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A Kormány tagjainak rendeletei

A belügyminiszter 8/2017. (V. 18.) BM rendelete
„A határvonal ötödik közös ellenőrzéséről, a határjelek 2010–2015. évi felújításáról és karbantartásáról
a magyar–horvát államhatár B és C határszakaszán” címmel készített zárójegyzőkönyv, valamint
a „Kiegészítés és módosítás a határvonal leírásához és térképeihez B és C határszakasz 2016” címmel
készített határokmány jóváhagyásáról
Az államhatárról szóló 2007. évi LXXXIX. törvény 16. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak
feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 7. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:
1. §

(1) „A határvonal ötödik közös ellenőrzéséről, a határjelek 2010–2015. évi felújításáról és karbantartásáról
a magyar–horvát államhatár B és C határszakaszán” címmel készített zárójegyzőkönyvet (a továbbiakban:
Zárójegyzőkönyv), valamint a „Kiegészítés és módosítás a határvonal leírásához és térképeihez B és C határszakasz
2016” címmel készített határokmányt (a továbbiakban: Kiegészítő határokmány) e rendelettel jóváhagyom.
(2) A Zárójegyzőkönyvet az 1. melléklet, a Kiegészítő határokmányt a 2. melléklet tartalmazza.

2. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.
		

Dr. Pintér Sándor s. k.,

		

belügyminiszter

1. melléklet a 8/2017. (V. 18.) BM rendelethez
ZÁRÓJEGYZŐKÖNYV
a határvonal ötödik közös ellenőrzéséről, a határjelek 2010–2015. évi felújításáról
és karbantartásáról a magyar–horvát államhatár B és C határszakaszán
A Magyar–Horvát Államhatár Felújítására, Megjelölésére és Karbantartására létrehozott Vegyesbizottság
(továbbiakban: Vegyesbizottság), amely a magyar–jugoszláv államhatáron a határvonal és a határjelek
felújítására, megjelölésére és karbantartására 1983. október 20-án aláírt Egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény)
11. cikke alapján jött létre, megszervezte a magyar–horvát államhatár B és C határszakaszán a határjelek közös
ellenőrzésének, kiegészítő megjelölésének, valamint a határjelek felújításának és karbantartásának 2010–2015. évi
ötödik időszakos ellenőrzési munkáit.
A Vegyesbizottság 2016. június 6–10. között megtartott tizenhetedik rendes ülésszakán az alábbi
Zárójegyzőkönyvet fogadta el.

I.
Bevezető
A magyar–horvát államhatár vonalát a Szerződő Felek az 1973–1979. között végrehajtott újfelmérés alapján
ellenőrizték. E munkálatok eredményeit a Szerződő Felek által 1981. évben jóváhagyott határokmányok
tartalmazzák, amelyek határszakaszonként határtérképekből és határleírásból állnak.
Az Egyezmény 9. cikke értelmében a Szerződő Felek a határvonalat öt évenként közösen ellenőrzik és elvégzik
a határjelek felújítását, karbantartását, szükség szerint a határvonal kiegészítő megjelölését.
A Vegyesbizottság az Egyezmény megkötése óta a határjelek első közös ellenőrzését 1983–1984., a másodikat
1988–1989., a harmadikat 1997–1998. és a negyediket 2002–2009. években végezte el.
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II.
A munkák szervezése és végrehajtása
A Vegyesbizottság az ötödik közös ellenőrzés szervezéséhez, végrehajtásához szükséges határozatait a következő
rendes ülésszakokon hozta meg:
–
tizenegyedik rendes ülésszakán, Pulában, 2009. szeptember 7–10. között,
–
tizenkettedik rendes ülésszakán, Budapesten, 2010. október 19–21. között,
–
tizenharmadik rendes ülésszakán, Eszéken, 2011. október 17–20. között,
–
tizennegyedik rendes ülésszakán, Budapesten, 2012. október 1–4. között,
–
tizenötödik rendes ülésszakán, Kaproncán, 2013. november 4–7. között,
–
tizenhatodik rendes ülésszakán, Siklóson, 2014. október 14–17. között,
–
tizenhetedik rendes ülésszakán, Valbandonban, 2016. június 6–10. között.
Az Egyezmény 15. cikk (5) bekezdése alapján valamennyi ülésszakról jegyzőkönyv készült.
A Vegyesbizottság a tizenegyedik rendes ülésszakán döntött arról, hogy a határátkelőhelyek környezetében
a 2010. évben végrehajtja a határjelek ellenőrzését és szükség szerinti felújítását.
A Vegyesbizottság a tizenkettedik rendes ülésszakán ütemtervet fogadott el a határjelek ötödik közös
ellenőrzéséhez, és megbízta a vegyes munkacsoportot az Egyezmény 9. cikkében szereplő feladatok
végrehajtásával.
A vegyes munkacsoport a munkákat egy magyar és egy horvát földmérő szakember irányításával végezte el.
A munkaerőt, anyagokat, járműveket és geodéziai mérőfelszerelést mindkét Szerződő Fél önállóan biztosította.
Az azonos teherviselés érdekében a munkák a Vegyesbizottság hatodik rendes ülésszakán készült jegyzőkönyv
3. számú mellékletét képező, „A határvonal megjelölésével és a határjelek felújításával kapcsolatos kötelezettségek
megosztásának módosítása” című okmány alapján kerültek végrehajtásra.
A vegyes munkacsoport a határjelek ötödik közös ellenőrzését az „Utasítás a magyar–horvát államhatáron
a határvonal megjelölési, a határjelek felújítási és karbantartási munkáinak végrehajtására” című okmányban
(a Vegyesbizottság első ülésszakáról készült jegyzőkönyv 5. számú melléklete) foglaltak szerint végezte el.
Az államhatáron a határvonal megjelölésének, határjelek ellenőrzésének, felújításának és karbantartásának
terepmunkálatait a vegyes munkacsoport
–
2010. április 8. és július 16. között,
–
2011. május 30. és szeptember 29. között,
–
2012. május 2. és szeptember 30. között,
–
2013. március 8. és szeptember 3. között,
–
2014. július 1. és december 19. között és
–
2015. március 23–27. között
végezte el, melyek során:
1.
2004 határjelet rendben lévőnek talált,
2.
131 határjel helyzetét geodéziailag ellenőrizte,
3.
388 enyhén sérült határjelet kijavított,
4.
17 nem kijavítható határjelet újjal pótolt,
5.
3 hiányzó határjelet újjal pótolt,
6.
362 ferde, kidőlt, süllyedt vagy túlzottan kiálló határjelet megfelelő helyzetbe állított,
7.
2 határjelet pontos helyére visszaállított,
8.
6 határjelet biztonságos helyre áthelyezett,
9.
9 közbeiktatott határjelet helyezett el a határvonalon, két szomszédos határpont egyenesében,
10.
27 esetben a határvonal megjelölésének jellegét megváltoztatta (a határvonal közvetlen jelölését közvetettre
változtatta, illetve fordítva; megszüntetett határjeleket, illetve új határjeleket helyezett el),
11.
határjel típusát nem változtatta meg,
12.
7 sérült földalatti jelet cserélt ki,
13.
1720 határjel feliratát kijavította vagy pótolta,
14.
2703 határjelet fehérre festett, és a feliratokat fekete színnel kifestette,
15.
130 km tisztított nyiladékot a vegyes munkacsoport horvát tagozata,
16.
2728 határjel körül kitisztította az 1 méter sugarú területet,
Valamennyi közúti és vasúti határátkelőhelyen felfestette a határvonalat az Egyezmény szerinti piros sávval.
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Magyarország elnevezésének változása miatt valamennyi érintett határjelen az „MK” felségjelzést „M” felségjelzésre
cserélte, lecserélte a határtáblákat a határhidakon és kicserélte a Berzence–Gola közúti határátkelőhelyen
a határcsapot.
A határjelek ötödik közös ellenőrzését követőn a magyar–horvát államhatárt a B és a C határszakaszon 2900 db
határjel jelöli. A magyar–horvát államhatár vonalának hossza a B1 és D1 számú határjelek közötti 265 km.

III.
A munkálatok okmányolása
A vegyes munkacsoport vezetői az általuk végrehajtott munkákról jegyzőkönyveket készítettek, amelyekben
az Egyezmény 12. cikk (1) bekezdése értelmében valamennyi, a Vegyesbizottság által elrendelt, a határvonal
megjelölését érintő változás és kiegészítés, illetve a határokmányokban szereplő adatok helyesbítése is szerepel.
A Vegyesbizottság a fent említett jegyzőkönyveket felülvizsgálta és jóváhagyta, azokat az ülésszakokról készült
jegyzőkönyveihez csatolta.
A Vegyesbizottság az Egyezmény 4. cikk (1) bekezdése és a jóváhagyott jegyzőkönyvek szerinti változtatásokat,
kiegészítéseket és módosításokat a „Kiegészítés és módosítás a határvonal leírásához és térképeihez 2016”
(a továbbiakban: Kiegészítés és módosítás 2016) című határokmányban tartja nyilván.
A Kiegészítés és módosítás 2016 a határvonal megjelölésének valamennyi olyan változását és kiegészítését
tartalmazza, melyek a határjelek negyedik közös ellenőrzésének befejezése (2009) óta történtek, csakúgy, mint
a határokmányokban megállapított hibák helyesbítését.
A Vegyesbizottság felülvizsgálata és jóváhagyta a Kiegészítés és módosítás 2016 okmányt, amelynek a két eredeti,
kétnyelvű példányát a Vegyesbizottság küldöttségeinek elnökei aláírásukkal hitelesítettek.
A Kiegészítés és módosítás 2016 jelen Zárójegyzőkönyv szerves részét képezi.
A Vegyesbizottság összeállította továbbá a „Statisztikai adatok a magyar–horvát államhatár B és C határszakaszáról
(a határvonal ötödik, 2010–2015. évi közös ellenőrzését követően)” című okmányt, amely e Zárójegyzőkönyv
mellékletét képezi.

IV.
A Vegyesbizottság megállapításai
A Vegyesbizottság megállapítja, hogy a Magyarország és a Horvát Köztársaság közötti határvonal az Egyezmény
1. cikkében foglaltaknak megfelelően – figyelembe véve az 1981. évben a Szerződő Felek által jóváhagyott
határokmányokat – a határjelek ötödik közös ellenőrzésének eredményei szerint nem változott.
A Vegyesbizottság megállapítja továbbá, hogy a határjelek ötödik közös ellenőrzésének befejezése után a magyar–
horvát államhatár a terepen egyértelműen felismerhető és jól látható.
A Vegyesbizottság küldöttségei, a vegyes szakértői csoport, valamint a vegyes munkacsoport vezetői és tagjai
a határjelek ötödik közös ellenőrzése során feladataikat jó együttműködésben hajtották végre.
Mivel az 1973–1979 között végrehajtott felmérés alapján elkészített határokmányok nem felelnek meg a korszerű
műszaki követelményeknek, a Vegyesbizottság szükségesnek tartja korszerű technológiával (digitális ortofotó,
műholdas helymeghatározó rendszer stb.) kidolgozott, új határokmányok elkészítését úgy, hogy a műszaki
adatok digitális formában is rendelkezésre álljanak. Ennek érdekében a vegyes szakértői csoport megkezdte az új
határokmányok mintáinak kidolgozását. A minták kidolgozását célzó pilot projekt eredményesen befejeződött.
Jelen Zárójegyzőkönyvet az Egyezmény 15. cikk (5) bekezdése alapján két állam illetékes szervei elé terjesztik
jóváhagyásra. A jóváhagyásról a Szerződő Felek diplomáciai úton értesítik egymást.
Jelen Zárójegyzőkönyv két példányban, magyar és horvát nyelven készült, mindkét nyelvű szöveg egyaránt hiteles.
Mellékletek száma: 1 db.
Valbandon, 2016. június 10.
Dr. Hajnal Gábor

Tanja Uštar

a Vegyesbizottság
magyar küldöttségének elnöke

a Vegyesbizottság
horvát küldöttségének elnöke

Melléklet a 2016. június 10-én kelt Zárójegyzőkönyvhöz
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Melléklet a 2016. június 10-én kelt Zárójegyzőkönyvhöz

Statisztikai adatok
a magyar–horvát államhatár B és C határszakaszáról
(a határvonal ötödik, 2010–2015. évi közös ellenőrzését követően )
Határszakasz

B

Szárazföldön
A határvonal hossza (m)

140587.5

58905.1

65509.6

124414.7

178548.4

86453.8

265002.2

I. típusú határjel

486

55

541

II. típusú határjel

0

0

0

törésponton

975

159

1134

vonalponton

142

31

173

törésponton

11

0

11

vonalponton

Vízben

III. típusú határjel
IV. típusú határjel

1

0

1

Hármashatárjel

0

0

0

Határcsap

1

0

1

Határtábla

6

4

10

1198

707

1905

Szigetek

23

11

34

I. típusú határoszlop

235

262

497

II. típusú határoszlop

0

0

0

Szigetek

59

40

99

Meg nem jelölt töréspont

Horvát
területen
(db)

Magyar
területen
(db)

Összesen

20944.2

Összesen

A határvonalon
(db)

C

119643.3

I. típusú határoszlop

254

262

516

II. típusú határoszlop

0

0

0

Háromszögelési pontok

95

92

187

Szigetek

22

22

44

I. típusú határoszlop

975

579

1554

II. típusú határoszlop

0

0

0

III. típusú határoszlop

1117

190

1307

IV. típusú határjel

12

16

28

Hármashatárjel

0

0

0

Határcsap

1

0

1

Határtábla

6

4

10

ÖSSZESEN
(db)

Háromszögelési pontok

95

92

187

Meg nem jelölt töréspont

1198

707

1905

Szigetek

104

73

177

2111

789

2900

95

92

187

3316

1500

4816

104

73

177

HATÁRJEL ÖSSZESEN (db)
HÁROMSZÖGELÉSI ÉS SOKSZÖGPONT ÖSSZESEN (db)

TÖRÉSPONT ÖSSZESEN (db)
SZIGETEK ÖSSZESEN (db)
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2. melléklet a 8/2017. (V. 18.) BM rendelethez
Kiegészítés és módosítás
a határvonal leírásához és térképeihez B és C határszakasz
2016
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IX. Határozatok Tára

A köztársasági elnök 168/2017. (V. 18.) KE határozata
rektori megbízásról
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés d) pontja, valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 37. §
(8) bekezdése alapján – az emberi erőforrások miniszterének javaslatára – a Dunaújvárosi Egyetemen Dr. András
István főiskolai tanárt 2017. július 1. napjától 2022. június 30. napjáig terjedő időtartamra megbízom a rektori
feladatok ellátásával.
Budapest, 2017. április 26.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2017. május 9.
		
		

Balog Zoltán s. k.,
emberi erőforrások minisztere

KEH ügyszám: IV-3/02060-2/2017.

A köztársasági elnök 169/2017. (V. 18.) KE határozata
rektori megbízásról
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés d) pontja, valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 37. §
(8) bekezdése alapján – az emberi erőforrások miniszterének javaslatára – a Debreceni Egyetemen Dr. Szilvássy
Zoltán egyetemi tanárt 2017. július 1. napjától 2022. április 30. napjáig terjedő időtartamra megbízom a rektori
feladatok további ellátásával.
Budapest, 2017. április 26.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2017. május 9.
		
		

KEH ügyszám: IV-3/02062-2/2017.

Balog Zoltán s. k.,
emberi erőforrások minisztere
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A köztársasági elnök 170/2017. (V. 18.) KE határozata
katonai bírói kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Albrecht Krisztián
Alberichet 2017. május 15. napjától határozatlan időtartamra katonai bíróvá kinevezem.
Budapest, 2017. május 5.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/02316-2/2017.

A köztársasági elnök 171/2017. (V. 18.) KE határozata
vezérőrnagyi előléptetésről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés e) pontja, valamint a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény
4/A. § (1) bekezdés b) pontja alapján – a honvédelmi miniszter előterjesztésére – Dezső Sándor dandártábornokot
2017. május 21-ei hatállyal vezérőrnaggyá előléptetem.
Budapest, 2017. március 27.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2017. március 30.
		
		

KEH ügyszám: IV-6/01645-2/2017.

Dr. Simicskó István s. k.,
honvédelmi miniszter

7302
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A köztársasági elnök 172/2017. (V. 18.) KE határozata
vezérőrnagyi előléptetésről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés e) pontja, valamint a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény
4/A. § (1) bekezdés b) pontja alapján – a honvédelmi miniszter előterjesztésére – Nagy József dandártábornokot
2017. május 21-ei hatállyal vezérőrnaggyá előléptetem.
Budapest, 2017. március 27.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2017. március 30.
		
		

Dr. Simicskó István s. k.,
honvédelmi miniszter

KEH ügyszám: IV-6/01646-2/2017.

A köztársasági elnök 173/2017. (V. 18.) KE határozata
vezérőrnagyi előléptetésről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés e) pontja, valamint a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 4/A. §
(1) bekezdés b) pontja alapján – a honvédelmi miniszter előterjesztésére – Prof. dr. Padányi József dandártábornokot
2017. május 21-ei hatállyal vezérőrnaggyá előléptetem.
Budapest, 2017. május 3.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2017. május 8.
		
		

KEH ügyszám: IV-6/02313-2/2017.

Dr. Simicskó István s. k.,
honvédelmi miniszter

7303
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A köztársasági elnök 174/2017. (V. 18.) KE határozata
altábornagyi előléptetésről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés e) pontja, valamint a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény
4/A. § (1) bekezdés b) pontja alapján – a honvédelmi miniszter előterjesztésére – Huszár János vezérőrnagyot
2017. május 21-ei hatállyal altábornaggyá előléptetem.
Budapest, 2017. május 3.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2017. május 8.
		
		

Dr. Simicskó István s. k.,
honvédelmi miniszter

KEH ügyszám: IV-6/02314-2/2017.

A köztársasági elnök 175/2017. (V. 18.) KE határozata
altábornagyi előléptetésről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés e) pontja, valamint a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény
4/A. § (1) bekezdés b) pontja alapján – a honvédelmi miniszter előterjesztésére – Varga János vezérőrnagyot
2017. május 21-ei hatállyal altábornaggyá előléptetem.
Budapest, 2017. május 3.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2017. május 8.
		
		

KEH ügyszám: IV-6/02315-2/2017.

Dr. Simicskó István s. k.,
honvédelmi miniszter

7304
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A Kormány 1261/2017. (V. 18.) Korm. határozata
az Egészségügyi Világszervezet Európai Regionális Bizottságának 2017. szeptember 11–14. között
Budapesten, Magyarországon tartandó 67. ülésszakához kapcsolódó intézkedésekről és a források
biztosításáról
A Kormány
1. megerősíti elkötelezettségét az Egészségügyi Világszervezet Európai Regionális Bizottsága 2017. szeptemberi
67. ülésszakának (a továbbiakban: 67. ülésszak) 2017. szeptember 11–14. között, Budapesten történő megrendezése
mellett;
2. egyetért azzal, hogy a 67. ülésszak magyarországi megrendezésének finanszírozására 403,1 millió forint
összegben (reprezentációs adó nélküli összeg) kerüljön sor, amelyből 250,0 millió forint a 2017. évre elfogadott
költségvetésben már rendelkezésre áll;
3. felhívja
a)
az emberi erőforrások miniszterét, hogy gondoskodjon a 67. ülésszak rendezési és logisztikai feladatainak
végrehajtásáról, a szükséges beszerzési eljárások lebonyolításáról,
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
folyamatos
b)
a nemzetgazdasági minisztert, hogy – az emberi erőforrások miniszterével együttműködésben –
gondoskodjon a 67. ülésszak rendezéséhez szükséges további 153,1 millió forint költségvetési forrás
biztosításáról a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 1. melléklet
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 1. Emberi Erőforrások Minisztériuma igazgatása cím javára,
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
azonnal
c)
a külgazdasági és külügyminisztert, hogy feladat- és hatáskörében eljárva segítse elő a 67. ülésszak
Magyarországon történő megrendezését, különös tekintettel a vízummentességgel kapcsolatos ügyintézésre
és az ülésszak diplomáciai előkészítésére,
Felelős:
külgazdasági és külügyminiszter
Határidő:
folyamatos
d)
a belügyminisztert és a honvédelmi minisztert, hogy gondoskodjanak a feladat- és hatáskörükbe tartozó
feladatok végrehajtásáról a 67. ülésszak Magyarországon történő megrendezése vonatkozásában,
Felelős:
belügyminiszter
honvédelmi miniszter
Határidő:
folyamatos
e)
az emberi erőforrások miniszterét, hogy készítse elő a 67. ülésszak szakmai programjához illeszkedő,
Magyarország egészségügyi programját és elért eredményeit bemutató szakmai tájékoztatót,
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
folyamatos
f)
az emberi erőforrások miniszterét, hogy készítsen jelentést a 67. ülésszak megrendezéséről.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2018. január 31.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 1262/2017. (V. 18.) Korm. határozata
a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet és a XI. Miniszterelnökség fejezet
közötti előirányzat-átcsoportosításról
A Kormány
1. a Budapest IX. kerület, belterület 36971 helyrajzi számú műemlék ingatlan állam részére történő megvásárlásáról
szóló 1260/2017. (V. 17.) Korm. határozat 2. pontjának végrehajtása érdekében egyetért 11 100 000 eurónak
megfelelő forintösszegnek 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 terhére,
a Kvtv. 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet javára történő átcsoportosításával;
2. az 1. pont végrehajtása érdekében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (2) bekezdésében
biztosított jogkörében eljárva legfeljebb 3500 millió forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Kvtv. 1. melléklet
XI. Miniszterelnökség fejezet, 1. Miniszterelnökség cím javára, 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, az 1. melléklet szerint;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
azonnal
3. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a 2. pontban átcsoportosított előirányzatnak a Budapest
IX. kerület, belterület 36971 helyrajzi számú műemlék ingatlan állam részére történő megvásárlásáról szóló
1260/2017. (V. 17.) Korm. határozatban meghatározott célra fel nem használt részét fizesse vissza a Kvtv. 1. melléklet
XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet javára.
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
a Budapest IX. kerület, belterület 36971 helyrajzi számú műemlék ingatlan állam részére történő
megvásárlásáról szóló 1260/2017. (V. 17.) Korm. határozat végrehajtását követően azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet az 1262/2017. (V. 18.) Korm. határozathoz
XI. Miniszterelnökség
XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások

Államháztartási egyedi
azonosító

Fejezet
szám

XLIII.

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

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

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

A módosítás jogcíme

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások
Ingatlanokkal és ingóságokkal kapcsolatos kiadások
1
Ingatlan-beruházások, ingatlanvásárlás
329639
1
Az MNV Zrt. ingatlan-beruházásai, ingatlanvásárlásai
K6
Beruházások
XI.
Miniszterelnökség
1
294502
Miniszterelnökség
K6
Beruházások
Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Államháztartási egyedi
azonosító

Fejezet
szám

2

Cím
szám

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

millió forintban, egy tizedessel
A módosítást elrendelő
jogszabály/ határozat
száma

1

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

-3 500,0

3 500,0

BEVÉTEL

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

Kiemelt előirányzat
neve

millió forintban, egy tizedessel
A módosítást elrendelő
jogszabály/ határozat
száma

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

Államháztartási egyedi
azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

TÁMOGATÁS
Kiemelt előirányzat
neve

XI.
Miniszterelnökség
1
294502
Miniszterelnökség
Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Az adatlap 5 példányban töltendő ki
A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
Fejezet
1 példány
időarányos
Állami Számvevőszék
1 példány
teljesítményarányos
Magyar Államkincstár
1 példány
egyéb:
azonnal
Nemzetgazdasági Minisztérium
2 példány
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

millió forintban, egy tizedessel
A módosítást elrendelő
jogszabály/ határozat
száma

3 500,0
Összesen

I.n.év
3 500,0

II. n.év

III.n.év

IV.n.év

3 500,0
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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.

