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Törvények

2017. évi CIV. törvény
a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény módosításáról*
1. A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény módosítása
1. §

(1) A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény (a továbbiakban: Tvtv.) a következő 4/D. alcímmel egészül ki:

„4/D. A közpénzekkel való felelős gazdálkodásra kötelezett szervezetekre vonatkozó különös
szabályok
11/G. § (1) A központi költségvetésről szóló törvényben nevesített és támogatásban részesített költségvetési szerv
és jogi személy, valamint a központi költségvetésről szóló törvényben nevesített és támogatásban részesített jogi
személytől támogatásban részesülő jogi személy, amennyiben a támogatásának összege az éves bevételeinek felét
eléri (a továbbiakban együtt: reklámozó) – a közpénzekkel való felelős gazdálkodás érdekében – reklámhordozón
az e §-ban meghatározottak szerint tehet közzé reklámot és plakátot.
(2) A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény szerinti
médiahirdetésifelület-értékesítő, valamint reklám közzétevője (a továbbiakban együtt: médiahirdetésifelületértékesítő), amennyiben az (1) bekezdésben meghatározott reklámozó számára közzétételi lehetőséget biztosít,
abban az esetben a listaárat köteles az e §-ban meghatározottak szerint a hatóság számára bejelenteni. A hatóság
a listaárat honlapján közzéteszi.
(3) A reklámozó – az (5) bekezdésben foglaltak kivételével – listaáron helyezhet el reklámhordozón plakátot.
(4) A listaár a médiahirdetésifelület-értékesítő által érvényesített, az azonos típusú, azonos méretű és azonos
elhelyezkedésű reklámhordozók tekintetében az előző üzleti évben az alkalmazott kedvezmények érvényesítése
nélkül, a megrendelő személyétől, a megrendelés mértékétől függetlenül meghatározott ár.
(5) A listaártól a közbeszerzésekről szóló törvény alapján közbeszerzési eljárásra kötelezett reklámozó
csak a közbeszerzésekről szóló törvény szerinti uniós nyílt eljárás szerint lefolytatott beszerzéssel, illetve
a közbeszerzésekről szóló törvény szerinti központi beszerző szerv által lefolytatott beszerzési eljárás alkalmazásával
térhet el.
(6) Az a reklámozó, aki a közbeszerzésekről szóló törvényben foglaltak alapján mentesül a közbeszerzési eljárás
lefolytatása alól, listaáron helyezhet el reklámhordozón plakátot.
(7) Az e § szerinti szabályok betartását a hatóság ellenőrzi. Az ellenőrzés elősegítése érdekében a plakát közzététele
céljából megkötött szerződést a reklámozó a hatóságnak haladéktalanul megküldi. A hatóság az így megkötött
szerződést honlapján közzéteszi.
(8) Az e § szerinti rendelkezések megsértése esetén a hatóság a médiahirdetésifelület-értékesítő és a reklámozó
költségén a plakátot két napon belül eltávolítja.
(9) E § alkalmazásában reklámnak minősül a járművön elhelyezett gazdasági reklám is.”
(2) A Tvtv. 11/G. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:
„(10) Az e § szerinti rendelkezések ismételt vagy többrendbeli megsértése esetén a hatóság jogellenesen elhelyezett
plakátonként 150 000 forint közigazgatási bírságot szab ki a médiahirdetésifelület-értékesítővel és a reklámozóval
szemben, kivéve, ha az eset összes körülményének mérlegelése alapján megállapítható, hogy a plakát elhelyezése
nem a reklámozó vagy a médiahirdetésifelület-értékesítő közrehatására vezethető vissza.”
(3) A Tvtv. a következő 15/A. §-sal egészül ki:
„15/A. § (1) A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény módosításáról szóló 2017. évi CIV. törvény
hatálybalépését megelőzően a 11/G. § (1) bekezdése szerinti reklámozóval plakát közzététele céljából kötött
szerződés alapján 2017. július 15-ig tehető közzé plakát.
(2) Ha a 11/G. § (2) bekezdése alapján listaár közzétételére még nem került sor, a médiahirdetésifelület-értékesítő
a szerződés megkötését megelőzően a hatóság részére bejelentett és a hatóság által a honlapján közzétett listaár
alkalmazásával köthet szerződést.”

* A törvényt az Országgyűlés a 2017. június 23-i ülésnapján fogadta el.
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2. Záró rendelkezések
2. §

(1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Az 1. § (2) bekezdése e törvény kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.
Áder János s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés elnöke
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Kormányrendeletek

A Kormány 174/2017. (VI. 30.) Korm. rendelete
az anyakönyvvezető és az anyakönyvi szervek eljárásáról és kijelöléséről, valamint az anyakönyvezéshez
szükséges képesítési feltételekről
A Kormány az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 94. § a)–c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény
15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az anyakönyvvezető és az anyakönyvi szervek
1. §

(1) A Kormány anyakönyvvezetőként
a)
a polgármestert,
b)
a jegyzőt,
c)
a polgármesteri hivatal és a közös önkormányzati hivatal köztisztviselőjét,
d)
– a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a hivatásos konzuli tisztviselőt
jelöli ki.
(2) A hivatásos konzuli tisztviselő nem minősül anyakönyvvezetőnek az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény
(a továbbiakban: At.) II. és III. fejezetében, valamint – a házassági névviselési forma módosítására irányuló eljárás
kivételével – IV. fejezetében meghatározott feladatok esetében.
(3) A házassági névviselési forma módosítására irányuló eljárás lefolytatására – ha a házassági anyakönyvi bejegyzés
adatai az elektronikus anyakönyvben korábban már rögzítésre kerültek – bármely anyakönyvvezető, egyéb esetben
a házasságkötést nyilvántartó anyakönyvvezető illetékes.
(4) Ha a házasságot külföldön kötötték, és a házassági anyakönyvi bejegyzés adatai az elektronikus anyakönyvben
korábban nem kerültek rögzítésre, a házassági névviselési forma módosítására irányuló eljárás lefolytatására a hazai
anyakönyvezés végzésére kijelölt anyakönyvi szerv jogosult.

2. §

(1) A Kormány az e rendeletben meghatározottak szerint anyakönyvi szervként
a)
az anyakönyvi ügyekért felelős minisztert,
b)
a fővárosi és megyei kormányhivatalt,
c)
a hivatásos konzuli tisztviselőt
jelöli ki.
(2) E rendelet eltérő rendelkezése hiányában anyakönyvi szervként a fővárosi és megyei kormányhivatal jár el.

3. §		
Az At. 44. § (4) bekezdése szerinti anyakönyvi szervként az anyakönyvi ügyekért felelős miniszter jár el.
4. §

(1) A Kormány anyakönyvi szervként
a)
a hazai anyakönyvezés végzésére,
b)
a névváltoztatási eljárás lefolytatására,
c)
az At. 14. § (2) bekezdésében foglalt feladat- és hatáskörök ellátására,
d)
azon államok körének közzétételére, amelyek esetében nincs helye igazolás kiállításának arról, hogy
a házasságkötésnek a személyes jog szerint nincs akadálya,
e)
az anyakönyvvezetőként eljáró hivatásos konzuli tisztviselő felügyeleti szerveként, valamint
f)
a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvényben és a polgárok
személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló
146/1993. (X. 26.) Korm. rendeletben meghatározott feladatokra
Budapest Főváros Kormányhivatalát jelöli ki.
(2) A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény (a továbbiakban: Ápt.) 4. § (3) és (3a) bekezdése,
valamint 5. §-a alapján magyar állampolgárságot szerzett személyek esetében, ha az anyakönyvi esemény hazai
anyakönyvezésére a honosítási és visszahonosítási eljárást lefolytató állampolgársági ügyekben eljáró szerv által
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megküldött iratok alapján kerül sor, a hazai anyakönyvezés végzésére kijelölt anyakönyvi szerv a magyarországi
eskü- vagy fogadalomtétel helye szerint illetékes megyei kormányhivatal, egyéb esetben Budapest Főváros
Kormányhivatala.
(3) A hazai anyakönyvezési eljárást Budapest Főváros Kormányhivatala folytatja le az Ápt. 5/A. §-ában, 11. §-ában és
12. §-ában meghatározott eljárásokban előterjesztett hazai anyakönyvezésre irányuló kérelmek esetében, valamint
minden olyan esetben, ahol más hatóság illetékessége nem állapítható meg.
5. §

(1) A Kormány az 1. mellékletben meghatározott külképviselet hivatásos konzuli tisztviselőjét hazai anyakönyvezés
végzésére anyakönyvi szervként jelöli ki.
(2) A hazai anyakönyvezési eljárást annak az 1. mellékletben meghatározott külképviseletnek a hivatásos konzuli
tisztviselője folytatja le, amely külképviseleten a hazai anyakönyvezésre vonatkozó kérelmet benyújtották.

2. Az anyakönyvezéshez szükséges képesítési feltételek
6. §

(1) Az anyakönyvezést
a)
a polgármester és a jegyző anyakönyvi szakvizsgával vagy a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól
szóló kormányrendeletben az anyakönyvi feladatkörre meghatározott képesítéssel,
b)
az anyakönyvi szerv kormánytisztviselője, a polgármesteri hivatal és a közös önkormányzati hivatal
köztisztviselője a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló kormányrendeletben meghatározott
képesítéssel,
c)
az anyakönyvi szerv állami tisztviselője az állami tisztviselők képesítési előírásairól szóló kormányrendeletben
meghatározott képesítéssel,
d)
a hivatásos konzuli tisztviselő anyakönyvi szakvizsgával
láthatja el.
(2) Ha felsőoktatásban szerzett közszolgálati szakképzettséggel vagy állam- és jogtudományi képzési területen szerzett
szakképzettséggel rendelkezik
a)
a polgármesteri hivatal köztisztviselője,
b)
a közös önkormányzati hivatal köztisztviselője,
c)
a hivatásos konzuli tisztviselő,
és a kinevezésekor nem rendelkezik anyakönyvi szakvizsgával, azt a kinevezésétől számított egy éven belül meg kell
szereznie.
(3) Az anyakönyvi szerv állami tisztviselője és kormánytisztviselője, ha a kinevezésekor nem rendelkezik anyakönyvi
szakvizsgával, azt a kinevezésétől számított egy éven belül meg kell szereznie.

3. Az utónév utónévjegyzékbe történő felvétele
7. §

(1) Az érintett az általa választott, azonban a Magyar Tudományos Akadémia (a továbbiakban: MTA) által vezetett
utónévjegyzékben (a továbbiakban: utónévjegyzék) nem szereplő utónév utónévjegyzékbe történő felvételét
az anyakönyvi szerv által rendszeresített, a 2. mellékletben meghatározott adattartalmú kérelemmel – írásban vagy
elektronikus úton – kezdeményezheti.
(2) A kérelem benyújtható bármely anyakönyvvezetőnél vagy anyakönyvi szervnél.

8. §

(1) Az anyakönyvi szerv az MTA megkeresését mellőzi, ha az utónévjegyzékbe felvenni kért utónevet a benyújtástól
számított fél éven belül már kérelmezték, és az MTA az utónévjegyzékbe történő felvételét nem támogatta.
(2) Az anyakönyvi szerv az MTA nyilatkozatáról és a kezdeményezés továbbításának mellőzéséről tájékoztatja
az érintettet.

4. Záró rendelkezések
9. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2017. július 1. napján lép hatályba.
(2) A rendelet
a)
1. § (1) bekezdés d) pontja és (2) bekezdése,
b)
2. § c) pontja,
c)
4. § (1) bekezdés e) pontja,
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d)
5. §-a,
e)
6. § (1) bekezdés d) pontja és (2) bekezdés c) pontja, valamint
f)
1. melléklete
2017. október 1. napján lép hatályba.
10. §		
Hatályát veszti az anyakönyvi szervek kijelöléséről és az anyakönyvezéshez szükséges képesítési feltételekről szóló
415/2016. (XII. 14.) Korm. rendelet.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a 174/2017. (VI. 30.) Korm. rendelethez
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Bécsi Nagykövetség
Beregszászi Konzulátus
Berlini Nagykövetség
Berni Nagykövetség
Brüsszeli Nagykövetség
Csíkszeredai Főkonzulátus
Dublini Nagykövetség
Düsseldorfi Főkonzulátus
Hágai Nagykövetség
Kolozsvári Főkonzulátus
Koppenhágai Nagykövetség
Londoni Nagykövetség
Madridi Nagykövetség
Milánói Főkonzulátus
Müncheni Főkonzulátus
Oslói Nagykövetség
Párizsi Nagykövetség
Stockholmi Nagykövetség
Stuttgarti Főkonzulátus
Szabadkai Főkonzulátus
Ungvári Főkonzulátus
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2. melléklet a 174/2017. (VI. 30.) Korm. rendelethez
A Magyar Tudományos Akadémia utónév anyakönyvezhetőségére vonatkozó nyilatkozata iránti
kérelem adattartalma
1.

Kérelmező
1.1.
neve
1.2.
lakóhelye
1.3.
tartózkodási helye*
1.4.
elektronikus levél (e-mail) címe*
2.
Kért utónév
3.
Az utónév női/férfi (A nemnek megfelelően kiválasztandó.)
4.
Kezdeményezés indoka
5.
Az utónév eredete*
6.
Az utónév jelentése*
7.
Keltezés
8.
Kérelmező aláírása
* Nem kötelező megadni.
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1437/2017. (VI. 30.) Korm. határozata
az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer 2017. évi üzemeltetésével kapcsolatos feladatokról
1. A Kormány az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer szükséges továbbfejlesztéséhez és külső
üzemeltetés támogatásának biztosításához kapcsolódó feladatok meghatározásáról szóló 1706/2016. (XII. 5.)
Korm. határozat (a továbbiakban: Korm. határozat) végrehajtása és a működtetés folyamatos biztosítása érdekében
a)
felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a postaügyért és a nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért felelős
kormánybiztossal együttműködve intézkedjen az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer
(a továbbiakban: EKAER) kialakításáról szóló szállítói szerződéshez kapcsolódóan az EKAER 2017. december
31-ig történő szállítói üzemeltetés támogatásának a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zártkörűen Működő
Részvénytársaság (a továbbiakban: NÚSZ Zrt.) általi megrendeléséről a megkötött szállítói szerződés
szükséges módosításával;
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
postaügyért és a nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért felelős kormánybiztos
Határidő:
azonnal
b)
felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a postaügyért és a nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért felelős
kormánybiztossal együttműködve intézkedjen az EKAER tekintetében a NISZ Nemzeti Infokommunikációs
Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: NISZ Zrt.) által ellátandó üzemeltetési
feladatoknak – a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokat egyedi szolgáltatási
megállapodás útján igénybe vevő szervezetekről, valamint a központi szolgáltató által üzemeltetett vagy
fejlesztett informatikai rendszerekről szóló 7/2013. (II. 26.) NFM rendelet alapján történő – a NÚSZ Zrt. általi
2017. december 31. napjáig tartó időszakra történő megrendeléséről a megkötött szerződés szükséges
módosításával;
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
postaügyért és a nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért felelős kormánybiztos
Határidő:
azonnal
c)
felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket 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 alcímének a 3. Elektronikus Közúti
Áruforgalom Ellenőrző Rendszer üzemeltetése jogcímcsoporttal történő kiegészítése érdekében;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
d)
felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjon az a) és b) alpontban meghatározott feladatok
végrehajtásához szükséges bruttó 925 675 420 forint összegű forrás biztosításáról 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, 3. Elektronikus Közúti
Áruforgalom Ellenőrző Rendszer üzemeltetése jogcímcsoport javára;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
e)
felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a postaügyért és a nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért felelős
kormánybiztossal együttműködve gondoskodjon a NÚSZ Zrt. és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen
működő Részvénytársaság között hatályban lévő támogatási szerződés módosításáról a d) alpontban
meghatározott forrásnak a NÚSZ Zrt. részére történő biztosítása érdekében;
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
postaügyért és a nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért felelős kormánybiztos
Határidő:
a d) alpontban meghatározott forrás biztosítását követően azonnal
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f)

felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a postaügyért és a nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért felelős
kormánybiztossal együttműködve, a nemzetgazdasági miniszter bevonásával intézkedjen a 2018. január 1.
napjától kezdődő és 2022. június 30-ig tartó időtartamra az EKAER üzemeltetéséhez, üzemeltetésének
támogatásához, fejlesztéséhez – ideértve a jogszabály változására, valamint a Kormány döntésére
tekintettel szükségessé váló fejlesztéseket is – szükséges szolgáltatásoknak a Nemzeti Adó- és Vámhivatal
(a továbbiakban: NAV) részére a NÚSZ Zrt. által történő beszerzéséről és a szükséges szerződések NAV általi
megkötéséről;
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
nemzetgazdasági miniszter
postaügyért és a nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért felelős kormánybiztos
Határidő:
2017. december 31.
g)
felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjon az f ) alpontban meghatározott feladatok
végrehajtásához szükséges forrásnak a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló törvény
Nemzeti Adó- és Vámhivatal fejezetében történő biztosításáról.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
felmerülés ütemében
2. A Kormány visszavonja a Korm. határozat 1.6. és 1.7. pontját.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1438/2017. (VI. 30.) Korm. határozata
a 2016. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról és egyes Korm. határozatok
módosításáról
1. A Kormány
a)
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 az I. Országgyűlés fejezetnél keletkezett 113 000 000 forint,
a X. Igazságügyi Minisztérium fejezetnél keletkezett 550 000 000 forint, a XI. Miniszterelnökség
fejezetnél keletkezett 110 000 000 forint és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetnél keletkezett
760 800 000 forint felhasználását;
b)
az Ávr. 153. §-ában biztosított jogkörében eljárva engedélyezi a 2016. évi kötelezettségvállalással terhelt,
azonban meghiúsulás miatt kötelezettségvállalással nem terheltté vált költségvetési maradványokból
a XI. Miniszterelnökség fejezetnél keletkezett 112 273 180 forint, a XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
fejezetnél keletkezett 625 000 000 forint és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetnél keletkezett
1 006 000 000 forint felhasználását;
c)
az Ávr. 153. §-ában biztosított jogkörében eljárva engedélyezi a XI. Miniszterelnökség fejezetnél keletkezett
175 260 000 forint összegű kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány 2017. június 30-át követő
felhasználását;
d)
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva
az 1. és 2. pontokban felhasználásra engedélyezett összegekből az 1. melléklet szerinti átcsoportosítást
rendeli el.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
2. A Kormány egyetért azzal, hogy a Budai Várban található Karmelita kolostorban elhelyezendő műtárgyak beszerzése
érdekében elvégzendő és további egyéb feladatokról szóló 1067/2016. (II. 25.) Korm. határozat (a továbbiakban:
Határozat) 1. melléklete szerint – az egyszeri előirányzat-átcsoportosítás összesen összegének változatlanul
hagyása mellett – a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 11. Közgyűjtemények cím, K6. Beruházások
kiemelt előirányzat javára átcsoportosított 1006,0 millió forint a XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű
előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 57. Kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok ellátásának
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támogatása gazdasági társaságok részére jogcímcsoport, K6. Beruházások kiemelt előirányzaton kerüljön
felhasználásra és elszámolásra.
3. A Határozat 1. pontjában a „Felelős: emberi erőforrások minisztere Határidő: 2017. június 30.” szövegrész helyébe
a „Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter Határidő: 2017. december 31.” szöveg lép.
4. A 2016. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról szóló 1317/2017. (VI. 8.) Korm. határozat
1. pontjában az „597 437 224” szövegrész helyébe a „44 877 224” szöveg, valamint 2. pontjában az „engedélyezi”
szövegrész helyébe az „engedélyezi a XIV. Belügyminisztérium fejezetnél keletkezett 552 560 000 forint és” szöveg
lép.
5. A 2016. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról szóló 1100/2017. (III. 6.) Korm. határozat
a) pontjában a „210 693 394” szövegrész helyébe a „210 693 146” szöveg lép.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A 2016. évi költségvetési maradványok átcsoportosítása

Fejezetszám
X.

XI.

XVII.

XX.

Címszám

Alcímszám

Jogcímcsoport
szám

1

30

20

10

Kiemelt
előirányzat
szám

K5
K8

1

38

57

24

2

B2

B2

B2

11
20

Jogcímszám

K8
2

4

55

3

9

9

K5

B1

B2

Fejezetnév

Címnév

Alcímnév

Jogcímcsoportnév

Jogcímnév

Igazságügyi Minisztérium
Igazságügyi Minisztérium igazgatása

forintban

Kiemelt előirányzat neve

Egyéb működési célú kiadások
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Miniszterelnökség
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célelőirányzatok
Kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok ellátásának támogatása gazdasági társaságok részére
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Egyéb feladatok
A hulladékgazdálkodási ideiglenes közszolgáltatás indokolt többletköltségei és kapcsolódó kártalanítása
Működési célú támogatások államháztartáson belülről
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei
Gyógyító-megelőző ellátás intézetei
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
Közgyűjtemények
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Normatív finanszírozás
Köznevelési célú humánszolgáltatás és működési támogatás
Egyéb működési célú kiadások
Köznevelési feladatok támogatása
Nem önkormányzati fenntartású köznevelési intézmények központi előirányzata
Működésisi célú támogatások államháztartáson belülről
Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások
Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Átcsoportosítás (+/-)

-100 000 000
-450 000 000

1 006 000 000
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1. melléklet az 1438/2017. (VI. 30.) Korm. határozathoz

100 000 000

150 000 000
-1 006 000 000

-758 655 610

758 655 610

300 000 000
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10370
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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.

