IKOP-előirányzatának 

hazai társfinanszírozása 

terhére biztosítandó 

forrás

(Ft)

3.

IKOP-1.1.0-

15-2016-

00006

8. sz. főút Várpalota I. 

szakasz 23+900–29+700 

km szelvények közötti 

szakasz tervezése és 

kivitelezése

(szakaszolt projekt)

NIF Nemzeti 

Infrastruktúra 

Fejlesztő 

zártkörűen működő 

Részvénytársaság

78,7% 10 470 560 408 2 833 836 555 4 448 396 702 10 260 892 836 2 777 090 437 4 297 796 533

A projekt célja a 8. számú 

főút Várpalota elkerülő út 

I. ütem (23+900 – 29+700 

kilométerszelvényei 

között) kiviteli terveinek 

elkészítése, valamint út, híd 

és kapcsolódó létesítmények 

kivitelezési feladatainak 

elvégzése. Az elkerülő 

út keleti különszintű 

végcsomópontját is magában 

foglalja a fejlesztés.

4.

IKOP-1.1.0-

15-2016-

00015

8. sz. főút Várpalota 

elkerülő II. ütem 

Pétfürdői csomópont 

(29+700–33+100 km sz. 

között) kivitelezése

NIF Nemzeti 

Infrastruktúra 

Fejlesztő 

zártkörűen működő 

Részvénytársaság

78,7% 5 115 347 453 1 384 458 713 1 747 981 665 5 377 529 289 1 455 417 711 1 831 854 690

A projekt célja a 8. számú 

főút Várpalota elkerülő út 

II. ütem (29+700 – 33+100 

kilométerszelvényei 

között) kivitelezési munkái 

elvégzésének finanszírozása. 

A projekt keretében 

az elkerülő útszakasz 

különszintű csomópontként 

megépítendő nyugati 

végcsomópontját úgy 

alakítják ki, hogy a pétfürdői 

csomóponti bekötést is 

magába foglalja.



4392 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2017. évi 53. szám 

A Kormány 1207/2017. (IV. 10.) Korm. határozata
a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program éves fejlesztési keretének  
megállapításáról szóló 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozatban nevesített, a Miniszterelnökség kiemelt  
– KÖFOP-2.24-VEKOP-16 felhívás azonosító jelű – „E-közbeszerzés” megnevezésű projektjének tekintetében 
felmerült előkésztési feladatok végrehajtásáról szóló 1298/2016. (VI. 13.) Korm. határozat hatályon kívül 
helyezéséről

 1.  Hatályát veszti a  Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program éves fejlesztési keretének 
megállapításáról szóló 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozatban nevesített, a  Miniszterelnökség kiemelt  
– KÖFOP-2.24-VEKOP-16 felhívás azonosító jelű – „E-közbeszerzés” megnevezésű projektjének tekintetében 
felmerült előkésztési feladatok végrehajtásáról szóló 1298/2016. (VI. 13.) Korm. határozat.

 2.  Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1208/2017. (IV. 10.) Korm. határozata
a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program 1. prioritása keretében megvalósuló egyes projektek 
támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves 
fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

 1. A Kormány
a) hozzájárul az 1. mellékletben foglalt táblázat A–C és G oszlopában meghatározott projektek (a továbbiakban: 

projektek) támogatásának a táblázat E oszlopa szerinti növeléséhez,
b) jóváhagyja a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról 

szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat [a továbbiakban: 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat] 1.  pont 
d) alpont db) alpontja alapján a projektek megvalósításához szükséges kötelezettségek vállalását,
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: folyamatos

c) hozzájárul az 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat 1. pont d) alpont db) alpontja alapján ahhoz, hogy a nemzeti 
fejlesztési miniszter a projektek megvalósításához szükséges többletkötelezettséget vállalja,
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal

d) hozzájárul a projektek támogatási szerződésének az 1. melléklet szerinti módosításához.
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2017. május 31.

 2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
 3. Az 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat

a) 1. pont d) alpontjának nyitó szövegrészében a „17,17” szövegrész helyébe a „19,25” szöveg,
b) 1. pont d) alpont db) alpontjában a „13,30” szövegrész helyébe a „15,38” szöveg,
c) 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat

ca) C:6 mezőjében a „9,88” szövegrész helyébe a „10,79” szöveg,
cb) C:7 mezőjében a „175,16 ” szövegrész helyébe a „176,33” szöveg,

d) 2. mellékletében foglalt táblázat
da) D:49 mezőjében a „6,50” szövegrész helyébe a „7,41” szöveg,
db) D:59 mezőjében a „7,90” szövegrész helyébe a „8,99” szöveg,
dc) D:63 mezőjében a „3,00” szövegrész helyébe a „3,08” szöveg

lép.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1208/2017. (IV. 10.) Korm. határozathoz

A B C D E F G

1.
Projekt azonosító 

száma
Projekt megnevezése Kedvezményezett neve

Támogatás eredeti 

összege

(bruttó, Ft)

Többlettámogatás

(bruttó, Ft)

Megnövelt 

támogatás

(bruttó, Ft)

Projekt rövid bemutatása

2.
KEHOP-1.3.1-15-

2015-00002

A Ráckevei (Soroksári) 
Duna-ág és mellékágai 

kotrása, műtárgyépítés és 
-rekonstrukció

Országos Vízügyi 
Főigazgatóság és a 
Közép-Duna-völgyi 
Vízügyi Igazgatóság 

konzorciuma

6 500 000 000 900 046 801 7 400 046 801

A projekttel szembeni szakmai 
elvárás a tassi többcélú műtárgy 
megépítése, amely eredményeként 
javul a Ráckevei (Soroksári)  
Duna-ág a vízpolitika terén  
a közösségi fellépés kereteinek 
meghatározásáról szóló,  
2000. október 23-i 2000/60/EK 
európai parlamenti és tanácsi 
irányelv szerinti állapota. (Szakaszolt 
projekt második szakaszának 
megvalósítása.)

3.
KEHOP-1.4.0-15-

2015-00008

Árvízvédelmi védvonalak 
mértékadó árvízszintre 

történő kiépítése, 
védvonalak terhelésének 

csökkentése a Közép-Tiszán 
a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi 

Igazgatóság működési 
területén

Országos Vízügyi 
Főigazgatóság és 

Közép-Tisza-vidéki 
Vízügyi Főigazgatóság 

konzorciuma

7 900 000 000 1 089 429 840 8 989 429 840

A projekttel szembeni szakmai 
elvárás a Vásárhelyi Terv 
Továbbfejlesztése program 
keretében a Közép-Tisza árvízi 
biztonságának javítása a védvonalak 
mértékadó szintre történő 
kiépítésével.

4.
KEHOP-1.4.0-15-

2016-00012

Árvízvédelmi védvonalak 
mértékadó árvízszintre 

történő kiépítése, védvonalak 
terhelésének csökkentése a 

Körösökön

Országos Vízügyi 
Főigazgatóság 
és Körös-vidéki 

Vízügyi Igazgatóság 
konzorciuma

3 000 000 000 73 022 000 3 073 022 000

A projekttel szembeni szakmai 
elvárás a Vásárhelyi Terv 
Továbbfejlesztése program 
keretében az árvízi biztonság 
javítása a védvonalak mértékadó 
szintre történő kiépítésével.
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A Kormány 1209/2017. (IV. 10.) Korm. határozata
a TOP-3.1.1-15-KO1-2016-00004 azonosító számú [„Tavaink Által – Oroszlány (Majk)–Kecskéd–Környe–
Tatabánya közötti kerékpáros mobilitás feltételeinek megteremtése csatlakozva az Által-ér menti 
kerékpárúthoz” című], egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslat támogatásához 
történő hozzájárulásról

A Kormány
 1.  hozzájárul a  TOP-3.1.1-15-KO1-2016-00004 azonosító számú, „Tavaink Által – Oroszlány (Majk)–Kecskéd–Környe–

Tatabánya közötti kerékpáros mobilitás feltételeinek megteremtése csatlakozva az  Által-ér menti kerékpárúthoz” 
című, egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslat (a továbbiakban: projektjavaslat) 
támogatásához az 1. melléklet szerint,

 2.  hozzájárul a projektjavaslat támogatási szerződésének megkötéséhez.
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1209/2017. (IV. 10.) Korm. határozathoz

A B C D E

1. Projekt azonosító száma Projekt megnevezése
Támogatást igénylő 

neve

Támogatás 

(Ft)
Projekt rövid bemutatása

2. TOP-3.1.1-15-KO1-2016-00004

Tavaink Által – Oroszlány 
(Majk)–Kecskéd–Környe–

Tatabánya közötti kerékpáros 
mobilitás feltételeinek 

megteremtése csatlakozva  
az Által-ér menti kerékpárúthoz

Oroszlány Város 
Önkormányzata

1 100 000 000

A projekt keretében Tatabánya és Környe közigazgatási határától indulva 
Oroszlányig (Majkig) kerülne kialakításra a kerékpárút, amely Környe, Kecskéd 
és Oroszlány települések közigazgatási területén valósulna meg  
az Által-ér vízfolyás és mellékágainak mentén. A fejlesztés megteremtené 
annak a lehetőségét, hogy Oroszlány bekapcsolódhasson az európai 
kerékpáros-vérkeringésbe, hiszen a már meglévő kerékpárútszakaszok 
Tatabánya, Tata, Dunaalmás irányába közvetlen összeköttetést teremtenek 
az Európai Kerékpárút Hálózat (Eurovelo) 6. számú nemzetközi 
kerékpáros-útvonallal.
A projekt eredményeként 12 815 méter hosszúságú új kerékpárút építése 
valósul meg.
A projekt fajlagos építési költsége 79,95 millió Ft/km.
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A Kormány 1210/2017. (IV. 10.) Korm. határozata
a Vidékfejlesztési Program 19.2.1. és 19.4.1. azonosító számú intézkedésével és az Új Magyarország 
Vidékfejlesztési Programmal összefüggő egyes kérdésekről, valamint a Vidékfejlesztési Program éves 
fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1248/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról

 1. A Kormány tudomásul veszi, hogy a Vidékfejlesztési Program keretében
a) 56,59 milliárd forint a  Vidékfejlesztési Program 19.2.1. és 19.4.1. azonosító számú intézkedésének 

sajátosságai és
b) 9,39 milliárd forint az Új Magyarország Vidékfejlesztési Programmal összefüggő determinációs tételek
miatt nem kerül meghirdetésre.

 2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
 3. A  Vidékfejlesztési Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1248/2016. (V. 18.) Korm. határozat 

[a továbbiakban: 1248/2016. (V. 18.) Korm. határozat]
a) 1. melléklete az 1. melléklet szerint,
b) 2. melléklete az 2. melléklet szerint
módosul.

 4. Az 1248/2016. (V. 18.) Korm. határozat
4.1. 1. pont b) alpontjában a „2016.” szövegrész helyébe a „2017.” szöveg,
4.2. 1. mellékletében foglalt táblázat A:3 mezőjében a „VP1-1.1.1-16” szövegrész helyébe a „VP1-1.1.1-17” szöveg,
4.3. 1.  mellékletében foglalt táblázat K:3 mezőjében a „2016. augusztus” szövegrész helyébe a „Meghirdetve: 

2017. január” szöveg,
4.4. 1.  mellékletében foglalt táblázat K:18 mezőjében a „2016. augusztus” szövegrész helyébe a „Meghirdetve: 

2016. november” szöveg,
4.5. 1. mellékletében foglalt táblázat K:20 mezőjében a „2016. szeptember” szövegrész helyébe a „Meghirdetve: 

2016. december” szöveg,
4.6. 1. mellékletében foglalt táblázat C:24 mezőjében a „140,96” szövegrész helyébe a „167,37” szöveg,
4.7. 1. mellékletében foglalt táblázat F:24 mezőjében a „67,66” szövegrész helyébe a „94,07” szöveg,
4.8. 1. mellékletében foglalt táblázat C:26 mezőjében a „40,23” szövegrész helyébe a „39,23” szöveg,
4.9. 1. mellékletében foglalt táblázat F:26 mezőjében a „27,57” szövegrész helyébe a „26,57” szöveg,
4.10. 1. mellékletében foglalt táblázat C:29 mezőjében a „26,09” szövegrész helyébe a „11,29” szöveg,
4.11. 1. mellékletében foglalt táblázat F:29 mezőjében a „26,09” szövegrész helyébe a „11,29” szöveg,
4.12. 1. mellékletében foglalt táblázat C:33 mezőjében a „23,74” szövegrész helyébe a „29,56” szöveg,
4.13. 1. mellékletében foglalt táblázat F:33 mezőjében a „23,74” szövegrész helyébe a „29,56” szöveg,
4.14. 1.  mellékletében foglalt táblázat K:35 mezőjében a „2016. augusztus” szövegrész helyébe a „Meghirdetve: 

2016. december” szöveg,
4.15. 1. mellékletében foglalt táblázat A:37 mezőjében a „VP4-8.5.2-16” szövegrész helyébe a „VP4-8.5.2-17” szöveg,
4.16. 1.  mellékletében foglalt táblázat K:37 mezőjében a „2016. október” szövegrész helyébe a „2017. március” 

szöveg,
4.17. 1.  mellékletében foglalt táblázat K:38a mezőjében a „2016. augusztus” szövegrész helyébe a „Meghirdetve: 

2016. szeptember” szöveg,
4.18. 1.  mellékletében foglalt táblázat A:39 mezőjében a „VP4-10.2.1-15” szövegrész helyébe a „VP4-10.2.1.1-15” 

szöveg,
4.19. 1.  mellékletében foglalt táblázat A:45 mezőjében a  „VP4-15.1.1-16” szövegrész helyébe a  „VP4-15.1.1-17” 

szöveg,
4.20. 1. mellékletében foglalt táblázat A:53 mezőjében a „VP5-8.3.1-16” szövegrész helyébe a „VP5-8.3.1-17” szöveg,
4.21. 1. mellékletében foglalt táblázat C:55 mezőjében az „5,15” szövegrész helyébe a „4,70” szöveg,
4.22. 1.  mellékletében foglalt táblázat A:67 mezőjében a  „VP6-16.9.1-16” szövegrész helyébe a  „VP6-16.9.1-17” 

szöveg,
4.23. 1.  mellékletében foglalt táblázat K:67 mezőjében a „2016. december” szövegrész helyébe a „2017. március” 

szöveg,
4.24. 1.  mellékletében foglalt táblázat A:70 mezőjében a  „VP6-19.3.1-16” szövegrész helyébe a  „VP6-19.3.1-17” 

szöveg,
4.25. 1.  mellékletében foglalt táblázat K:70 mezőjében a „2016. november” szövegrész helyébe a „2017. március” 

szöveg,
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4.26. 1.  mellékletében foglalt táblázat K:74 mezőjében a „2016. augusztus” szövegrész helyébe a „Meghirdetve: 
2016. szeptember” szöveg

lép.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet az 1210/2017. (IV. 10.) Korm. határozathoz

 1. Az 1248/2016. (V. 18.) Korm. határozat 1. mellékletében foglalt táblázat A:6–A:8 mezője helyébe a következő mezők 
lépnek:

(A)

(1.)
(Felhívás azonosító jele)

(2.)

(6.) VP1-1.3.1-17

(7.) VP1-2.1.1-2.1.2-17

(8.) VP1-2.3.1-17

 2. Az 1248/2016. (V. 18.) Korm. határozat 1. mellékletében foglalt táblázat K:6–K:8 mezője helyébe a következő mezők 
lépnek:

(K)

(1.)
(Felhívás meghirdetésének tervezett ideje)

(2.)

(6.) 2017. március

(7.) 2017. március

(8.) 2017. március

 3. Az 1248/2016. (V. 18.) Korm. határozat 1.  mellékletében foglalt táblázat K:27–K:29 mezője helyébe a  következő 
mezők lépnek:

(K)

(1.)
(Felhívás meghirdetésének tervezett ideje)

(2.)

(27.) Meghirdetve: 2016. november

(28.) Meghirdetve: 2017. január

(29.) 2017. március

 4. Az 1248/2016. (V. 18.) Korm. határozat 1.  mellékletében foglalt táblázat A:28–A:29 mezője helyébe a  következő 
mezők lépnek:

(A)

(1.)
(Felhívás azonosító jele)

(2.)

(28.) VP3-5.1.1.2-17

(29.) VP3-9.1.1-17

 5. Az 1248/2016. (V. 18.) Korm. határozat 1.  mellékletében foglalt táblázat A:31–A:32 mezője helyébe a  következő 
mezők lépnek:

(A)

(1.)
(Felhívás azonosító jele)

(2.)

(31.) VP3-16.1.1-4.1.5-4.2.1-4.2.2-8.1.1-8.2.1-8.3.1-8.5.1-8.5.2-8.6.1-17

(32.) VP3-16.4.1-17
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 6. Az 1248/2016. (V. 18.) Korm. határozat 1.  mellékletében foglalt táblázat K:31–K:32 mezője helyébe a  következő 
mezők lépnek:

(K)

(1.)
(Felhívás meghirdetésének tervezett ideje)

(2.)

(31.) 2017. március

(32.) 2017. március

 7. Az 1248/2016. (V. 18.) Korm. határozat 1.  mellékletében foglalt táblázat C:37–C:38 mezője helyébe a  következő 
mezők lépnek:

(C)

(1.)
[Felhívás keretösszege (Mrd Ft)]

(2.)

(37.) 1,61

(38.) 173,01

 8. Az 1248/2016. (V. 18.) Korm. határozat 1.  mellékletében foglalt táblázat G:37–G:38 mezője helyébe a  következő 
mezők lépnek:

(G)

(1.)
[Egyes prioritások/fókuszterületek hozzájárulása a felhívás keretösszegéhez 

(Mrd Ft)]

(2.) (4. prioritás)

(37.) 1,61

(38.) 173,01
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 9. Az 1248/2016. (V. 18.) Korm. határozat 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 39a. sorral egészül ki:
(A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (H) (I) (J) (K)

(1.) (Felhívás azonosító 

jele)
(Felhívás neve)

[Felhívás 

keretösszege 

(Mrd Ft)]

[Egyes prioritások/fókuszterületek hozzájárulása a felhívás keretösszegéhez
(Felhívás 

meghirdetésének módja)

(Felhívás 

meghirdetésének 

tervezett ideje)

(Mrd Ft)]

(2.) (1. prioritás) (2. prioritás) (3. prioritás) (4. prioritás) (5. prioritás) (6. prioritás)

„

39a. VP4-10.2.1.2-17

Védett őshonos és 
veszélyeztetett mezőgazdasági 

állatfajták genetikai 
állományának ex situ vagy 

in vitro megőrzése, továbbá 
a genetikai beszűkülést 
megelőző tanácsadói 

tevékenységek támogatása

3,83 0 0,00 0,00 3,83 0,00 0,00 egyszerűsített 2017. március

”
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 10. Az 1248/2016. (V. 18.) Korm. határozat 1.  mellékletében foglalt táblázat K:45–K:48 mezője helyébe a  következő 
mezők lépnek:

(K)

(1.)
(Felhívás meghirdetésének tervezett ideje)

(2.)

(45.) Meghirdetve: 2017. január

(46.) Meghirdetve: 2016. november

(47.) 2017. március

(48.) 2017. március

 11. Az 1248/2016. (V. 18.) Korm. határozat 1.  mellékletében foglalt táblázat A:47–A:48 mezője helyébe a  következő 
mezők lépnek:

(A)

(1.)
(Felhívás azonosító jele)

(2.)

(47.) VP4-15.2.1.2-17

(48.) VP4-16.5.1-17

 12. Az 1248/2016. (V. 18.) Korm. határozat 1.  mellékletében foglalt táblázat C:51–C:53 mezője helyébe a  következő 
mezők lépnek:

(C)

(1.) [Felhívás keretösszege 

(Mrd Ft)](2.)

(51.) 50,32

(52.) 1,76

(53.) 5,74

 13. Az 1248/2016. (V. 18.) Korm. határozat 1.  mellékletében foglalt táblázat H:51–H:53 mezője helyébe a  következő 
mezők lépnek:

(H)

(1.)
[Egyes prioritások/fókuszterületek hozzájárulása a felhívás keretösszegéhez 

(Mrd Ft)]

(2.) (5. prioritás)

(51.) 40,66

(52.) 1,76

(53.) 5,74

 14. Az 1248/2016. (V. 18.) Korm. határozat 1.  mellékletében foglalt táblázat K:52–K:53 mezője helyébe a  következő 
mezők lépnek:

(K)

(1.)
(Felhívás meghirdetésének tervezett ideje)

(2.)

(52.) Meghirdetve: 2016. november

(53.) Meghirdetve: 2017. január

 15. Az 1248/2016. (V. 18.) Korm. határozat 1.  mellékletében foglalt táblázat A:55–A:56 mezője helyébe a  következő 
mezők lépnek:

(A)

(1.)
(Felhívás azonosító jele)

(2.)

(55.) VP5-8.5.1-17

(56.) VP5-8.6.1-17
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 16. Az 1248/2016. (V. 18.) Korm. határozat 1.  mellékletében foglalt táblázat H:55–I:55 mezője helyébe a  következő 
mezők lépnek:

(H) (I)

(1.)
[Egyes prioritások/fókuszterületek hozzájárulása a felhívás keretösszegéhez 

(Mrd Ft)]

(2.) (5. prioritás) (6. prioritás)

(55.) 3,89 0,82

 17. Az 1248/2016. (V. 18.) Korm. határozat 1.  mellékletében foglalt táblázat K:55–K:56 mezője helyébe a  következő 
mezők lépnek:

(K)

(1.)
(Felhívás meghirdetésének tervezett ideje)

(2.)

(55.) Meghirdetve: 2017. január

(56.) 2017. március

 18. Az 1248/2016. (V. 18.) Korm. határozat 1.  mellékletében foglalt táblázat K:58–K:59 mezője helyébe a  következő 
mezők lépnek:

(K)

(1.)
(Felhívás meghirdetésének tervezett ideje)

(2.)

(58.) Meghirdetve: 2016. augusztus

(59.) Meghirdetve: 2016. december

 19. Az 1248/2016. (V. 18.) Korm. határozat 1.  mellékletében foglalt táblázat K:62–K:64 mezője helyébe a  következő 
mezők lépnek:

(K)

(1.)
(Felhívás meghirdetésének tervezett ideje)

(2.)

(62.) Meghirdetve: 2016. november

(63.) Meghirdetve: 2017. február

(64.) Meghirdetve: 2017. január

 20. Az 1248/2016. (V. 18.) Korm. határozat 1.  mellékletében foglalt táblázat A:63–A:64 mezője helyébe a  következő 
mezők lépnek:

(A)

(1.)
(Felhívás azonosító jele)

(2.)

(63.) VP6-7.2.1-7.4.1.3-17

(64.) VP6-7.2.1.4-17

 21. Az 1248/2016. (V. 18.) Korm. határozat 1.  mellékletében foglalt táblázat C:72–C:73 mezője helyébe a  következő 
mezők lépnek:

(C)

(1.) [Felhívás keretösszege 

(Mrd Ft)](2.)

(72.) 7,56

(73.) 18,77

 22. Hatályát veszti az 1248/2016. (V. 18.) Korm. határozat 1. mellékletében foglalt táblázat 22. és 25. sora.
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2. melléklet az 1210/2017. (IV. 10.) Korm. határozathoz

Az 1248/2016. (V. 18.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat D:2–D:3 mezője helyébe a következő mezők 
lépnek:

(D)

(1.)
[Projekt indikatív támogatási kerete 

(Mrd Ft)]

(2.) 7,56

(3.) 18,77

A Kormány 1211/2017. (IV. 10.) Korm. határozata
a VP1-1.2.2-16-1819248382 azonosító számú („VP1-1.2.2-16 Tájékoztatási szolgáltatás” című) egymilliárd 
forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslat támogatásához való hozzájárulásról

A Kormány
 1. hozzájárul a  VP1-1.2.2-16-1819248382 azonosító számú, „VP1-1.2.2-16 Tájékoztatási szolgáltatás” című egymilliárd 

forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslat (a továbbiakban: projektjavaslat) támogatásához 
az 1. melléklet szerint,

 2. hozzájárul a projektjavaslat támogatási szerződésének megkötéséhez.
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1211/2017. (IV. 10.) Korm. határozathoz

A B C D E

1.
Projekt azonosító 

száma
Projekt megnevezése Támogatást igénylő neve

Projekttámogatás

(Ft)
Projekt rövid bemutatása

2.
VP1-1.2.2-16-
1819248382

VP1-1.2.2-16 
Tájékoztatási 
Szolgáltatás

Magyar Agrár-, 
Élelmiszergazdasági és 
Vidékfejlesztési Kamara

7 820 000 000

A tájékoztatási szolgáltatás célja támogatás nyújtása a 
mezőgazdasági termelők, erdőgazdálkodók, az élelmiszer-feldolgozó 
tevékenységet folytatók, a vidéki térségekben mikro-, kis- és 
középvállalkozásként működő gazdasági szereplők, valamint a Fiatal 
Gazda tematikus alprogramban vagy a Rövid Ellátási Lánc tematikus 
alprogramban részt vevő célcsoportok számára versenyképességük 
fokozásához, erőforrás-hatékonyságuk növeléséhez, környezeti 
teljesítményük javításához, a klímaváltozás hatásaihoz való 
sikeres alkalmazkodáshoz, minőségi rendszerekhez és tanúsítási 
rendszerekhez való csatlakozáshoz, továbbá együttműködési 
készségük javításához szükséges tudásbázis gyarapításához 
és a tudásátadás fokozásához, ezáltal a vidéki gazdaság 
fenntarthatóságához.
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A Kormány 1212/2017. (IV. 10.) Korm. határozata
a Magyarország Kormánya és Bosznia-Hercegovina Miniszterek Tanácsa között a turizmus területén történő 
együttműködésről szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

A Kormány
 1. egyetért a Magyarország Kormánya és Bosznia-Hercegovina Miniszterek Tanácsa között a turizmus területén történő 

együttműködésről szóló megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) bemutatott szövegével;
 2. felhatalmazza a  nemzeti fejlesztési minisztert vagy az  általa kijelölt személyt a  Megállapodás bemutatott 

szövegének – jóváhagyás fenntartásával történő – végleges megállapítására;
 3. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy a Megállapodás szövegének végleges megállapításához szükséges 

meghatalmazási okiratot adja ki;
 4. jóváhagyja a  Megállapodás kihirdetéséről szóló kormányrendelet tervezetét, és elrendeli a  Megállapodás 

szövegének végleges megállapítását követően annak a Magyar Közlönyben történő kihirdetését.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1213/2017. (IV. 10.) Korm. határozata
a debreceni Csokonai Színház Modern Városok Program keretében történő felújításához 2017. évben 
szükséges források előirányzat-átcsoportosításáról

A Kormány az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33.  § (2)  bekezdésében biztosított jogkörében 
eljárva a  debreceni Csokonai Színház Modern Városok Program keretében történő felújítása érdekében  
252 800 ezer forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a  Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről 
szóló 2016. évi XC. törvény (a  továbbiakban: Kvtv.) 1.  melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű 
előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 78. Modern Városok Program jogcímcsoport terhére, a Kvtv. 1. melléklet 
XLIII. Az  állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 2. Az  állami vagyonnal kapcsolatos kiadások 
cím, 1. Felhalmozási jellegű kiadások alcím, 1. Ingatlan-beruházások, ingatlanvásárlás jogcímcsoport, 1. Az MNV Zrt. 
ingatlan-beruházásai, ingatlanvásárlása jogcím javára, az 1. melléklet szerint.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 nemzeti fejlesztési miniszter
 Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1213/2017. (IV. 10.) Korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség
XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások

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
XI Miniszterelnökség

30 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok

358951 78 Modern Városok Program
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -252800

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

1 Ingatlanokkal és ingóságokkal kapcsolatos kiadások
1

329639 1 Az MNV Zrt. ingatlan-beruházásai, ingatlanvásárlásai
K6 Beruházások 252800

Ezer forintban

Államháztartási Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- B E V É T E L A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
egyedi szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

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

hatása

Ezer forintban

Államháztartási Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- T Á M O G A T Á S A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
egyedi szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

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

hatása
XI Miniszterelnökség

30 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok

358951 78 Modern Városok Program -252800

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 252800 252800
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

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

1 példány

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

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

Ingatlan-beruházások, ingatlanvásárlás

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2017

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat számaÁllamháztartási 

egyedi azonosító

2 példány

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat száma

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat száma

Az adatlap 5 példányban töltendő ki
1 példány

1 példány

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű  
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A miniszterelnök 28/2017. (IV. 10.) ME határozata
a Magyarország Kormánya és a Bangladesi Népi Köztársaság Kormánya közötti Oktatási, Tudományos és 
Kulturális Egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról

A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva, 
az emberi erőforrások minisztere és a külgazdasági és külügyminiszter előterjesztése alapján
 1.  egyetértek a Magyarország Kormánya és a Bangladesi Népi Köztársaság Kormánya közötti Oktatási, Tudományos és 

Kulturális Egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) létrehozásával;
 2.  felhatalmazom az emberi erőforrások miniszterét, hogy – az érintett miniszterekkel egyetértésben – a tárgyalásokon 

részt vevő személyeket kijelölje;
 3.  felhatalmazom az emberi erőforrások miniszterét vagy az általa kijelölt személyt, hogy a tárgyalások eredményeként 

előálló szövegtervezetet a kézjegyével lássa el;
 4.  felhívom a  külgazdasági és külügyminisztert, hogy az  Egyezmény létrehozásához szükséges meghatalmazási 

okiratot adja ki;
 5.  felhívom az emberi erőforrások miniszterét, a külgazdasági és külügyminisztert, valamint az igazságügyi minisztert, 

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

  Orbán Viktor s. k., 
  miniszterelnök

A miniszterelnök 29/2017. (IV. 10.) ME határozata
a Magyarország Kormánya és az Egészségügyi Világszervezet között az Egészségügyi Világszervezet Európai 
Regionális Bizottságának 2017. szeptember 11–14. között Budapesten, Magyarországon tartandó  
67. ülésszakának megszervezéséről szóló Megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

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 a  Magyarország Kormánya és az  Egészségügyi Világszervezet között az  Egészségügyi Világszervezet 

Európai Regionális Bizottságának 2017. szeptember 11–14. között Budapesten, Magyarországon tartandó  
67. ülésszakának megszervezéséről szóló Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) létrehozásával;

 2.  felhatalmazom az emberi erőforrások miniszterét, hogy – az érintett miniszterekkel egyetértésben – a tárgyalásokon 
részt vevő személyeket kijelölje;

 3.  felhatalmazom az emberi erőforrások miniszterét 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 az  emberi erőforrások miniszterét, a  külgazdasági és külügyminisztert, valamint 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 30/2017. (IV. 10.) ME határozata
a Magyarország Kormánya és az Indiai Köztársaság Kormánya közötti Audiovizuális Koprodukciós 
Megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva, 
az emberi erőforrások minisztere és a külgazdasági és a külügyminiszter előterjesztése alapján
 1. egyetértek a  Magyarország Kormánya és az  Indiai Köztársaság Kormánya közötti Audiovizuális Koprodukciós 

Megállapodás (a továbbiakban: megállapodás) létrehozásával;
 2. felhatalmazom az emberi erőforrások miniszterét, hogy – az érintett miniszterekkel egyetértésben – a tárgyalásokon 

részt vevő személyeket kijelölje;
 3. felhatalmazom az emberi erőforrások miniszterét vagy az általa kijelölt személyt, hogy a tárgyalások eredményeként 

előálló szövegtervezetet a kézjegyével lássa el;
 4. felhívom a  külgazdasági és külügyminisztert, hogy a  megállapodás létrehozásához szükséges meghatalmazási 

okiratot adja ki;
 5. felhívom az emberi erőforrások miniszterét, a külgazdasági és külügyminisztert, valamint az igazságügyi minisztert, 

hogy a  megállapodás létrehozását követően a  megállapodás szövegének végleges megállapítására adandó 
felhatalmazásról szóló határozat tervezetét haladéktalanul terjesszék a Kormány elé.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A miniszterelnök 31/2017. (IV. 10.) ME határozata
a Magyarország Kormánya és Románia Kormánya között a magyar–román államhatáron, Magyarcsanád és 
Cenad (Nagycsanád) települések közötti Maros-híd, valamint a kapcsolódó létesítmények megépítéséről 
szóló egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról

A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva, 
a nemzeti fejlesztési miniszter és a külgazdasági és külügyminiszter előterjesztése alapján
 1. egyetértek a Magyarország Kormánya és Románia Kormánya között a magyar–román államhatáron, Magyarcsanád 

és Cenad (Nagycsanád) települések közötti Maros-híd, valamint a  kapcsolódó létesítmények megépítéséről szóló 
egyezmény (a továbbiakban: egyezmény) létrehozásával;

 2. felhatalmazom a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy – az érintett miniszterekkel egyetértésben – a  tárgyalásokon 
részt vevő személyeket kijelölje;

 3. felhatalmazom a nemzeti fejlesztési minisztert, vagy az általa kijelölt személyt, hogy a tárgyalások eredményeként 
előálló szövegtervezetet kézjegyével lássa el;

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

 5. felhívom a  nemzeti fejlesztési minisztert, a  külgazdasági és külügyminisztert, valamint az  igazságügyi 
minisztert, hogy az  egyezmény létrehozását követően az  egyezmény szövegének végleges megállapítására való 
felhatalmazásról szóló határozat tervezetét haladéktalanul terjesszék 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.
A Magyar Közlöny oldalhű másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó.
Felelős kiadó: Köves Béla ügyvezető.
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	az Európai Unió egészére kiterjedő, harmonizált, a tagállamok részéről kölcsönösen átjárható e-segélyhívó szolgáltatás (e-call) bevezetésével kapcsolatos feladatokról

	A Kormány 1183/2017. (IV. 10.) Korm. határozata
	az Útügyi Műszaki Szabályozási Bizottságról

	A Kormány 1184/2017. (IV. 10.) Korm. határozata
	a nemzeti köznevelés tartalmi szabályozásának koncepciójáról és az azzal összefüggő egyes stratégiai kérdésekről

	A Kormány 1185/2017. (IV. 10.) Korm. határozata
	az Élvonal – Kutatási Kiválósági Programról

	A Kormány 1186/2017. (IV. 10.) Korm. határozata
	az új nemzeti könyvtár tervezéséhez szükséges intézkedésekről

	A Kormány 1187/2017. (IV. 10.) Korm. határozata
	a titkosszolgálati adathordozóknak az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára részére történő átadásáról és az ezen adathordozókon rögzített adattartalom tudományos feldolgozásával kapcsolatos egyes feladatok végrehajtásáról

	A Kormány 1188/2017. (IV. 10.) Korm. határozata
	a fiatalok pénzügyi tudatosságát növelő oktatási kompetenciák támogatásáról

	A Kormány 1189/2017. (IV. 10.) Korm. határozata
	a Digitális Jólét Alapcsomag bevezetésével kapcsolatos feladatokról

	A Kormány 1190/2017. (IV. 10.) Korm. határozata
	a 2016. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról

	A Kormány 1191/2017. (IV. 10.) Korm. határozata
	a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezetet érintő címrend-kiegészítésről és előirányzat-átcsoportosításról

	A Kormány 1192/2017. (IV. 10.) Korm. határozata
	a Miniszterelnökség és a Nemzetgazdasági Minisztérium fejezet címrendjének a Nemzetgazdasági Minisztérium budai Várnegyedben történő elhelyezésével összefüggő módosításáról

	A Kormány 1193/2017. (IV. 10.) Korm. határozata
	a XI. Miniszterelnökség fejezet és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításról

	A Kormány 1194/2017. (IV. 10.) Korm. határozata
	a XI. Miniszterelnökség fejezet és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításokról

	A Kormány 1195/2017. (IV. 10.) Korm. határozata
	a kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátása érdekében a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetben szükséges forrás biztosításáról

	A Kormány 1196/2017. (IV. 10.) Korm. határozata
	a földművelésügyi miniszter irányítása és tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó szervezetek egyes 
agrár-vidékfejlesztési támogatási pályázatokon való részvételének korlátozásából eredő 
forrásvesztésének kompenzációjáról

	A Kormány 1197/2017. (IV. 10.) Korm. határozata
	a közösségi agrármarketing feladatok pótlólagos forrásigényéről

	A Kormány 1198/2017. (IV. 10.) Korm. határozata
	az egyes határon túli támogatási ügyek forrásszükségletének biztosításáról szóló 
1802/2016. (XII. 20.) Korm. határozat módosításáról

	A Kormány 1199/2017. (IV. 10.) Korm. határozata
	a fertőd-eszterházai Esterházy-kastély fejlesztéséről

	A Kormány 1200/2017. (IV. 10.) Korm. határozata
	az eszterházai operaház rekonstrukciójának lehetőségeit vizsgáló bizottságról

	A Kormány 1201/2017. (IV. 10.) Korm. határozata
	a Budapest Főváros X. kerület Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet keretében járóbeteg-szakellátást nyújtó Kőbányai Egészségház megújítását célzó infrastrukturális beruházások támogatásáról

	A Kormány 1202/2017. (IV. 10.) Korm. határozata
	a Modern Városok Program részeként a kecskeméti Városháza felújításához kapcsolódó források biztosításáról

	A Kormány 1203/2017. (IV. 10.) Korm. határozata
	a Modern Városok Program keretében a Veszprémi Petőfi Színház komplex fejlesztéséről

	A Kormány 1204/2017. (IV. 10.) Korm. határozata
	a Modern Városok Program keretében Zalaegerszeg megyei jogú várossal kötött megállapodásban foglalt, Alsóerdőn tervezett sport- és rekreációs központ kialakítása, valamint Nyíregyháza megyei jogú várossal kötött megállapodásban foglalt, Sóstó fejlesztési 

	A Kormány 1205/2017. (IV. 10.) Korm. határozata
	a zalaegerszegi járműipari tesztpálya megvalósításához kapcsolódó földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról

	A Kormány 1206/2017. (IV. 10.) Korm. határozata
	az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program keretében megvalósuló, a 8. számú főút Várpalotát elkerülő II. szakaszának fejlesztésére és a 21. számú főút Heves és Nógrád megyei szakaszainak kapacitásbővítésére irányuló projektek támogatásának növel

	A Kormány 1207/2017. (IV. 10.) Korm. határozata
	a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program éves fejlesztési keretének 
megállapításáról szóló 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozatban nevesített, a Miniszterelnökség kiemelt 
– KÖFOP-2.24-VEKOP-16 felhívás azonosító jelű – „E-közbeszerz

	A Kormány 1208/2017. (IV. 10.) Korm. határozata
	a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program 1. prioritása keretében megvalósuló egyes projektek támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. 

	A Kormány 1209/2017. (IV. 10.) Korm. határozata
	a TOP-3.1.1-15-KO1-2016-00004 azonosító számú [„Tavaink Által – Oroszlány (Majk)–Kecskéd–Környe–Tatabánya közötti kerékpáros mobilitás feltételeinek megteremtése csatlakozva az Által-ér menti kerékpárúthoz” című], egymilliárd forintot meghaladó támogatási

	A Kormány 1210/2017. (IV. 10.) Korm. határozata
	a Vidékfejlesztési Program 19.2.1. és 19.4.1. azonosító számú intézkedésével és az Új Magyarország Vidékfejlesztési Programmal összefüggő egyes kérdésekről, valamint a Vidékfejlesztési Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1248/2016. (

	A Kormány 1211/2017. (IV. 10.) Korm. határozata
	a VP1-1.2.2-16-1819248382 azonosító számú („VP1-1.2.2-16 Tájékoztatási szolgáltatás” című) egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslat támogatásához való hozzájárulásról

	A Kormány 1212/2017. (IV. 10.) Korm. határozata
	a Magyarország Kormánya és Bosznia-Hercegovina Miniszterek Tanácsa között a turizmus területén történő együttműködésről szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

	A Kormány 1213/2017. (IV. 10.) Korm. határozata
	a debreceni Csokonai Színház Modern Városok Program keretében történő felújításához 2017. évben szükséges források előirányzat-átcsoportosításáról

	A miniszterelnök 28/2017. (IV. 10.) ME határozata
	a Magyarország Kormánya és a Bangladesi Népi Köztársaság Kormánya közötti Oktatási, Tudományos és Kulturális Egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról

	A miniszterelnök 29/2017. (IV. 10.) ME határozata
	a Magyarország Kormánya és az Egészségügyi Világszervezet között az Egészségügyi Világszervezet Európai Regionális Bizottságának 2017. szeptember 11–14. között Budapesten, Magyarországon tartandó 
67. ülésszakának megszervezéséről szóló Megállapodás létre

	A miniszterelnök 30/2017. (IV. 10.) ME határozata
	a Magyarország Kormánya és az Indiai Köztársaság Kormánya közötti Audiovizuális Koprodukciós Megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

	A miniszterelnök 31/2017. (IV. 10.) ME határozata
	a Magyarország Kormánya és Románia Kormánya között a magyar–román államhatáron, Magyarcsanád és Cenad (Nagycsanád) települések közötti Maros-híd, valamint a kapcsolódó létesítmények megépítéséről szóló egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról
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