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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1496/2017. (VIII. 8.) Korm. határozata
a 2017. évi határátlépéssel járó csapatmozgások engedélyezéséről szóló 1863/2016. (XII. 28.)  
Korm. határozat módosításáról

 1.  A  2017. évi határátlépéssel járó csapatmozgások engedélyezéséről szóló 1863/2016. (XII. 28.) Korm. határozat 
(a továbbiakban: H.) 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

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

  Dr. Semjén Zsolt s. k.,
  miniszterelnök-helyettes

1. melléklet az 1496/2017. (VIII. 8.) Korm. határozathoz

 1.  A H. 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat az alábbi 62–63. sorokkal egészül ki:

[Fsz. A gyakorlat megnevezése Felelős
A gyakorlat tervezett 

helye

A gyakorlat 

tervezett időpontja

Létszám (fő)  

legfeljebb]

„62.
CARPATHIAN HAWK 2017 harcászati 

repülőgép gyakorlat
MH ÖHP Magyarország III–IV. n.é. 150

63.
Közép-Európai Védelmi 

Együttműködési (CEDC) határvédelmi 
gyakorlat

MH ÖHP Ausztria III–IV. n.é. 150”

A Kormány 1497/2017. (VIII. 8.) Korm. határozata
a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő és egyes fejezetek közötti előirányzat-
átcsoportosításról

A Kormány
 1. az  államháztartásról szóló 2011.  évi CXCV.  törvény (a  továbbiakban: Áht.) 21.  § (1)  bekezdésében és 33.  § 

(2)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 2 905 600 000 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el 
elszámolási, a fel nem használt rész tekintetében visszatérítési kötelezettséggel a Magyarország 2017. évi központi 
költségvetéséről szóló 2016.  évi XC.  törvény (a  továbbiakban: Kvtv.) 1.  melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 
32.  Központi kezelésű előirányzatok cím, 1. Rendkívüli kormányzati intézkedések alcím terhére, az  1.  melléklet 
szerint;
Az átcsoportosítás tekintetében

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

Az elszámolás és a visszatérítési kötelezettség tekintetében
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2017. december 15.

 2. az  Áht. 33.  § (2)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 9 974 500 000 forint egyszeri átcsoportosítását 
rendeli el elszámolási kötelezettséggel a  Kvtv. 1.  melléklet XLII. A  költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai 
fejezet, 37. Hozzájárulás az  EU költségvetéséhez cím, 2. GNI alapú hozzájárulás alcím terhére, a  XX. Emberi 
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Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 24. Sportlétesítmények fejlesztése és 
kezelése alcím, 11. Sportlétesítmények fejlesztése és fenntartása jogcímcsoport, 2. Állami, önkormányzati és egyéb 
sportlétesítmények fejlesztése, fenntartása jogcím javára, az 1. melléklet szerint.
Az átcsoportosítás tekintetében

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

Az elszámolás tekintetében
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2017. december 15.

  Dr. Semjén Zsolt s. k.,
  miniszterelnök-helyettes
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1. melléklet az 1497/2017. (VIII. 8.) Korm. határozathoz

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
XI. Miniszterelnökség

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

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

hatása
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
23 Sporttevékenység támogatása

297446 5

K5 Egyéb működési célú kiadások 93 200 000
340640 29 Sportági fejlesztési koncepciók megvalósításával összefüggő feladatok támogatása

K5 Egyéb működési célú kiadások 52 000 000
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 7 000 000

24 Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése
11 Sportlétesítmények fejlesztése és fenntartása

277145 2 Állami, önkormányzati és egyéb sportlétesítmények fejlesztése, fenntartása
K5 Egyéb működési célú kiadások 86 700 000
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 12 641 200 000

XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
37 Hozzájárulás az EU költségvetéséhez

269956 2 GNI alapú hozzájárulás
K5 Egyéb működési célú kiadások -9 974 500 000

XI. Miniszterelnökség
32 Központi kezelésű előirányzatok

297102 1 Rendkívüli kormányzati intézkedések
K5 Egyéb működési célú kiadások -2 905 600 000

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

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

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

hatása

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

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

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

hatása
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
23 Sporttevékenység támogatása

297446 5
93 200 000

340640 29 Sportági fejlesztési koncepciók megvalósításával összefüggő feladatok támogatása 59 000 000
24 Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése

11 Sportlétesítmények fejlesztése és fenntartása
277145 2 Állami, önkormányzati és egyéb sportlétesítmények fejlesztése, fenntartása 12 727 900 000

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

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I. n.év II. n.év III. n.év IV. n.év
Fejezet időarányos
Állami Számvevőszék teljesítményarányos  
Magyar Államkincstár egyéb: azonnal 12 880 100 000 12 880 100 000
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

2 példány

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat száma

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat száma

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

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

Országos sportági szakszövetségek akadémia rendszerének kialakítása, továbbá 
az MLSZ feladatainak támogatása

Országos sportági szakszövetségek akadémia rendszerének kialakítása, továbbá 
az MLSZ feladatainak támogatása

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

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat száma

Államház-
tartási egyedi 

azonosító
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A Kormány 1498/2017. (VIII. 8.) Korm. határozata
az IKOP-3.2.0-15-2016-00016 azonosító számú („Kaposvár megyei jogú város intermodális pályaudvar 
és a hozzá kapcsolódó közösségi közlekedés fejlesztése” című) projekt támogatásának növeléséről, 
a kaposvári helyőrségi szálló átköltöztetéséhez szükséges forrás biztosításáról, valamint az Integrált 
Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló  
1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról

 1. A Kormány
a) egyetért az  IKOP-3.2.0-15-2016-00016 azonosító számú, „Kaposvár megyei jogú város intermodális 

pályaudvar és a hozzá kapcsolódó közösségi közlekedés fejlesztése” című projekt (a  továbbiakban: projekt) 
támogatásának 1. melléklet szerinti növelésével,

b) egyetért a projekt támogatási szerződésének 1. melléklet szerinti módosításával,
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal

c) egyetért a Magyarország Kormánya és Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési 
megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1803/2015. (XI. 10.) Korm. határozat 
2. pontjának végrehajtása érdekében azzal, hogy
ca) a Kaposvár 7120 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlanon (a továbbiakban: 7120 helyrajzi számú 

ingatlan) működő helyőrségi szállót a  Kaposvár 836 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlanra 
(a továbbiakban: 836 helyrajzi számú ingatlan) áthelyezzék,

cb) a  836 helyrajzi számú ingatlant felújítsák (a  továbbiakban: Beruházás) azzal, hogy a  Beruházást 
állami beruházásként, a Honvédelmi Minisztérium megvalósításában végzik el,

d) felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon a Beruházás megvalósításáról szóló előterjesztés 
elkészítéséről és a Modern Városok Program Bizottsághoz történő benyújtásáról,
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal

e) felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert és a honvédelmi minisztert, hogy a Modern Városok Program 
megvalósításáról szóló 250/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése alapján meghozott jóváhagyó 
döntés esetén a Beruházás finanszírozása érdekében szükséges forrás – a Magyarország 2017. évi központi 
költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (a  továbbiakban: Kvtv.) 1.  melléklet XI. Miniszterelnökség 
fejezet terhére, a Kvtv. 1. melléklet a XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet javára történő – átcsoportosítása 
céljából nyújtson be előterjesztést a Kormány részére az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § 
(2) bekezdése szerinti döntés kezdeményezése érdekében,
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
 honvédelmi miniszter
Határidő: a Modern Városok Program Bizottság döntését követően azonnal

f ) felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a  Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő 
Részvénytársaság (a továbbiakban: MNV Zrt.) útján gondoskodjon a 836 helyrajzi számú ingatlan Honvédelmi 
Minisztérium részére történő vagyonkezelésbe adása érdekében szükséges intézkedések megtételéről,
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
 honvédelmi miniszter
Határidő: azonnal

g) felhívja a  honvédelmi minisztert, hogy gondoskodjon a  Beruházás megvalósítása és a  helyőrségi szálló 
átköltöztetése érdekében szükséges intézkedések megtételéről,
Felelős: honvédelmi miniszter
Határidő: a vagyonkezelési szerződés f) alpont szerinti megkötését és az e) alpont szerinti forrás rendelkezésre 

állását követően azonnal
h) felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az MNV Zrt. útján tegye meg a szükséges intézkedéseket a 7120 

helyrajzi számú ingatlan megosztására irányuló telekalakítási eljárás megindításához szükséges tulajdonosi 
hozzájáruló nyilatkozat kiadása érdekében.
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2018. február 28.
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 2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
 3. Az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016.  

(V. 18.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat
a) B:96 mezőjében a „Kaposvár megyei jogú város vasútállomás intermodális átszállókapcsolatainak fejlesztése 

és P+R parkolók kialakítása a  megyeszékhely vasúti elővárosi körzetében I. ütem” szövegrész helyébe 
a  „Kaposvár megyei jogú város intermodális pályaudvar és a  hozzá kapcsolódó közösségi közlekedés 
fejlesztése” szöveg,

b) D:96 mezőjében a „10,50” szövegrész helyébe a „14,10” szöveg
lép.

  Dr. Semjén Zsolt s. k.,
  miniszterelnök-helyettes
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1. melléklet az 1498/2017. (VIII. 8.) Korm. határozathoz

A B C D E F G H

1.

Projekt azonosító 

száma
Projekt megnevezése Támogatást igénylő neve

Módosítás előtti forrásszerkezet Módosítást követő forrásszerkezet

Projekt rövid bemutatása
2.

Projekt előkészítésének 

le nem vonható, 

az Európai Unió felé 

el nem számolható 

általános forgalmi 

adóval növelt 

összköltsége 

legfeljebb (Ft)

Projekt Integrált 

Közlekedésfejlesztési 

Operatív Program 

(a továbbiakban: IKOP) 

támogatása (Ft)

Projekt 

megvalósításának le 

nem vonható, az Európai 

Unió felé el nem 

számolható, általános 

forgalmi adóval növelt 

összköltsége legfeljebb 

(Ft)

Projekt IKOP keretében 

finanszírozandó 

támogatása (Ft)

3.
IKOP-3.2.0-15-

2016-00016

Kaposvár megyei 
jogú város 

intermodális 
pályaudvar és 

a hozzá kapcsolódó 
közösségi 

közlekedés 
fejlesztése 

NIF Nemzeti 
Infrastruktúra Fejlesztő 

zártkörűen működő 
Részvénytársaság 

és a Kaposvári 
Közlekedési 

Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság 

konzorciuma

1 720 330 383 1 510 494 954 17 679 521 106 14 076 786 862

A vasúti és közúti, közösségi 
és egyéb közlekedési módok 
közötti közvetlen átszállási 
kapcsolatot magas szintű 
szolgáltatásokkal biztosító 
létesítmények kialakítása,  
P+R parkolók kiépítése.
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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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