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III. Kormányrendeletek

A Kormány 427/2017. (XII. 19.) Korm. rendelete
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 15b. pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az  Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 549/2013. 
(XII.  30.) Korm. rendelet [a  továbbiakban: 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet] 6.  §-a a  következő (1b)  bekezdéssel 
egészül ki:
„(1b) Az  európai uniós forrást tartalmazó előirányzatok társfinanszírozáson felüli felhasználása az  (1) és 
(1a) bekezdésben meghatározottakon túl lehetséges a 2014–2020 programozási időszakban az Európai Regionális 
Fejlesztési Alap és az  Előcsatlakozási Támogatási Eszköz egyes, határon átnyúló együttműködési programjainak 
végrehajtásáról szóló 126/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet 4. § (9) bekezdésében meghatározott esetekben is.”

 (2) Az 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Ha az  (1) bekezdés szerinti kifizetések az európai uniós támogatás terhére elszámolhatóvá válnak, a  teljesített 
kifizetésekre jutó bevételek a központi költségvetés közvetlen bevételét képezik.”

2. §  Az 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„9.  § Az  irányító hatóság a  32.  § (1)  bekezdés szerinti előirányzatok terhére önerő kifizetése céljából csak olyan 
átutalást kezdeményezhet a kedvezményezett vagy a szállító részére, amelyet még a  folyósítás évében a  fejezetet 
irányító szerv a 45. § szerinti előirányzatról az érintett operatív program javára vissza tud pótolni, illetve teljesíteni 
tud.”

3. §  Az 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 10. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  fejezetet irányító szerv a  (2)  bekezdés alapján beérkezett igényeket időrendi sorrendben dolgozza 
fel. A  fejezetet irányító szerv vezetője a  feldolgozott igények alapján dönt az  egyes igények teljesítésének 
jóváhagyásáról, és ezzel összefüggésben gondoskodik az előirányzat átcsoportosításáról.”

4. §  Az 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 3. alcíme a következő 10/B. §-sal egészül ki:
„10/B.  § (1) Az  előirányzat 6.  §-ban foglaltak szerinti társfinanszírozáson felüli felhasználásának, illetve a  tartalék 
21.  § szerinti felhasználására irányuló igény jóváhagyása esetén a  biztosított finanszírozás terhére a  támogató 
költségvetési támogatást nyújthat
a) fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosítással az érintett fejezetet irányító szervek megállapodása alapján,
b) önálló támogatási szerződés keretében vagy
c) a projekt európai uniós támogatási szerződésében,
a támogatásra vonatkozó egyedi feltételek meghatározása mellett.
(2) Az (1) bekezdés szerinti szerződés tartalmazza
a) a támogatás összegét és folyósításának ütemezését,
b) a támogatás folyósításának módját, valamint
c) a folyósított támogatással való elszámolás módját és az annak ellenőrzésére vonatkozó szabályokat.
(3) Az ütemezés megállapítása során figyelembe kell venni a folyósításra kerülő előleg összegét is.
(4) A  kedvezményezett a  rendelkezésére bocsátott és tárgyévben fel nem használt támogatást a  következő 
években felhasználhatja. Az előirányzat-maradványra visszafizetési kötelezettsége a projekt pénzügyi befejezésekor 
keletkezik.
(5) A támogató a támogatás szabályszerű felhasználását a szerződésben meghatározott gyakorisággal, de legalább 
a  projekt pénzügyi befejezésekor ellenőrzi. A  fejezetet irányító szerv az  ellenőrzési feladatát az  irányító hatóság, 
illetve a közreműködő szervezet bevonásával is elláthatja.”
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5. §  Az 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:
[A Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Kft. uniós feladatainak támogatása előirányzat célja 
a  Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a  továbbiakban: SZPI) 
által]
„h) a PHARE és Átmeneti támogatás programokhoz kapcsolódóan”
(ellátott feladatok európai uniós támogatásból el nem számolható költségeinek finanszírozása.)

6. § (1) Az 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az Európai uniós programokhoz kapcsolódó tartalék előirányzat (ezen alcím alkalmazásában a  továbbiakban: 
előirányzat) a  részben európai uniós forrásból finanszírozott programokkal, projektekkel kapcsolatosan az  előre nem 
látható kiadások finanszírozására használható fel, különösen]
„g) a  támogató számára a  kedvezményezettel szemben fizetési kötelezettséget megállapító, polgári perben 
meghozott jogerős bírósági határozat vagy polgári nemperes eljárásban meghozott jogerős határozat alapján 
a kedvezményezettet megillető tőkeösszeg, annak kamatai, valamint eljárási költség megfizetésére,”

 (2) Az 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Nem finanszírozható az előirányzat terhére az (1) bekezdés f ) pontja szerinti igény egyéni vállalkozó, egyéni cég 
vagy gazdasági társaság esetében.”

 (3) Az 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 21. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az  (1)  bekezdés c) és f )  pontja szerinti esetben az  előirányzat terhére történő finanszírozási igényről való 
döntéssel egyidejűleg a  fejezetet irányító szerv vezetője a  projekt megvalósításához fűződő nemzeti érdek 
tekintetében is döntést hoz.”

 (4) Az 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 21. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Az  (1)  bekezdés c) és f )  pontja alkalmazásában nemzeti érdeknek minősül különösen az, ha a  finanszírozásra 
számot tartó tevékenység
a) Magyarország uniós jogból vagy nemzetközi jogból fakadó kötelezettségei teljesítéséhez,
b) nemzeti stratégiában meghatározott célok eléréséhez,
c) cselekvési terv végrehajtásához,
d) az  Országgyűlés vagy a  Kormány döntése értelmében nemzeti vagy országos érdekűnek minősül, és ennek 
elvégzéséhez,
e) a  lakosság széles körét érinti, és állami vagy helyi önkormányzati feladat ellátásához vagy a  közjó egyébként 
történő előmozdításához
járul hozzá.”

7. §  Az 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 23. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) A 22. § (2) bekezdése szerinti önerő a (4) bekezdésben foglaltakon kívül az Európai Unió vagy más nemzetközi 
szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a  2007–2013 programozási időszakban a  Kormány által 
a  nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt beruházások, valamint a  2014–2020 programozási időszakban 
a szennyvízelvezetési és tisztítási, a hulladékgazdálkodási és az ivóvízminőség-javító beruházások megvalósításáról 
szóló 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet 3.  § (2)  bekezdésében meghatározott szerv részére a  jogszabályban 
meghatározott feladatainak végrehajtásához is megtéríthető.”

8. §  Az 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet a következő 38/A. §-sal egészül ki:
„38/A.  § Az  EGT, Norvég Alap támogatásból megvalósuló projektek 2014–2021 előirányzat (XIX. fejezet 2. cím 
6. alcím 8. jogcímcsoport) vonatkozásában
a) kötelezettségvállaló: a fejezetet irányító szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,
b) pénzügyi ellenjegyző: a fejezetet irányító szerv gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,
c) teljesítés igazoló: a fejezetet irányító szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,
d) érvényesítő: a fejezetet irányító szerv gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy,
e) utalványozó: a fejezetet irányító szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy.”

9. §  Az 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
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10. §  Az 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet
 1. 2. § (1) bekezdés 3. pontjában a „19. pontja” szövegrész helyébe a „38. pontja” szöveg,
 2. 2. § (1) bekezdés 9. pontjában a „25. pontja” szövegrész helyébe az „59. pontja” szöveg,
 3. 2. § (1) bekezdés 10. pontjában a „32. pontja” szövegrész helyébe a „66. pontja” szöveg,
 4. 2. § (1) bekezdés 11. pontjában a „34. pontja” szövegrész helyébe a „68. pontja” szöveg,
 5. 2. § (1) bekezdés 12. pontjában a „35. pontja” szövegrész helyébe a „69. pontja” szöveg,
 6. 2. § (1) bekezdés 14. pontjában a „42. pontja” szövegrész helyébe a „77. pontja” szöveg, a „126/2016. (VI. 7.) 

Korm. rendelet” szövegrész helyébe a „126/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet [a  továbbiakban: 126/2016. (VI. 7.) 
Korm. rendelet]” szöveg,

 7. 2.  § (1)  bekezdés 17.  pontjában a „rendelet] és a  272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben” szövegrész helyébe 
a „rendelet], a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben és a 126/2016 (VI. 7.) Korm. rendeletben” szöveg,

 8. 2. § (1) bekezdés 19. pontjában az „57. pontja” szövegrész helyébe a „100. pontja” szöveg,
 9. 5. § (3) bekezdésének záró szövegrészében a „kamatot” szövegrész helyébe az „ügyleti kamatot” szöveg,
10. 6.  § (1a)  bekezdésében az  „azzal, hogy az  uniós támogatást a  Területi Együttműködés előirányzatból 

előlegezik meg” szövegrész helyébe az „az uniós támogatást a Területi Együttműködés előirányzatból történő 
– a 126/2016 (VI. 7.) Korm. rendelet szerinti – megelőlegezéssel” szöveg,

11. 6. § (2) bekezdésében az „a 300” szövegrész helyébe az „az 50” szöveg,
12. 10. § (1) bekezdésében a „hatóság” szövegrész helyébe a „hatóság vagy a kifizető ügynökség” szöveg,
13. 10. § (5) bekezdésében a „hatóság” szövegrész helyébe a „hatóság vagy a kifizető ügynökség” szöveg,
14. 12. § (1) bekezdésében az „Európai Unió alapjaiból” szövegrész helyébe az „európai uniós forrásból” szöveg, 

a „lebonyolításához” szövegrész helyébe a „lebonyolításához és a programok fenntartási időszakához kötődő 
kötelezettségek teljesítéséhez” szöveg,

15. 12. § (2) bekezdés g) pontjában a „kapcsolódóan” szövegrész helyébe a „kapcsolódóan, valamint” szöveg,
16. 23. § (5) bekezdésében a „projektek” szövegrész helyébe a „kiemelt projektek” szöveg, az „az éves fejlesztési 

keret elfogadásáról szóló döntés erre vonatkozó rendelkezése alapján megtéríthető” szövegrész helyébe 
a „megtérítendő” szöveg,

17. 40. § a) pontjában a „személy,,” szövegrész helyébe a „személy,” szöveg,
18. 40. § b) pontjában a „személy,,” szövegrész helyébe a „személy,” szöveg,
19. 40. § e) pontjában a „személy,.” szövegrész helyébe a „személy.” szöveg,
20. 49/D.  § (1)  bekezdés nyitó szövegrészében az „1. jogcímcsoport” szövegrész helyébe a „2. jogcímcsoport” 

szöveg,
21. 49/D. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében az „1 jogcímcsoport 5” szövegrész helyébe a „2. jogcímcsoport 5.” 

szöveg,
22. 49/E.  § (1)  bekezdés nyitó szövegrészében a  „2. jogcímcsoport” szövegrész helyébe a  „3. jogcímcsoport” 

szöveg, a „2 jogcímcsoport 2” szövegrész helyébe a „3. jogcímcsoport 2.” szöveg,
23. 49/E. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében a „2 jogcímcsoport 3” szövegrész helyébe a „3. jogcímcsoport 3.” 

szöveg
lép.

11. §  Hatályát veszti az 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet
 1. 6. § (1) bekezdés a) pontja,
 2. 6. § (1) bekezdés d) pontja,
 3. 6. § (1) bekezdés e) pontjában az „és átalányon alapuló korrekcióval került megállapításra” szövegrész,
 4. 6. § (1) bekezdés g) pontja,
 5. 12. § (2) bekezdés f ) pontjában a „valamint” szövegrész,
 6. 15. § (1) bekezdés b)–d) pontja,
 7. 15. § (2) bekezdésében az „és IV.” szövegrész,
 8. 21. § (3) bekezdése,
 9. 21/A–21/C. §-a,
10. 22. § (1) bekezdése,
11. 27. § (2) bekezdésében az „akcióterv,” szövegrész,
12. 27. § (3) bekezdése,
13. 27. § (4) bekezdésében az „akcióterv,” szövegrész,
14. 27. § (5) bekezdésében az „akcióterv,” szövegrész,
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15. IV. Fejezete,
16. 46. § e) pontjában az „elnöke” szövegrész,
17. 49/A. §-a és 49/B. §-a,
18. 49/C. § (1) bekezdése.

12. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) Az 1. § (2) bekezdése, a 8. §, a 10. § 14. pontja, valamint a 11. § 9., 17. és 18. pontja 2018. január 1-jén lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 427/2017. (XII. 19.) Korm. rendelethez

Hatályát veszti az 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 34–36. sora.

A Kormány 428/2017. (XII. 19.) Korm. rendelete
a Gül Baba Türbéje Örökségvédő Alapítvány feladatainak meghatározásáról

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 külpolitikáért felelős miniszter a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 
88. § (2) bekezdés b) és j) pontjában, valamint 89. § (2) bekezdés m) pontjában meghatározott feladatait a Gül Baba 
Türbéje Örökségvédő Alapítvány közreműködésével látja el.

2. §  A külpolitikáért felelős miniszter az 1. §-ban meghatározott feladatok tekintetében a Gül Baba Türbéje Örökségvédő 
Alapítvánnyal feladat finanszírozását szolgáló támogatási szerződést köt, a  Gül Baba Türbéje Örökségvédő 
Alapítvány közhasznúvá válását követően közszolgáltatási szerződést köt.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1995/2017. (XII. 19.) Korm. határozata
a Gül Baba türbéje és környezete kiemelkedő értékeinek megőrzésével és hasznosításával kapcsolatos 
intézkedésekről

 1. A Kormány
a) egyetért a  Gül Baba türbéje kiemelkedő kulturális értékként történő megőrzésével, valamint azzal, hogy 

az  ingatlan-nyilvántartás szerint Budapest 13431/1, 13431/2 és 13431/3 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, 
természetben a Budapest II. kerület, Mecset utca 14. szám alatt található ingatlanegyüttes (a továbbiakban: 
Gül Baba türbéje és környezete) annak összefüggő rekonstrukcióját követően a  Külgazdasági és 
Külügyminisztérium vagyonkezelésébe kerüljön;

b) egyetért azzal, hogy a  Gül Baba Türbéje Örökségvédő Alapítvány feladatainak meghatározásáról szóló 
428/2017. (XII. 19.) Korm. rendeletben meghatározott feladatokat és a  Gül Baba türbéje és környezete 
működtetését a külpolitikáért felelős miniszter a Gül Baba Türbéje Örökségvédő Alapítvány útján lássa el.

 2. A Kormány az 1. pontban foglaltak megvalósítása érdekében
a) felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az  1.  pont szerinti vagyonkezelésbe adás előkészítése és 

végrehajtása érdekében működjön közre, továbbá a  Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. útján intézkedjen 
a  Gül Baba türbéje és környezete fennálló jogviszonyainak rendezése, illetve ezt követően a  vagyonkezelői 
jog ütemezett módon történő átadása érdekében;
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
 külgazdasági és külügyminiszter
Határidő: a Gül Baba türbéje és környezete épületegyüttes rekonstrukciójának műszaki átadás-átvételét 

követő 30 napon belül
b) felhívja a  Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a  kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi 

LXIV. törvény 44. § (5) bekezdése alapján – az egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzatok 
tulajdonába adásáról szóló 1991. évi XXXIII. törvény 27. § (4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel – vizsgálja 
felül Budapest Főváros Önkormányzatának a Budapest 13431/3 helyrajzi számú ingatlanon fennálló ingyenes 
használati jogát, és tegye meg az 1. pont a) alpontjában foglaltak végrehajtásához szükséges intézkedéseket;
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: azonnal

c) felhívja a  külgazdasági és külügyminisztert, valamint a  nemzetgazdasági minisztert, hogy az  1.  pont 
b)  alpontjában meghatározott feladatok tekintetében gondoskodjanak a  pénzügyi források rendelkezésre 
állásáról
ca) a 2018. év tekintetében a  Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017.  évi 

C.  törvény 1.  melléklet XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezeten belül önálló 
célelőirányzat létrehozásával, feladat finanszírozását szolgáló támogatási szerződés forrásaként, 
legfeljebb 696 245 540 forint összegben,

cb) a ca) alpont szerinti összeg tekintetében a 2018. évtől a 2019. évi központi költségvetés tervezése 
során beépülő jelleggel,

cc) a 2017. év tekintetében a Gül Baba Türbéje Örökségvédő Alapítvány előkészítő kulturális feladataira 
és működésére vonatkozóan, támogatási szerződés forrásaként, legfeljebb 18 519 320 forint 
összegben;

Felelős: külgazdasági és külügyminiszter
 nemzetgazdasági miniszter
Határidő: a ca) alpont esetében a felmerülés ütemében
 a cb) alpont esetében a 2019. évi központi költségvetés tervezése során
 a cc) alpont esetében a felmerülés ütemében

d) egyetért azzal, hogy a  Gül Baba türbéje és környezete működtetésével és üzemeltetésével kapcsolatos 
kiadások terhére megvalósuló beszerzések lefolytatása során a  Kormány irányítása alá tartozó fejezetek 
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költségvetési szerveinek eszközbeszerzéseiről szóló 1982/2013. (XII. 29.) Korm. határozat rendelkezéseit nem 
kell alkalmazni;

e) felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy gondoskodjon a Gül Baba Türbéje Örökségvédő Alapítvány 
által üzemeltett Gül Baba türbéje és környezete muzeális intézményként történő üzemeltetése érdekében 
szükséges engedélyek kiadásáról;
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: az a) alpontban meghatározott határidőt követő 30 napon belül

f ) egyetért azzal, hogy a  Gül Baba Türbéje Örökségvédő Alapítvány vezetésével – a  Miniszterelnökséget 
vezető miniszter, az  emberi erőforrások minisztere és a  Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. bevonásával – 
a külgazdasági és külügyminiszter felügyeletével stratégia kerüljön kidolgozásra a Magyarországon található 
oszmán–török kulturális értékek megőrzése tekintetében;

g) felhívja a  Miniszterelnökséget vezető minisztert az  állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. 
(X. 4.) Korm. rendelet 8. § (4) bekezdése szerinti döntés soron kívüli meghozatalára a 13431/3 helyrajzi szám 
alatt nyilvántartott ingatlan tekintetében.
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: a Gül Baba türbéje és környezete épületegyüttes rekonstrukciójának műszaki átadás-átvételét 

követő 30 napon belül

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1996/2017. (XII. 19.) Korm. határozata
a 2014–2020 közötti időszakban uniós forrásból megvalósítani tervezett nagyprojektekkel kapcsolatos 
feladatokról, valamint e nagyprojektekkel és az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz forrásából támogatott 
projektekkel összefüggő kormányhatározatok módosításáról

 1. A Kormány felhívja a  belügyminisztert, hogy a  földművelésügyi miniszterrel együttműködve nyújtson be 
jelentést a  Kormány részére a  KEHOP-1.4.0-15-2016-00017 azonosító számú, „Tisza Hullámtér: Nagyvízi meder 
vízszállító képességének javítása a  szolnoki vasúti híd és Kisköre közötti szakaszon” nagyprojekt megvalósítása és 
üzemeltetése során a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi és pénzügyi kötelezettségeiről a saját 
vagyonkezelésében lévő terület vonatkozásában.

Felelős: belügyminiszter 
földművelésügyi miniszter

Határidő: a vonatkozó környezetvédelmi engedély jogerőre emelkedését követő hatvan napon belül
 2. A 2014–2020 közötti programozási időszakban uniós forrásból megvalósítani tervezett nagyprojektekkel 

kapcsolatos feladatokról szóló 1374/2017. (VI. 13.) Korm. határozat [a továbbiakban: 1374/2017. (VI. 13.)  
Korm. határozat] a következő 2/A. ponttal egészül ki:
(A Kormány)
„2/A. egyetért azzal, hogy az  1.  pontban foglaltaktól eltérően az  IKOP-1.1.0-15-2016-00003 azonosító számú, 
„M30  Miskolc–Tornyosnémeti közötti szakasz megvalósítása – 1. nagyprojekt rész” című nagyprojekt kivitelezésre 
irányuló közbeszerzési eljárás a  kivitelezési dokumentáció szinten kidolgozott műszaki tervdokumentáció 
hiányában is megindítható és lefolytatható legyen,”

 3. Az 1374/2017. (VI. 13.) Korm. határozat 1. mellékletének helyébe az 1. melléklet lép.
 4. Az 1374/2017. (VI. 13.) Korm. határozat 7. pontjában a „D–J oszlopa” szövegrész helyébe a „D–I oszlopa” szöveg lép.
 5. A Százhalombatta–Pusztaszabolcs közötti vasúti vonalszakasz korszerűsítésével és a  Budapest–Hatvan közötti 

vasúti vonalszakasz korszerűsítésével kapcsolatos projektek megvalósításához szükséges források biztosításáról, 
valamint az  Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 
1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról szóló 1557/2017. (VIII. 18.) Korm. határozat 1. pont d) alpontjában  
a „H oszlopában” szövegrész helyébe a „P oszlopában” szöveg lép.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök



34494 
M

A
G

Y
A

R
 K

Ö
Z

L
Ö

N
Y

 • 2017. évi 217. szám
 

1. melléklet az 1996/2017. (XII. 19.) Korm. határozathoz
„1. melléklet az 1374/2017. (VI. 13.) Korm. határozathoz

A B C D E F G H I

1.

Projekt 

azonosító 

száma

Projekt megnevezése Támogatást igénylő neve

Ütemezés

2.

Részletes 

megvalósíthatósági 

tanulmány elkészítése

Nagyprojektként történő 

jóváhagyásra irányuló 

kérelem elkészítése

Kivitelező kiválasztására 

irányuló közbeszerzési 

eljárás tervezett 

megkezdése

Kivitelezés megkezdése
Benyújtás független 

minőségellenőrzésre

Benyújtás az Európai 

Bizottsághoz jóváhagyás 

céljából

3.

KEHOP-

1.3.0-15-

2016-

00012

Mosoni-Duna torkolati szakaszának 

vízszint-rehabilitációja

Országos Vízügyi 

Főigazgatóság és 

az Észak-dunántúli Vízügyi 

Igazgatóság konzorciuma

2017. október 16. 2018. március 31. – 2017. december 31. 2018. június 30. 2018. december 31.

4.

KEHOP-

1.4.0-15-

2016-

00011

VTT (Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztése) 

Felső-Tisza árvízvédelmi rendszerének 

kiépítése Tisza-Túr tározó

Országos Vízügyi 

Főigazgatóság és a Felső-

Tisza-vidéki Vízügyi 

Igazgatóság konzorciuma

2017. december 31. 2018. március 31. 2017. december 31. 2018. június 30. 2018. szeptember 30. 2019. március 31.

5.

KEHOP-

1.4.0-15-

2016-

00017

Tisza hullámtér: Nagyvízi meder 

vízszállító képességének javítása 

a szolnoki vasúti híd és Kisköre közötti 

szakaszon

Országos Vízügyi 

Főigazgatóság és a Közép-

Tisza-vidéki Vízügyi 

Igazgatóság konzorciuma

– 2017. október 30. – – 2018. február 28. 2018. június 30.

6.

KEHOP-

2.1.5-16-

2017-

00001

Fővárosi Ivóvízminőség-javító Projekt

Budapest Főváros 

Önkormányzata és NFP 

Nemzeti Fejlesztési 

Programiroda Nonprofit 

Korlátolt Felelősségű 

Társaság konzorciuma

– 2018. március 31. 2018. szeptember 30. 2019. március 31. 2018. június 30. 2018. december 31.

7.

KEHOP-

2.3.0-16-

2017-

00001

Budapesti szennyvíziszapok 

energetikai hasznosítása / HUHA 

(hulladék hasznosító) II.

Budapest Főváros 

Önkormányzata és NFP 

Nemzeti Fejlesztési 

Programiroda Nonprofit 

Korlátolt Felelősségű 

Társaság konzorciuma

2018. június 30. 2018. június 30. 2018. december 31. 2019. június 30. 2018. szeptember 30. 2019. március 31.

8.

IKOP-2.1.0-

15-2016-

00008

Szántód–Kőröshegy–

Balatonszentgyörgy vasútvonal 

korszerűsítése és kiegészítő munkák 

elvégzése

NIF Nemzeti Infrastruktúra 

Fejlesztő zártkörűen 

működő Részvénytársaság 

(a továbbiakban: NIF Zrt.)

– – – – 2017. december 31. 2018. március 31.

9.

IKOP-1.1.0-

15-2016-

00003

M30 Miskolc–Tornyosnémeti közötti 

szakasz megvalósítása – 1. nagyprojekt 

rész

NIF Zrt. – – – 2017. november 30. – 2018. június 30.
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10.

IKOP-1.1.0-

15-2016-

00004

M30 Tornyosnémeti–országhatár 

megvalósítása – 2. nagyprojekt rész
NIF Zrt. – – – – – 2018. június 30.

11.

IKOP-1.1.0-

15-2016-

00006

8. sz. főút Várpalota I. szakasz 

23+900–29+700 km szelvények közötti 

szakasz tervezése és kivitelezése 

– 1. nagyprojekt rész

NIF Zrt. – – – – – 2017. október 30.

12.

IKOP-1.1.0-

15-2016-

00007

8. sz. főút Székesfehérvár nyugati 

elkerülő III. szakasz építése – szakaszolt 

projekt – 2. nagyprojekt rész

NIF Zrt. – – – – – 2017. október 30.

13.

IKOP-1.1.0-

15-2016-

00015

8. sz. főút Várpalota elkerülő  

II. ütem Pétfürdői csomópont  

(29+700–33+100 kmsz. között) 

kivitelezése – 3. nagyprojekt rész

NIF Zrt. – – – – – 2017. október 30.

14.

IKOP-1.1.0-

15-2016-

00010

M35 autópálya 4. sz. főút – 481. sz. főút 

közötti szakasz, és 481. sz. főút – 

Berettyóújfalu közötti szakasz, 

valamint a 481. sz. főút megvalósítása

NIF Zrt. – – – – – 2018. szeptember 30.

15.

IKOP-1.1.0-

15-2016-

00018

M4 Berettyóújfalu–Nagykereki 

(országhatár) közötti szakasz 

megvalósítása

NIF Zrt. 2017. november 30. 2017. november 30. – – – 2018. szeptember 30.

16.

IKOP-3.1.0-

15-2016-

00006

Rákosrendező–Esztergom vasútvonal 

villamosítása, biztosítóberendezés 

korszerűsítése – 1. rész

NIF Zrt. – – – – 2017. december 31. 2018. március 31.

17.

IKOP-3.2.0-

15-2016-

00005

Rákosrendező–Esztergom vasútvonal 

villamosítása, biztosítóberendezés 

korszerűsítése – 2. rész

NIF Zrt. – – – – 2017. december 31. 2018. március 31.

18.

IKOP-3.1.0-

15-2015-

00001

M3 metró vonal infrastruktúra 

rekonstrukciója

Budapesti Közlekedési 

Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság

– – – 2017. december 31. 2017. október 31. 2017. december 31.

19.

IKOP-2.1.0-

15-2017-

00036

Püspökladány–Debrecen vasútvonal 

korszerűsítése, Debrecen állomás 

részleges átépítése és Szajol–Debrecen 

vasútvonalon ETCS2 vonatbefolyásoló 

rendszer kiépítése

NIF Zrt. 2018. február 28. 2018. február 28. – –

A Püspökladány–

Ebes szakaszra 

vonatkozóan: 2018. 

március 31., az Ebes–

Debrecen szakaszra 

vonatkozóan:  

2019. június 30.

A Püspökladány–

Ebes szakaszra 

vonatkozóan: 2018. 

június 30., az Ebes–

Debrecen szakaszra 

vonatkozóan:  

2019. szeptember 30.

20.

IKOP-2.1.0-

15-2017-

00039

MÁV nagykapacitású motorvonatok 

beszerzése

MÁV-START Vasúti 

Személyszállító Zártkörűen 

Működő Részvénytársaság

2017. december 31. 2018. március 31. – – 2018. június 30. 2018. szeptember 30.
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21.

IKOP-3.2.0-

15-2016-

00019

Szabadbattyán–Tapolca–

Keszthely szűk keresztmetszet 

kiváltás, villamosítás és központi 

forgalomirányítás megvalósítása 

a Balaton körül I. ütem 

(Szabadbattyán–Aszófő) előkészítése 

és kivitelezése és a II. ütem előkészítése

NIF Zrt. 2017. december 31. 2017. december 31. – – 2018. szeptember 30. 2018. december 31.

22.

IKOP-1.1.0-

15-2016-

00025

M2 gyorsforgalmi út megvalósítása 

Budapest–Vác
NIF Zrt. 2017. november 30. 2017. november 30. – – – 2018. június 30.

23.

IKOP-1.1.0-

15-2016-

00026

M6 Bóly–Ivándárda, országhatár 

közötti szakasz megvalósítása
NIF Zrt. 2018. május 31. 2018. május 31. 2017. november 30. 2018. április 30. – 2018. július 31.

24.

IKOP-1.1.0-

15-2017-

00029

M8 autóút Körmend–Rábafüzes 

országhatár szakasz 2×1 sávos 

előkészítése és építése

NIF Zrt. 2018. május 31. 2018. május 31. – 2017. december 31. – 2018. szeptember 30.

25.

IKOP-4.1.0-

15-2016-

00003

83. sz. főút fejlesztése Pápa–Győr, M1 

autópálya között
NIF Zrt. 2017. december 31. 2017. december 31. 2018. március 31. 2018. június 30. – 2018. szeptember 30.

”
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A Kormány 1997/2017. (XII. 19.) Korm. határozata
a Bercel község külterületén fekvő földrészlet beruházási célterületté nyilvánításáról

A Kormány a  termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 11.  § (2) és (3)  bekezdésében foglaltakra 
figyelemmel beruházási célterületté nyilvánítja a Bercel község külterületén fekvő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti 
05/71 helyrajzi számú földrészletet, valamint az  ezen földrészletből telekalakítási eljárások jogerős befejezését 
követően kialakított földrészleteket.

  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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