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Kormányrendeletek

A Kormány 40/2018. (III. 13.) Korm. rendelete
a Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya közötti gazdasági és technikai együttműködési
megállapodás kihirdetéséről

1. §		
A Kormány e rendelettel felhatalmazást ad a Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya közötti gazdasági
és technikai együttműködési megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) kötelező hatályának elismerésére.
2. §		
A Kormány a Megállapodást e rendelettel kihirdeti.
3. §		
A Megállapodás hiteles angol nyelvű szövege és annak hivatalos magyar nyelvű fordítása a következő:

„FRAMEWORK AGREEMENT ON ECONOMIC AND TECHNICAL COOPERATION BETWEEN THE
GOVERNMENT OF HUNGARY AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SERBIA IN THE FIELD OF
INFRASTRUCTURE PROJECTS
The Government of Hungary and the Government of the Republic of Serbia (hereinafter referred to collectively as
the ”Parties”),
PROPOSING to enhance bilateral economic cooperation in the field of infrastructure development,
WELCOMING the results of the Ninth Session of the Joint Commission on Economic Cooperation between the two
countries held in Subotica, from 16th to 17th October 2017.
The Parties have agreed as follows:

ARTICLE 1
The objective of this Framework Agreement is to promote cooperation between the Parties in the field of
infrastructure development. Based on the principle of mutual convenience, the parties shall abide by relevant
provisions of their national legislation and international agreements, including obligations arising from their
memberships in a customs, economic or monetary union, a common market or a free trade area.

ARTICLE 2
Cooperation under this Framework Agreement include primarily but not exclusively the following areas:
1)
drinking and waste water management,
2)
transport and sustainable mobility,
3)
solid waste management,
4)
remediation and recultivation,
5)
environmental protection,
6)
energy.

ARTICLE 3
Cooperation under this Framework Agreement shall be carried out in the following forms:
1)
development and implementation of infrastructure projects,
2)
preparation of strategic and feasibility studies, impact analysis, initiating projects for the modernization and
reconditioning of existing infrastructure, expansion and construction of new infrastructure, as well as the
construction and rehabilitation of infrastructure, as agreed between the Parties,
3)
technical assistance of experts, professionals specialized in the capacity building of national employees to
draw up development plans and other areas related to infrastructure projects,
4)
any other agreed form of cooperation in the field of infrastructure projects.
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ARTICLE 4
The Ministry of Foreign Affairs and Trade of Hungary and the Ministry of European Integration of the Republic of
Serbia are assigned to monitor this Framework Agreement.

ARTICLE 5
Activities under this Framework Agreement shall be implemented by conclusion of agreements, contracts,
programmes or projects of competent institutions and private entities of the Parties that will set out the work plan
and the special procedures for the use of funds. Furthermore, the abovementioned documents shall deal with other
issues of mutual interest with the consent of state authorities of the Parties.

ARTICLE 6
Proposals and bids submitted by the competent authorities, institutions and/or companies responsible for the
implementation of programs and projects and specific agreements referred to in ARTICLE 5 of this Framework
Agreement, shall be evaluated on the basis of “best value for money” principle, conditions of execution and
delivery as well as the level and quality of services and shall be concluded in accordance with applicable rules of
the Parties. The Government of Hungary is responsible to develop a specialised practical handbook for tendering
and contracting of funds that shall serve as an easy-to-use manual. The detailed rules of procedures as well as the
handbook shall be agreed by the designated authorities of the Parties.

ARTICLE 7
The Parties agree that the preparation and implementation of infrastructure projects in the areas defined under
ARTICLE 2 represent the priority of cooperation under the present Framework Agreement.

ARTICLE 8
The financial activities arising from the implementation of this Framework Agreement shall be decided by mutual
agreement between the Parties, subject to their respective budgetary availability.

ARTICLE 9
For the purposes of the implementation of this Framework Agreement, the Parties shall establish a steering
committee consisting of representatives of relevant ministries and/or state authorities mutually agreed by the
assigned Ministries who meet periodically in Hungary and in the Republic of Serbia. The dates and agendas of their
meetings shall be determined by mutual agreement in writing.

ARTICLE 10
This Framework Agreement may be amended by mutual consent of the Parties. The amendments shall enter into
force in accordance with the procedures determined in ARTICLE 12 of this Framework Agreement.

ARTICLE 11
Differences and disputes that may arise from the interpretation and/or implementation of this Framework
Agreement shall be settled by friendly negotiations through diplomatic channels.

ARTICLE 12
This Framework Agreement shall enter into force thirty (30) days after the date of receipt of the last notification by
which the Parties inform each other that all internal procedures necessary for its entry into force were fulfilled. This
Framework Agreement shall be concluded for a period of five (5) years, with the possibility of its automatic renewal
for a further five-(5)-year term, unless one of the Parties notifies the other Party, in writing or through diplomatic
channels, about its intention not to renew the Agreement, at least three (3) months prior the date of expiry of the
specified period.
Unless otherwise agreed by the Parties, cancellation of this Framework Agreement shall not affect the
implementation of programs, projects and activities already underway.
Done in Budapest on the 9th of February 2018 in two originals in English language.
FOR THE GOVERNMENT OF HUNGARY

FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SERBIA
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GAZDASÁGI ÉS TECHNIKAI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS INFRASTRUKTURÁLIS PROJEKTEK
TERÜLETÉN MAGYARORSZÁG KORMÁNYA ÉS A SZERB KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA KÖZÖTT
Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: „Felek”):
JAVASOLVA a kétoldalú gazdasági együttműködés infrastruktúra-fejlesztés területén történő erősítését,
ÜDVÖZÖLVE a Magyar–Szerb Gazdasági Együttműködési Kormányközi Vegyes Bizottság 2017. október 16–17.
között, Szabadkán megtartott kilencedik ülésének eredményeit,
az alábbiakban állapodnak meg:

1. Cikk
Jelen Megállapodás célja, hogy elősegítse a Felek közötti együttműködést az infrastruktúra-fejlesztés területén.
A kölcsönös előnyök elvét alapul véve, a Felek betartják nemzeti törvényeik és nemzetközi megállapodásaik
vonatkozó rendelkezéseit, beleértve azon kötelezettségeiket, melyek vám-, gazdasági és monetáris uniós, illetve
közös piaci vagy szabadkereskedelmi övezeti tagságaikból erednek.

2. Cikk
Jelen Megállapodás elsősorban, de nem kizárólagosan az alábbi együttműködési területeket foglalja magába:
1)
ivóvíz- és szennyvíz-kezelés,
2)
közlekedés és fenntartható mobilitás,
3)
szilárdhulladék-gazdálkodás,
4)
talajjavítás és rekultiváció,
5)
környezetvédelem,
6)
energia.

3. Cikk
A jelen Megállapodás szerinti együttműködés a következő formákban valósul meg:
1)
infrastrukturális projektek fejlesztése és megvalósítása,
2)
stratégiai és megvalósíthatósági tanulmányok, hatásvizsgálatok elkészítése, projektek elindítása a meglévő
infrastruktúra modernizálása és felújítása érdekében, új infrastruktúrák bővítése és kiépítése, valamint
infrastruktúrák kiépítése és helyreállítása, a Felek megegyezése szerint,
3)
technikai segítségnyújtás a nemzeti foglalkoztatottak kapacitás-építésére szakosodott szakértők és
szakemberek révén annak érdekében, hogy fejlesztési tervek és egyéb, infrastrukturális projektekkel
kapcsolatos területek beazonosításra kerüljenek,
4)
az együttműködés bármilyen más formája az infrastrukturális projektek területén, megegyezés szerint.

4. Cikk
Jelen Megállapodás megvalósításának nyomon követéséért Magyarország részéről a Külgazdasági és
Külügyminisztérium, a Szerb Köztársaság részéről az Európai Integrációért Felelős Minisztérium a felelős.

5. Cikk
A jelen Megállapodás alá tartozó tevékenységek a Felek kompetens intézményei és magánszféráinak szereplői
közötti megállapodások, szerződések, programok vagy projektjeik végrehajtása által valósulnak meg, mely szervek
a források felhasználására munkatervet és speciális eljárásrendet dolgoznak ki. Ezen dokumentumok emellett
egyéb, a Felek által közös érdekük alapján meghatározott témákra is kiterjedhetnek, a Felek állami hatóságainak
jóváhagyásával.

6. Cikk
A jelen Megállapodás 5. Cikkében említett programok, projektek és egyedi megállapodások megvalósításáért
felelős kompetens hatóságok, intézmények és/vagy cégek által benyújtott pályázatok és ajánlatok értékelése
a „legjobb ár-érték arány” elve alapján, a kivitelezés és szállítás feltételeinek, valamint a szolgáltatások szintjének
és minőségének figyelembevételével, a Felek alkalmazandó jogszabályainak megfelelően történik. Magyarország
Kormánya felelős egy speciális gyakorlati kézikönyv kialakításáért a tenderekkel és finanszírozási szerződések
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megkötésével kapcsolatban, amely könnyen használható útmutatóként szolgál. A részletes eljárási szabályok,
valamint a kézikönyv a Felek illetékes hatóságainak egyetértése mellett kerülnek kialakításra.

7. Cikk
A Felek egyetértenek abban, hogy a 2. cikkben meghatározott területeken történő infrastrukturális projektek
előkészítése és megvalósítása képezi a jelen Megállapodás szerinti együttműködés prioritását.

8. Cikk
A jelen Megállapodás végrehajtásából származó pénzügyi tevékenységekkel kapcsolatos döntések meghozatalára
a Felek kölcsönös egyetértésével, költségvetési lehetőségeik függvényében kerül sor.

9. Cikk
Jelen Megállapodás céljainak végrehajtása érdekében a Felek Irányító Testületet hoznak létre, melynek tagjait
a kijelölt Minisztériumok kölcsönös egyetértése alapján a releváns minisztériumok és/vagy állami hatóságok
képviselői közül jelölik ki, akik időszakosan üléseznek Magyarországon, illetve a Szerb Köztársaságban. Az ülések
időpontjáról és napirendjéről kölcsönös egyetértés alapján, írásban születik döntés.

10. Cikk
Jelen Megállapodás a Felek kölcsönös egyetértése esetén módosítható. A módosítások a jelen Megállapodás
12. Cikkében meghatározott eljárásrendnek megfelelően lépnek hatályba.

11. Cikk
Bármely, a jelen Megállapodás értelmezésével és/vagy végrehajtásával kapcsolatban felmerülő nézetkülönbséget
vagy vitát diplomáciai csatornákon keresztül megvalósuló tárgyalások útján kell megoldani.

12. Cikk
Jelen Megállapodás a Felek által egymásnak küldött azon későbbi értesítés kézhezvételétől számított 30 napot
követően lép hatályba, melyben tájékoztatják egymást arról, hogy a Megállapodás hatályba lépéséhez szükséges
minden belső eljárás lezárult. Jelen Megállapodás öt (5) évig hatályos, mely automatikusan újabb öt (5) évre
meghosszabbodik, amennyiben egyik Fél sem értesíti a másik Felet írásos vagy diplomáciai csatornákon keresztül
abbéli szándékáról, hogy a Megállapodást nem kívánja megújítani, legalább három (3) hónappal a meghatározott
időtartam lejárta előtt.
Amennyiben a Felek másképp nem rendelkeznek, jelen Megállapodás megszűnése nem befolyásolja a folyamatban
levő programok, projektek és tevékenységek végrehajtását.
Készült Budapesten 2018. február 9-én két eredeti példányban angol nyelven.
MAGYARORSZÁG KORMÁNYA NEVÉBEN
4. §

A SZERB KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA NEVÉBEN”

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A 2. § és a 3. § a Megállapodás 12. Cikkében meghatározott időpontban lép hatályba.
(3) A Megállapodás, illetve a 2. § és a 3. § hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter – annak
ismertté válását követően – a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg.

5. §		
E rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekről a külgazdaságért felelős miniszter gondoskodik.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 41/2018. (III. 13.) Korm. rendelete
a büntetőeljárással összefüggésben személyi védelemben részesíthető személyekről és a személyi védelem
ellátásának szabályairól
A Kormány a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. § (1) bekezdés o) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Értelmező rendelkezések
1. §		
E rendelet alkalmazásában
a)
eljáró vagy eljárt szerv tagja: a büntetőeljárásban eljáró vagy eljárt bíró, ügyész, a nyomozó hatóság
nyomozási tevékenységet ellátó állományának eljáró vagy eljárt tagja, a bíróságnál, ügyészségnél szolgálatot
teljesítő igazságügyi, illetve ügyészségi alkalmazott, a büntetés-végrehajtási intézet (a továbbiakban:
bv. intézet) azon tagja, valamint a javítóintézet igazgatója és azon dolgozója (a továbbiakban együtt:
a javítóintézet tagja), akinek a tevékenysége a szerv rendeltetésszerű működéséhez tartozik,
b)
személyi védelmi feladat: az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szervnek (a továbbiakban:
rendőrség), a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak, a Magyar Honvédségnek, valamint a bv. intézetnek,
illetve a javítóintézetnek a fenyegetett helyzetben lévő személy, valamint a személyére tekintettel más
személy személyének és tényleges tartózkodási helyének védelme, közlekedési útvonalának biztosítása
érdekében – a büntetőeljárás tartama alatt vagy a büntetőeljárás befejezését követően – e rendelet alapján
foganatosított intézkedéseinek az összessége.

2. A személyi védelemben részesíthető személyek
2. §		
Személyi védelemben részesíthető
a)
a büntetőeljárásról szóló törvényben meghatározott, büntetőeljárásban részt vevő vagy részt vett azon
személy, akivel szemben a büntetőeljárásban való részvétele miatt vagy azzal összefüggésben, illetve
a büntetőeljárási jogai érvényesítésének, kötelezettségei teljesítésének akadályozása, meghiúsítása végett,
b)
az eljáró vagy eljárt szerv azon tagja, akivel szemben a büntetőeljárással összefüggő tevékenysége miatt vagy
tevékenysége jogszerű gyakorlásának akadályozása, illetve meghiúsítása végett,
c)
az a) és b) pontban meghatározottak valamelyikére tekintettel más olyan személy, akivel szemben az a) és
b) pontban meghatározott személyhez fűződő kapcsolata miatt
az életét, testi épségét közvetlenül fenyegető jogellenes cselekményt, így különösen személy elleni erőszakos
vagy közveszélyt okozó bűncselekményt követtek el, illetve valószínűsíthető, hogy ilyen cselekményt követnek el
[a továbbiakban az a)–c) pontban meghatározottak együtt: fenyegetett helyzetben lévő személy].

3. A személyi védelem elrendelésének kezdeményezése
3. §

(1) A személyi védelem elrendelése iránt az alábbiak terjeszthetnek elő kérelmet:
a)
a büntetőeljárás tartama alatt feladat- és hatáskörében vagy a fenyegetett helyzetben lévő személy
indítványára a büntetőeljárást folytató bíróság, ügyészség vagy nyomozó hatóság,
b)
a büntetőeljárás befejezése után a fenyegetett helyzetben lévő személy.
(2) Fogvatartott személy esetén a személyi védelem elrendelése iránti kérelmet – feladat- és hatáskörében vagy
a fenyegetett helyzetben lévő személy indítványára – a büntetőeljárás tartama alatt a büntetőeljárást folytató
bíróság, ügyészség vagy nyomozó hatóság egyetértésével
a)
a bv. intézet parancsnoka,
b)
a fogda parancsnoka,
c)
a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló
törvény alapján törvényességi felügyeletet gyakorló ügyész,
d)
a büntetés-végrehajtási bíró, valamint
e)
a javítóintézet igazgatója
is előterjesztheti.
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(3) A rendőrségen belül a Védelmi Program ellátására létrehozott szervezeti egység (a továbbiakban: Tanúvédelmi
Szolgálat) vezetője terjeszti elő a kérelmet annak a személynek a személyi védelme elrendelése iránt, akivel
szemben a Védelmi Program megszűnt, de fenyegetett helyzete miatt személyi védelme indokolt.
4. §		
A személyi védelem elrendelése iránt feladat- és hatáskörében a 3. §-ban meghatározott szerv akkor terjeszthet elő
kérelmet, ha ahhoz a fenyegetett helyzetben lévő személy hozzájárult.
5. §		
A személyi védelem elrendelése iránt előterjesztett kérelemnek – az általános közigazgatási rendtartásról szóló
2016. évi CL. törvényben (a továbbiakban: Ákr.) meghatározottakon túl – tartalmaznia kell
a)
a személyi védelem elrendelését megalapozó adatokat, körülményeket,
b)
a fenyegetett helyzetben lévő személynek a büntetőeljárásban betöltött szerepét, a fenyegetettség mértékét
és a fenyegetés formáját, módját,
c)
a személyi védelem ellátásának eszközeire vonatkozó javaslatot.

4. A személyi védelem elrendelése
6. §

(1) A személyi védelem elrendeléséről – a (2)–(6) bekezdésben foglalt kivétellel – annak a nyomozó hatóságnak
a vezetője dönt, amely előtt a nyomozás folyamatban van vagy folyamatban volt.
(2) A büntetőügyben bíróként, illetve ügyészként eljáró vagy eljárt személy, valamint a bíróságnál, ügyészségnél
szolgálatot teljesítő igazságügyi vagy ügyészségi alkalmazott személyi védelmét a büntetőeljárást folytató vagy
folytatott bíróság elnöke, illetve ügyészség vezetője rendeli el.
(3) Ha a személyi védelem elrendelése a bíró, ügyész, igazságügyi vagy ügyészségi alkalmazott szolgálati viszonyának
megszűnését követően válik indokolttá, a (2) bekezdés megfelelően irányadó.
(4) A nyomozó hatóság, a bv. intézet, valamint a javítóintézet fenyegetett helyzetben lévő tagja esetén a személyi
védelmet a fenyegetett helyzetben lévő személy állományilletékes parancsnoka, illetve a javítóintézet igazgatója
rendeli el.
(5) Ha a személyi védelem elrendelése a nyomozó hatóság tagja, a bv. intézet, illetve a javítóintézet tagja szolgálati
viszonyának megszűnését követően válik indokolttá, a (4) bekezdés megfelelően irányadó.
(6) A személyi védelmet törvényben meghatározott esetben – sürgősségi intézkedésként – a Tanúvédelmi Szolgálat
vezetője rendeli el.

5. A személyi védelem elbírálására irányuló eljárás
7. §

(1) A személyi védelemmel kapcsolatos eljárás során az Ákr. rendelkezéseit az ezen alcímben foglalt eltérésekkel kell
alkalmazni.
(2) A személyi védelem elrendelésére irányuló eljárásokban hiánypótlásra történő felhívásnak legfeljebb két ízben van
helye.
(3) A hiánypótlásra legfeljebb 48 órás határidő tűzhető.
(4) Az elrendelésre jogosult – a Védelmi Program keretében különleges óvintézkedésként igénybe vett személyi
védelem kivételével – a személyi védelem elrendeléséről, elutasításáról és a személyi védelem megszüntetéséről
öt napon belül dönt, amelyet a kezdeményezőnek, valamint a fenyegetett helyzetben lévő személynek kézbesít.
(5) A személyi védelem elbírálására irányuló eljárás szünetelésének nincs helye.
(6) A bíróság, az ügyészség vagy a javítóintézet esetében az Ákr. 24. § (4) bekezdése alkalmazásának nincs helye, ha
a fenyegetett helyzetben lévő személy azonos a személyi védelem elrendelésére jogosult személlyel.
(7) A nyomozó hatóság vezetőjének fenyegetettsége esetén a személyi védelmet a felettes szerv vezetője, a bv. intézet
vezetőjének fenyegetettsége esetén a személyi védelmet a büntetés-végrehajtás országos parancsnoka rendeli el.
(8) Ha a Tanúvédelmi Szolgálat – a büntetőeljárásban részt vevők, az igazságszolgáltatást segítők Védelmi Programjáról
szóló törvény alapján – sürgősségi intézkedésként rendeli el a személyi védelmet, a személyi védelmi feladatok
ellátását haladéktalanul megkezdi, és az elrendelésről szóló határozatot 24 órán belül meghozza.
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6. A személyi védelmi feladatok ellátása
8. §

(1) A személyi védelmi feladatokat – a (2)–(6) bekezdésben foglalt kivétellel –
a)
a személyi védelmet elrendelő rendőri szerv a rendőrségről szóló törvény, illetve
b)
a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szerveinek hatásköréről és illetékességéről szóló kormányrendeletben erre
kijelölt szerv a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló törvény
alapján látja el.
(2) Az ügyészség és a bíróság által elrendelt személyi védelem esetén a személyi védelmi feladatokat a rendőrség látja
el. A személyi védelmi feladat ellátására jogosult rendőri szerv illetékességét a fenyegetett helyzetben lévő személy
lakóhelye, tényleges tartózkodási helye, beosztási helye vagy szolgálati helye alapozza meg.
(3) A fogvatartott, illetve szabadságvesztés büntetését töltő személy esetében a személyi védelmi feladatokat
a bv. intézet, illetve a rendőrségnek vagy a Magyar Honvédségnek a fogvatartást foganatosító rendőrségi, katonai
fogdát üzemeltető szerve látja el.
(4) A nyomozó hatóság, a bv. intézet, valamint a javítóintézet fenyegetett helyzetben lévő tagjának személyi védelmét
az (1) és (3) bekezdés megfelelő alkalmazásával az a szerv látja el, amelynél a fenyegetett helyzetben lévő személy
szolgálatot teljesít vagy teljesített.
(5) A javítóintézetben javítóintézeti nevelésre utalt vagy letartóztatásban lévő fiatalkorú személy személyi védelmét
a javítóintézet látja el.
(6) A személyi védelmi feladatok ellátásában – felkérésre – az (1), (3) és (5) bekezdés megfelelő alkalmazásával
a 8. alcímben foglaltak szerint más szerv is közreműködhet.

7. A személyi védelmi feladatok ellátásának eszközei
9. §

(1) A személyi védelmi feladatok ellátása során a fenyegetett helyzetben lévő személy védelméhez szükséges, azzal
arányos bármely intézkedés alkalmazható, így különösen
a)
rendszeres járőrszolgálat,
b)
technikai eszköz,
c)
folyamatos hírösszeköttetés,
d)
védőruházat biztosítása,
e)
őrszemélyzet,
f)
a rendőrségről szóló törvény, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló törvény szerinti titkos
információgyűjtés.
(2) Ha a személyi védelem az (1) bekezdésben meghatározott eszközökkel nem biztosítható, a személyi védelmi
feladatokat a személyi védelmet elrendelő vagy ellátó szerv által meghatározott őrszemélyzettel biztosított helyen
kell ellátni.

10. §

(1) A személyi védelmi feladatok ellátásának eszközei a személyi védelmet ellátó szerv – a veszélyeztetettség mértékét
mérlegelve, a fenyegetett helyzetben lévő személy, illetve a személyi védelmet kezdeményező és elrendelő
szerv véleményét is figyelembe véve – határozza meg. A személyi védelmi feladatok ellátásának eszközei közül
egyidejűleg több is alkalmazható.
(2) A fenyegetett helyzetben lévő személy biztonságát közvetlenül fenyegető és másként el nem hárítható veszély
esetét kivéve nem alkalmazható a személyi védelmi feladatok ellátásának olyan eszköze, amely ellen a fenyegetett
helyzetben lévő személy szóban vagy írásban tiltakozik. A szóban tett nyilatkozatról a személyi védelmet ellátó szerv
írásbeli feljegyzést készít.

8. A személyi védelmi feladatok ellátásában való közreműködés
11. §		
A személyi védelmi feladatok ellátására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szerv más szerv közreműködését
igényelheti, ha a személyi védelmet személyi vagy tárgyi feltételek hiányában nem tudja biztosítani, így különösen
akkor, ha
a)
a személyi védelmet a 9. § (1) bekezdés b)–f ) pontjában vagy a 9. § (2) bekezdésében meghatározott
eszközökkel kell ellátni,
b)
a személyi védelmi feladatok ellátása több végrehajtási eszköz egyidejű alkalmazását teszi szükségessé, vagy
c)
egyidejűleg több fenyegetett helyzetben lévő személy személyi védelmét kell ellátni.
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12. §		
A közreműködésre felkért szerv a közreműködést nem tagadhatja meg. A személyi védelmi feladatok ellátásában
való közreműködés részletes rendjéről és a közreműködés során felmerülő költségek viselésének rendjéről
a végrehajtásban érintett szervek szükség szerint egyeztetnek.

9. A büntetés-végrehajtási intézetek személyi védelemmel összefüggő feladatai
13. §		
Ha a fenyegetett helyzetben lévő elítélt szabadul a bv. intézetből, és személyi védelmének elrendelése vagy
fenntartása indokolt, a fogvatartást foganatosító bv. intézet parancsnoka a 6. § (1) bekezdésének megfelelő
alkalmazásával kérelmet terjeszthet elő a személyi védelem elrendelésére.
14. §		
Ha a személyi védelmet a fogvatartást foganatosító bv. intézet látja el, a fenyegetett helyzetben lévő személy
bv. intézeten kívüli szállítása, illetve kísérése a fogvatartást foganatosító bv. intézet feladata, szükség esetén
a fogvatartás helye szerint illetékes rendőrkapitányság közreműködésével.

10. A személyi védelmet ellátó szerv és a fenyegetett helyzetben lévő személy jogai, kötelezettségei
15. §		
A személyi védelmet ellátó szerv – ha az késedelmet nem tűrő személyi védelmi feladatot nem veszélyeztet –
a)
tájékoztatja a fenyegetett helyzetben lévő személyt a tervezett, valamint a megtett intézkedésekről,
b)
a személyi védelmi feladatok ellátásának keretében alkalmazandó eszköz kiválasztása és – lehetőség szerint –
végrehajtása során a fenyegetett helyzetben lévő személlyel együttműködik, egyeztet,
c)
a fenyegetett helyzetben lévő személy biztonságának megóvása érdekében – a 20. § b) pontja szerinti
következményekre történt írásbeli figyelmeztetés mellett – ajánlásokat tehet, amelyekben javasolhatja
az életmód, így különösen a közlekedési útvonalak, belföldi és külföldi utazások, egyéb magánprogramok
megváltoztatását,
d)
a korábban tett ajánlásait módosíthatja, vagy további ajánlásokat tehet, ha a fenyegetett helyzetben lévő
személy biztonságát érintő új körülményről szerez tudomást.
16. §		
A fenyegetett helyzetben lévő személy
a)
a személyi védelem végrehajtása során a személyi védelmet ellátó szervvel köteles együttműködni,
b)
a személyi védelmet ellátó szerv iránymutatása alapján haladéktalanul tájékoztatja a személyi védelmet
ellátó szervet a biztonsága szempontjából lényeges körülmények megváltozásáról, továbbá arról, ha a részére
tett ajánlásoktól eltért vagy el kíván térni,
c)
javaslatot tehet a védelem módjára.
17. §		
A személyi védelmet kezdeményező vagy elrendelő szerv haladéktalanul tájékoztatja a személyi védelmet ellátó
szervet, ha lényeges új körülményekről szerez tudomást.

11. A személyi védelem felülvizsgálata, megszüntetése
18. §		
A személyi védelem fenntartásának indokoltságát a személyi védelmet elrendelő szerv – a személyi védelmet ellátó
szerv együttműködésével, álláspontjának beszerzése mellett – háromhavonta felülvizsgálja.
19. §		
A személyi védelmet haladéktalanul meg kell szüntetni, ha
a)
az elrendelés feltételei már nem állnak fenn,
b)
a fenyegetett helyzetben lévő személy a személyi védelemről írásban lemond.
20. §		
A személyi védelmet elrendelő szerv a személyi védelmet megszüntetheti, ha
a)
a személyi védelem tartama alatt elkövetett szándékos bűncselekmény elkövetése miatt a fenyegetett
helyzetben lévő személlyel szemben büntetőeljárást rendelnek el,
b)
a fenyegetett helyzetben lévő személy az ajánlásoktól indokolatlanul eltért, vagy tájékoztatási
kötelezettségét a személyi védelem további fenntartását súlyosan veszélyeztető vagy azt lehetetlenné tevő
módon önhibájából megszegi,
c)
a fenyegetett helyzetben lévő személy a személyi védelem biztosításához szükséges eszközök alkalmazása
ellen tiltakozik,
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d)

a fenyegetett helyzetben lévő büntetőeljárásban részt vevő személy a büntetőeljárási kötelezettségeit nem
teljesíti.

21. §		
A személyi védelmet ellátó szerv a fenyegetett helyzetben lévő személy veszélyeztetettségét – a fenyegetett
helyzetben lévő személy, illetve a személyi védelmet kezdeményező, elrendelő szerv véleményét is figyelembe
véve – folyamatosan értékeli, és javaslatot tehet a személyi védelem megszüntetésére.
22. §		
Ha a 2. § a) vagy b) pontjában meghatározott személy személyi védelmének megszüntetésére kerül sor – különös
méltánylást érdemlő eset kivételével –, a fenyegetett helyzetben lévő személyre tekintettel a 2. § c) pontjában
meghatározott más személy vonatkozásában elrendelt személyi védelmet is meg kell szüntetni.

12. Záró rendelkezések
23. §		
Ez a rendelet 2018. július 1-jén lép hatályba.
24. §		
E rendelet rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell.
25. §		
Hatályát veszti
a)
a büntetőeljárásban résztvevők, valamint az eljárást folytató hatóság tagjai személyi védelme elrendelésének
feltételeiről és végrehajtásának szabályairól szóló 34/1999. (II. 26.) Korm. rendelet, valamint
b)
a személyi védelem elrendelésére, végrehajtására, fenntartására és megszüntetésére jogosult hatóságok és
szervek együttműködésének részletes szabályairól szóló 7/2005. (BK 5.) BM–IM–PM együttes utasítás.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 42/2018. (III. 13.) Korm. rendelete
a Kemény Ferenc Sportlétesítmény-fejlesztési Programmal, valamint egyéb dél-pesti és észak-csepeli
beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt
jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint az egyes közérdeken alapuló
kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet
módosításáról
A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és
egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), b), d) és f ) pontjában,
a 4. § tekintetében a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (1) bekezdés 1. és 11. pontjában,
az 5. § 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,
az 5. § b) és c) pontja tekintetében a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (1) bekezdés c) pontjában,
a 9. § tekintetében az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 139. § b) 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 megjelölt
területen megvalósuló kiemelt kollégiumi, sport, rekreációs, egyéb kapcsolódó infrastrukturális, valamint kiegészítő
funkciókat magába foglaló, a KKBK Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja Nonprofit Zrt. mint építtető által
megvalósítandó komplex városfejlesztéssel (a továbbiakban: Beruházás) összefüggő, a 2. mellékletben felsorolt
közigazgatási hatósági ügyeket.
(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a Beruházással összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági
ügyeket, amelyek
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a)
b)

2. §

a Beruházás megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához szükségesek,
a Beruházáshoz közvetlenül kapcsolódó közlekedésfejlesztési, közműcsatlakozási és -fejlesztési, valamint
azokkal összefüggő munkákra vonatkoznak.

(1) A Kormány a 2. melléklet 2. és 3. pontja szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságként Budapest
Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatalát jelöli ki.
(2) A Kormány a 2. melléklet 7. pontja szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságként
a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságot jelöli ki.

3. §		
A Kormány az 1. § (1) bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó
kormánymegbízottként a Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető kormánymegbízottat jelöli ki.
4. §		
A Beruházással összefüggésben az előzetes régészeti dokumentáció elkészítésére a Budavári Ingatlanfejlesztő és
Üzemeltető Nonprofit Kft., a szükséges további régészeti előkészítés – megelőző feltárás – elvégzésére a Budapesti
Történeti Múzeum jogosult.
5. §		
A Beruházással összefüggésben
a)
a településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló 252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet hatálya
alá tartozó építési tevékenység esetében a központi építészeti-műszaki tervtanács véleményét be kell
szerezni,
b)
településképi véleményezési eljárást nem kell lefolytatni, valamint
c)
településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.
6. §		
Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekre vonatkozó ügyintézési határidő – az előzetes vizsgálati
eljárás, a környezeti hatásvizsgálati eljárás, valamint a természetvédelmi hatósági eljárás kivételével, vagy ha
jogszabály rövidebbet nem állapít meg – tizenöt nap.
7. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
8. §		
E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.
9. §		
Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a 42/2018. (III. 13.) Korm. rendelethez
A Beruházás területi lehatárolása a terület határpontjainak Egységes Országos Vetületi rendszerben
megadott koordinátáival

1

A

B

Y (Keleti)

X (Északi)

2

651875.3999996592

235829.7300012894

3

651849.6799996359

235815.2400015105

4

651815.4799997967

235823.1400014983

5

651793.1340820597

235858.8773618865

6

651775.4994931066

235889.080225262

7

651762.3812873074

235916.4995333771

8

651754.419643704

235937.854808862
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9

651750.0935676595

235954.6277843954

10

651746.6200000503

235985.1800013383

11

651756.2998570988

235992.2530605426

12

651742.9599997759

235991.6300013026

13

651713.9700033828

235990.3500106351

14

651713.3300005217

236033.8700035423

15

651699.0600000109

236033.010001236

16

651691.6399994802

236032.5400013333

17

651689.8399993359

236010.410001341

18

651682.9499992558

235949.1600013602

19

651675.0299995982

235898.8700013398

20

651660.30999944

235829.9800012869

21

651656.0099995252

235814.9200012462

22

651654.909999414

235794.9300012809

23

651612.4299995089

235657.6500011697

24

651576.039999529

235565.9600011883

25

651457.7899994218

235332.4900010403

26

651430.1699995184

235277.9900010918

27

651369.4725292225

235171.0240406038

28

651279.981544063

235004.4767871751

29

651212.0699999436

234886.3900015357

30

651164.5722999984

234792.1724393743

31

651181.2710807837

234780.9100006321

32

651194.4710809051

234771.3200006317

33

651260.1910810163

234723.5700005626

34

651271.2910810361

234718.3500005049

35

651282.7110808734

234716.3100004952

36

651294.2810810966

234717.2900005228

37

651304.9610811773

234721.6700004987

38

651314.5610810071

234728.9500005292

39

651349.171081148

234764.4500006088

40

651376.1610811718

234795.6400006345

41

651419.7410812337

234850.4600007639

42

651441.8373513214

234879.6183718128

43

651767.0044499419

234879.6183718128

44

651767.1399999846

234899.0900008404

45

651774.350000297

234951.4900008455

46

651784.1100002393

234998.150000936

47

651785.6600002864

235006.0100009164

48

651791.4599999883

235032.3200009709

49

651806.2700001489

235080.2600010457

50

651815.7600001305

235123.0900011146

51

651822.5900002264

235163.3100011547

52

651830.690000274

235222.0400012602

53

651838.130000417

235220.7100013173

54

651841.2500003718

235234.8700013006
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55

651847.649999639

235265.3400010387

56

651858.7499996469

235265.9200010897

57

651862.379999524

235266.1100010959

58

651878.3499996802

235262.1300010213

59

651875.3537544601

235247.9422444395

60

651870.4370855781

235142.3134247581

61

651844.4495597881

235047.786887605

62

651837.1239871816

235049.0283179861

63

651828.0306744872

235006.0214711417

64

651819.0832279243

234964.7973763239

65

651814.5445938099

234929.8090991898

66

651812.67

234899.28

67

651810.4751931103

234863.4249553048

68

651810.86310381

234802.0816002741

69

651814.435436453

234709.329810346

70

651816.1977182265

234666.924905173

71

651819.1593335175

234571.8993447932

72

651820.7300957178

234499.686031411

73

651826.1862485429

234352.1490910292

74

651827.719999679

234316.8400010163

75

651854.989999679

234317.6100010163

76

651906.969999679

234319.0700010163

77

651994.969999679

234322.8800010163

78

652127.999999679

234330.6400010163

79

652256.1799996791

234336.3500010163

80

652383.469999679

234341.7300010163

81

652488.859999679

234349.7800010163

82

652490.599999679

234346.1900010163

83

652494.759999679

234337.5600010163

84

652499.759999679

234337.6600010163

85

652513.665

234309.433

86

652538.723

234258.566

87

652574.154

234168.364

88

652623.664

234052.165

89

652629.547

234037.508

90

652652.88

233965.9

91

652682.283

233847.631

92

652716.96

233702.743

93

652718.762

233681.896

94

652721.120

233646.9

95

652724.147

233631.957

96

652726.687

233619.418

97

652750.97

233499.55

98

652796.43

233291.98

99

652786.24

233292.05

100

652788.41

233281.45

101

652817.06

233145.23
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102

652818.12

233140.23

103

652828.11

233140.23

104

652827.73

233090.25

105

652791.871

233089.904

106

652791.88

233085.89

107

652749.324

233085.572

108

652748.1199999517

232982.3092484397

109

652710.4853983911

232982.7340246095

110

652655.0554943593

232983.2158354966

111

652055.5999993795

232980.5200047436

112

652054.9899997414

232886.8600048227

113

652358.8499999198

232891.2400000858

114

652358.8899996422

232888.7900000702

115

652360.4099996918

232791.2600000594

116

652560.3799996754

232794.3999999741

117

652707.1599996887

232797.099999987

118

652796.8799998901

232798.5099999847

119

652878.8599999999

232799.8

120

652899.4000001225

232690.9499999792

121

652897.4300001387

232684.4400000137

122

652889.4200000865

232673.5799999705

123

652877.4499997982

232667.329999933

124

652863.959999868

232666.9499999206

125

652827.8799999784

232671.1999999788

126

652798.8900000037

232670.1399999979

127

652798.8900000037

232647.6045964819

128

652798.8900000037

232640.9768035064

129

652837.8099997499

232642.3899999778

130

652863.8999998767

232637.7599999073

131

652886.2199998751

232630.009999987

132

652908.0599999437

232620.9899999128

133

652928.0800000066

232608.9199999107

134

652947.0799998112

232594.5999999318

135

652963.9699997882

232578.5399999015

136

652978.9100000499

232560.2299998943

137

652991.56999983

232540.259999892

138

653001.5499998659

232519.119999857

139

653008.9199998755

232496.5599998935

140

653011.5599998974

232477.0099999317

141

653019.0199998938

232477.4499998335

142

653038.9399998357

232477.459999866

143

653039.5900000122

232473.5099998659

144

653106.0700000746

232481.1599998683

145

653176.5600002365

232489.2699998381

146

653186.8700002241

232403.0799998002

147

653194.2300000996

232405.1699998683

148

653194.9199999985

232414.7699998918
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149

653197.3600001856

232429.019999847

150

653199.5300000043

232438.2699998537

151

653200.4999999984

232440.1299998875

152

653202.7800000727

232443.4899999059

153

653205.9400001544

232447.2099998717

154

653205.9500002887

232461.6099999068

155

653205.9600000156

232478.0999999083

156

653204.2100001352

232488.2799998809

157

653203.5500002318

232492.1299998617

158

653199.6799999822

232508.7499998781

159

653197.1299999474

232536.8799999105

160

653191.6699999302

232539.4899999366

161

653185.1700002007

232543.8999999035

162

653183.720000277

232551.5299999431

163

653180.4100002174

232569.369999951

164

653171.37000018

232617.2599999146

165

653164.760000195

232653.0999999409

166

653163.1100000286

232663.8100000059

167

653159.9900000769

232679.3300000133

168

653123.1899998852

232890.2300000636

169

652993.8599986834

233542.0800040907

170

653061.1699998473

233554.4700003258

171

653040.889999958

233716.8500004027

172

653026.1000000817

233787.5200004333

173

653032.1499998769

233788.7100004293

174

653020.3199998396

233896.5800005253

175

653004.7800000728

233973.1300005116

176

652969.7000001733

234116.7500005453

177

652968.9400001485

234119.4700005214

178

652942.7900000304

234204.3000006223

179

652939.8800000483

234237.3300005839

180

652917.3800000759

234314.5900006363

181

652878.5099997793

234387.9500006474

182

652894.2100000661

234402.5300006562

183

652889.0699998662

234411.410000683

184

652894.8099999783

234416.7500007177

185

652917.8400001448

234440.500000677

186

652876.6754593686

234523.6930090897

187

652872.7875555959

234531.5504126998

188

652860.9549182476

234552.8705879231

189

652847.6869404159

234573.3423107109

190

652838.3560348826

234585.6788259282

191

652812.5585243744

234621.4386182978

192

652763.821305552

234688.9967970301

193

652710.5500000082

234762.840000811

194

652682.1899999469

234791.3000008918

195

652678.1499998529

234795.3600008471
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196

652682.4700000363

234801.1600008486

197

652611.519999809

234900.1100008897

198

652631.3199997682

234915.4400008908

199

652622.6199998251

234927.4700008537

200

652594.7399996803

234966.0500009323

201

652592.9399999434

234973.9100009044

202

652495.6699997587

235109.2900009536

203

652488.7399999562

235113.2600010187

204

652476.3899998592

235137.9900010046

205

652496.2799998051

235150.810000999

206

652496.5999996226

235154.5400009973

207

652440.1199998618

235237.1100010887

208

652366.649999595

235344.3600011056

209

652311.4199995154

235424.7600010727

210

652265.7099998109

235491.3200011945

211

652245.2799995362

235522.7400011197

212

652251.6799995516

235526.9300011866

213

652257.0699998507

235530.3600011268

214

652251.1899994874

235547.6700011443

215

652244.8799998664

235568.8700011706

216

652245.5799994922

235573.2300011787

217

652244.0199997202

235577.200001142

218

652240.4999996913

235579.8200012005

219

652237.4099997352

235612.1500012305

220

652239.039999633

235613.6900012431

221

652234.2299997923

235618.7400011504

222

652238.069999639

235624.7300011581

223

652237.4399997309

235645.0700012421

224

652239.329999862

235671.790001175

225

652241.6199996633

235692.8900011819

226

652244.3499996719

235707.5600012795

227

652248.149999796

235723.4300012017

228

652252.3699998583

235738.4500012142

229

652257.3099998158

235752.7400012994

230

652260.179999668

235755.3800012193

231

652263.5899998487

235754.2800012102

232

652254.3799995648

235769.3800012789

233

652236.179999334

235802.4900015597

234

652238.789999356

235803.8500014946

235

652226.8823893596

235819.0312906439

236

652226.1099928439

235819.910005531

237

652227.8200066237

235822.5000086521

238

652193.6499986366

235882.4100073377

239

652173.240004404

235918.4100064259

240

652155.2699995132

235950.3600013886

241

652141.17999967

235942.3500013365

242

652124.8799994711

235971.0600013181
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243

652113.7399997406

235964.7500013911

244

651875.3999996592

235829.7300012894

2. melléklet a 42/2018. (III. 13.) Korm. rendelethez
A Beruházás megvalósításával összefüggő, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé
nyilvánított közigazgatási hatósági ügyek
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

építésügyi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,
örökségvédelmi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,
a közterületen és belterületen lévő fás szárú növények kivágásával és pótlásával kapcsolatos eljárások,
építményeken kívüli és belüli felvonó, mozgólépcső, emelők, gépi működtetési közlekedési berendezések
engedélyezésére irányuló hatósági eljárások,
a mérésügyi és a műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó
építésügyi hatósági engedélyezési eljárások,
mérésügyi és műszaki biztonsági hatósági engedélyezési eljárások,
tűzvédelmi hatósági eljárások,
vízügyi és vízvédelmi hatósági engedélyezési eljárások,
hírközlési hatósági eljárások,
környezetvédelmi hatósági eljárások,
természetvédelmi hatósági eljárások,
útügyi hatósági eljárások,
vasúti és szalagpálya hatósági eljárások,
hajózási hatósági eljárások,
ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,
telekalakításra irányuló hatósági eljárások,
földmérési hatósági eljárások,
talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,
bányahatósági engedélyezési eljárások,
élelmiszerlánc-felügyeleti eljárás,
közegészségügyi hatósági eljárások,
területrendezési hatósági eljárások,
erdészeti hatósági eljárások,
földvédelmi hatósági eljárások,
veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésre vonatkozó katasztrófavédelmi
engedélyezési eljárások,
azok az 1–25. pontban nem szereplő hatósági engedélyezési eljárások, amelyek a Beruházás
megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához szükségesek,
az 1–26. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.

3. melléklet a 42/2018. (III. 13.) Korm. rendelethez
Az R. 3. melléklete a következő 37. ponttal egészül ki:
(Eltérő szakhatósági kijelöléssel érintett nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások)
„37. A Kemény Ferenc Sportlétesítmény-fejlesztési Programmal, valamint egyéb dél-pesti és észak-csepeli
beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű
üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok
alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló 42/2018.
(III. 13.) Korm. rendelet szerinti beruházások.”
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A Kormány 43/2018. (III. 13.) Korm. rendelete
a Dorog külterületén autóalkatrész-gyártó üzem létesítésére 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) és d) pontjában,
a 3. § 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 3. § b) 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 Dorog közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás
szerinti külterület 0298/7 helyrajzi számon nyilvántartott földrészleten, illetve az ezen földrészletből telekalakítási
eljárás végleges befejezését követően kialakított földrészleteken megvalósításra kerülő autóalkatrész-gyártó
üzem létesítésére, 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 Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat jelöli ki.
3. §		
Az 1. § (1) bekezdése szerinti beruházással összefüggésben
a)
a központi építészeti-műszaki tervtanács véleményét be kell szerezni, és
b)
településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.
4. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
5. §		
E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a 43/2018. (III. 13.) Korm. rendelethez
Az 1. § (1) bekezdése szerinti beruházással összefüggő, nemzetgazdasági szempontból kiemelt
jelentőségű üggyé nyilvánított közigazgatási hatósági ügyek
	  1.
	  2.
	  3.
	  4.
	  5.
	  6.
	  7.
	  8.
	 9.

építésügyi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,
örökségvédelmi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,
környezetvédelmi hatósági eljárások,
természetvédelmi hatósági eljárások,
útügyi hatósági eljárások,
vasúti és szalagpálya hatósági engedélyezési eljárás,
vízügyi és vízvédelmi hatósági engedélyezési eljárások,
mérésügyi és műszaki biztonsági hatósági engedélyezési eljárások,
a műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági
engedélyezési eljárások,
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,
telekalakításra irányuló hatósági eljárások,
területrendezési hatósági eljárások,
földmérési hatósági eljárások,
talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,
hírközlési hatósági eljárások,
bányahatósági engedélyezési eljárások,
tűzvédelmi hatósági eljárások,
élelmiszerlánc-felügyeleti eljárás,
közegészségügyi hatósági eljárások,
erdővédelmi hatósági eljárások,
földvédelmi hatósági eljárások,
veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésre vonatkozó katasztrófavédelmi engedélyezési
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.

A Kormány 44/2018. (III. 13.) Korm. rendelete
a Vecsés–Városföld közötti földgázszállító vezeték létesítésével 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) és d) pontjában,
a 2. § 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 2. § 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 a Vecsés–Városföld közötti
földgázszállító vezeték létesítésre irányuló beruházással összefüggő, az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási
hatósági ügyeket.
(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. §		
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.
3. §		
A Kormány az 1. § (1) bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó
kormánymegbízottként a Pest Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat jelöli ki.
4. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet a 44/2018. (III. 13.) Korm. rendelethez
Az 1. § (1) bekezdése szerinti beruházással összefüggő, nemzetgazdasági szempontból kiemelt
jelentőségű üggyé nyilvánított közigazgatási hatósági ügyek
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

építésügyi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,
örökségvédelmi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,
környezetvédelmi hatósági eljárások,
természetvédelmi hatósági eljárások,
útügyi hatósági eljárások,
vasúti és szalagpálya hatósági engedélyezési eljárás,
vízügyi és vízvédelmi hatósági engedélyezési eljárások,
mérésügyi és műszaki biztonsági hatósági engedélyezési eljárások,
a műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági
engedélyezési eljárások,
ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,
telekalakításra irányuló hatósági eljárások,
területrendezési hatósági eljárások,
földmérési hatósági eljárások,
talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,
hírközlési hatósági eljárások,
bányahatósági engedélyezési eljárások,
tűzvédelmi hatósági eljárások,
villamosenergia-ipari tevékenységek végzéséhez szükséges engedélyezési eljárások,
közegészségügyi hatósági eljárások,
erdészeti hatósági eljárások,
veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésre vonatkozó katasztrófavédelmi
engedélyezési eljárások,
honvédelmi hatósági eljárások,
földvédelmi hatósági eljárások,
azok az 1–23. pontban nem szereplő hatósági engedélyezési eljárások, amelyek a beruházás
megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének megkezdéséhez szükségesek,
az 1–24. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1074/2018. (III. 13.) Korm. határozata
a Magyarország Kiváló Művésze, a Magyarország Érdemes Művésze és a Magyarország Babérkoszorúja díjak
2018. évi adományozásáról
Magyarország Kormánya nemzeti ünnepünk, március 15-e alkalmából
MAGYARORSZÁG KIVÁLÓ MŰVÉSZE DÍJAT adományoz
Börcsök Enikő
Jászai Mari-díjas színművész, érdemes művész,
Csáji Attila
Munkácsy Mihály-díjas festőművész, érdemes művész, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja,
Csuja Imre
Jászai Mari-díjas színművész, érdemes művész,
Fábry Sándor
előadóművész, író, érdemes művész,
Kókay Krisztina
Ferenczy Noémi-díjas textilművész, grafikus, érdemes művész, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja,
Ráckevei Anna
Jászai Mari-díjas színművész, érdemes művész, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja,
Solymosi Tamás
Harangozó Gyula-díjas balettművész, érdemes művész,
Záborszky Kálmán
Liszt Ferenc-díjas karmester, gordonkaművész, érdemes művész, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja
részére;
MAGYARORSZÁG ÉRDEMES MŰVÉSZE DÍJAT adományoz
Balázs János
Liszt Ferenc-díjas zongoraművész,
Csányi Sándor
Jászai Mari-díjas színművész,
Faludi Judit
Liszt Ferenc-díjas csellóművész,
Frenák Pál
Harangozó Gyula-díjas táncművész, koreográfus,
Gáspár Tibor
Jászai Mari-díjas színművész,
Haris László
Balogh Rudolf-díjas fotóművész, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja,
Meláth Andrea
Liszt Ferenc-díjas operaénekes,
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Mikó István
Jászai Mari-díjas színművész, rendező, előadóművész,
Mucsi János Béla
Harangozó Gyula-díjas koreográfus,
Mucsi Zoltán
Jászai Mari-díjas színművész,
Pál Lajos
Bánffy Miklós-díjas zenész, zenetanár,
Szentkirályi Miklós Béla
Munkácsy Mihály-díjas restaurátorművész, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja,
Veress Sándor László
Munkácsy Mihály-díjas festőművész, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja
részére;
MAGYARORSZÁG BABÉRKOSZORÚJA DÍJAT adományoz
Bartis Attila
József Attila- és Márai Sándor-díjas író, fotográfus,
Böszörményi Zoltán
József Attila-díjas író, költő,
Dobozi Eszter
József Attila-díjas író, költő, szerkesztő
részére.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1075/2018. (III. 13.) Korm. határozata
az Egyesült Nemzetek Szervezete migrációs csomagjával kapcsolatos álláspontról
A Kormány jóváhagyja az Egyesült Nemzetek Szervezete (a továbbiakban: ENSZ) migrációs csomagjával kapcsolatos,
az 1. mellékletben meghatározott, „Nekünk a biztonság az első” című álláspontját, és felhatalmazza a külgazdasági
és külügyminisztert Magyarország érdekeinek képviseletére.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet az 1075/2018. (III. 13.) Korm. határozathoz
Nekünk a biztonság az első
Magyarország javaslatai az ENSZ Globális Migrációs Kompaktjához
1. Az elmúlt évek eseményei világszerte bizonyították, hogy a migráció egy rossz és veszélyes folyamat, amely súlyos
biztonsági kihívásokat okozott a világ számos térségében.
2. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján a nemzetközi erőfeszítéseknek azt a célt kell szolgálniuk, hogy a migrációs
folyamatokat állítsuk meg. A migráció ösztönzésére irányuló politikák károsnak bizonyultak, azokat azonnal meg kell
szüntetni.
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3. A nemzetközi jog előírásainak tiszteletben tartásával a nemzetközi szervezeteknek világossá kell tenniük, hogy
a migráció nem tartozik az alapvető emberi jogok közé. Senki nem döntheti el önkényesen, a nemzeti szabályozások
és a nemzetközi jog figyelmen kívül hagyásával, hogy a világ mely országában kíván élni.
4. A nemzetközi közösségnek fel kell ismernie, hogy a migráció senkinek sem jó: nem jó azoknak az embereknek, akik
az életüket kockáztatva próbálnak eljutni az otthonuktól távoli országokba, és nem jó azoknak a közösségeknek
sem, amelyek más kultúrákból érkező tömegeket kell, hogy befogadjanak. Ez a folyamat ugyanis párhuzamos
társadalmak kialakulásához vezet, amely súlyos biztonsági fenyegetést jelent az adott térségekben.
5. A nemzetközi közösségnek el kell ismernie, hogy minden embernek joga van ahhoz, hogy a saját hazájában
békében és biztonságban éljen. Ha ez nem lehetséges, akkor abban kell segíteni, hogy mindenki a szülőföldjéhez
a lehető legközelebb eső helyen élhessen emberhez méltó életet mindaddig, amíg biztosítottak nem lesznek
a hazatérés feltételei.
6. A migrációs folyamatokból kizárólag az embercsempészek profitálnak. A nemzetközi közösségnek az a kötelessége,
hogy verje szét az embercsempészek üzleti modelljeit, és szüntesse meg az embercsempész-hálózatokat, azok
tagjait pedig szigorúan büntesse meg. Mindezek érdekében a nemzetközi közösségnek kerülnie kell az olyan
politikák bevezetését és alkalmazását – különösen a bevándorlók harmadik országok között való szétosztására
irányuló kötelezettségek létrehozását –, melyek embercsempész-hálózatok szolgáltatásainak igénybevételére
ösztönöznek.
7. A nemzetközi közösség érvényt kell, hogy szerezzen a szuverenitásnak. A nemzetközi közösségnek tiszteletben kell
tartania az országok arra vonatkozó jogát, hogy saját polgárainak biztonságát elsődleges kérdésként kezeljék. Ezért
minden ország maga döntheti el, hogy kit enged be saját területére, és kit tilt el ettől.
8. A nemzetközi közösségnek támogatnia kell az országokat abban, hogy azok megőrizzék történelmi, vallási,
kulturális hagyományaikat, társadalmi berendezkedésüket. A nemzetközi közösség nem gyakorolhat nyomást
egyetlen országra sem ezek megváltoztatása érdekében.
9. A nemzetközi közösségnek tiszteletben kell tartania, hogy minden országnak szuverén joga van arra, hogy
meghozza a saját gazdasági fejlődéséhez, valamint munkaerőpiaci és demográfiai folyamatainak alakításához
legjobbnak tartott döntéseket.
10. Minden országnak joga és kötelessége megvédeni saját határait. A nemzetközi közösségnek támogatnia kell
az országokat határvédelmi feladataik sikeres ellátásában.
11. A nemzetközi közösségnek világossá kell tennie, hogy a tiltott határátlépés súlyos bűncselekmény. Végleg le kell
számolni azokkal a politikákkal, amelyek ösztönzik vagy mentegetik a határsértést és a határsértőket. A határok
átlépése csak a nemzetközi és a nemzeti szabályok teljes körű tiszteletben tartásával lehetséges. Ezen szabályok
megsértése súlyos büntetést kell, hogy vonjon maga után.
12. A nemzetközi közösségnek világossá kell tennie, hogy az ENSZ Globális Migrációs Kompaktja semmifajta jogi
kötelezettséget sem ró az ENSZ egyetlen tagállamára sem. Az ENSZ Globális Migrációs Kompaktja nem jelenthet
hivatkozási alapot sem a nemzetközi jog, sem a nemzeti jogrendszerek megalkotása és alkalmazása során.

A Kormány 1076/2018. (III. 13.) Korm. határozata
a 2018. évi terrorellenes intézkedések megvalósításához szükséges költségvetési többletforrások
biztosításáról
A Kormány
1. a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 17. §-a és
4. melléklet 2. pontja alapján jóváhagyja a Kvtv. 1. melléklet XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű
előirányzatok cím, 22. A terrorellenes intézkedések megvalósításához kapcsolódó kiadások alcím legfeljebb
1 884 179 607 forint összeggel történő túllépését;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
belügyminiszter
Határidő:
azonnal
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2. egyetért azzal, hogy a terrorizmus elleni küzdelemhez kapcsolódó feladatok hatékony megvalósítása során
az e kormányhatározat alapján biztosított forrás felhasználásakor a Kormány irányítása alá tartozó fejezetek
költségvetési szerveinek eszközbeszerzéseiről szóló 1982/2013. (XII. 29.) Korm. határozat rendelkezéseit nem kell
alkalmazni.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1077/2018. (III. 13.) Korm. határozata
a központi költségvetést megillető kötelezettségek egységes nyilvántartásának kialakításáról
A Kormány felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a bürokráciacsökkentés érdekében gondoskodjon arról,
hogy a közigazgatási hatóságok által meghozott döntésekben szereplő, a központi költségvetést megillető
fizetési kötelezettségek nyilvántartása országosan egységesen történjen, e fizetések egyetlen számlára legyenek
teljesíthetők, és e számla tekintetében – a végrehajtás elrendelésétől függően – kizárólag az állami adó- és
vámhatóság ellenőrizze a befizetések megtörténtét.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
igazságügyi miniszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
belügyminiszter
Határidő:
2019. január 1.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1078/2018. (III. 13.) Korm. határozata
az állami és önkormányzati közfeladat-kataszter létrehozásával kapcsolatos feladatok ellátásáról
A Kormány az állami és önkormányzati feladatellátás hatékonyságának növelése, valamint a kormányzati döntéshozatal
támogatása érdekében egyetért az állami és önkormányzati közfeladat-kataszter (a továbbiakban: Közfeladat-kataszter)
KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00041 – „A szolgáltató kormányhivatali és közigazgatási modell bevezetése” – projekt keretében,
európai uniós forrásból történő megvalósításával. Ezzel összefüggésben a Kormány
1. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy intézkedjen a Közfeladat-kataszter informatikai felületének
kialakításáról;
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
2018. november 1.
2. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a nemzetgazdasági miniszter és a belügyminiszter
bevonásával készítsen részletes előterjesztést a 2019. évben egyszeri jelleggel és a 2020. évtől beépülő jelleggel,
a Közfeladat-kataszter üzemeltetéséhez – ideértve az infrastruktúra, az operációs rendszer, az adatbázis-kezelő és
az alkalmazás üzemeltetését is – szükséges költségvetési források biztosításáról a Pest Megyei Kormányhivatal és
a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság vonatkozásában;
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
nemzetgazdasági miniszter
belügyminiszter
Határidő:
2018. november 30.
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3. felhívja a minisztereket, hogy a Miniszterelnökséget vezető miniszter koordinálásával, az általa kiadott módszertan
és ütemezés alapján határozzák meg a szabályozási felelősségi körükbe tartozó, illetve – a feladatellátásért felelős
véleményének kikérésével – a köztársasági elnök, az Országgyűlés, az Alkotmánybíróság, az alapvető jogok biztosa,
a bíróságok, az ügyészségek, az Állami Számvevőszék, a Költségvetési Tanács, a Nemzeti Emlékezet Bizottsága,
a Magyar Honvédség, az önkormányzatok, az autonóm államigazgatási szervek, az önálló szabályozó szervek és
a Magyar Nemzeti Bank által ellátott közfeladatokat.
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
miniszterek
Határidő:
2018. december 31.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1079/2018. (III. 13.) Korm. határozata
az elektronikus közbeszerzési rendszer 2018–2021. évi továbbfejlesztési feladataihoz szükséges forrás
biztosításáról
1. A Kormány egyetért azzal, hogy az elektronikus közbeszerzési rendszer (a továbbiakban: EKR) továbbfejlesztési
feladatainak finanszírozása érdekében a 2018–2021. években összesen bruttó 6 350 000 000 forint forrás biztosítása
szükséges a központi költségvetés terhére.
2. A Kormány
a)
felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjon az 1. pontban meghatározott célra,
az EKR továbbfejlesztési feladataihoz 2018. évben szükséges 2 000 000 000 forint forrás biztosításáról
a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 1. melléklet
XI. Miniszterelnökség fejezet, 1. Miniszterelnökség igazgatása cím javára;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
felmerülés ütemében
b)
felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy az 1. pontban meghatározott cél elérése érdekében a felmerülő
igények alapján gondoskodjon a 2019–2021-es költségvetési években összesen 4 350 000 000 forint
keretösszeg erejéig többletforrást biztosításáról a központi költségvetés XI. Miniszterelnökség fejezete javára;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
2019–2021. évi központi költségvetés tervezése során
c)
felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a belügyminiszter bevonásával tájékoztassa
a nemzetgazdasági minisztert a 2019–2021 közötti időszakot érintően az adott évi EKR fejlesztések szakmai
tartalmáról, ütemezéséről, várható kiadásairól és évenkénti költségvetési forrásigényéről;
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
belügyminiszter
Határidő:
a tárgyévet megelőző év szeptember 30-ig
d)
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 36. § (4b) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva
engedélyezi a Miniszterelnökség számára az 1. pontban meghatározott feladatokhoz kapcsolódó beszerzési
eljárás megindítását, továbbá a többéves fizetési kötelezettséggel járó szerződés megkötését azzal, hogy
a kötelezettségvállalás összege a 2018–2021. években nem haladhatja meg az 1. pontban meghatározott
összeget;
e)
egyetért azzal, hogy az 1. pontban meghatározott feladatokhoz kapcsolódó beszerzéssel kapcsolatos eljárás
lefolytatása során a Kormány irányítása alá tartozó fejezetek költségvetési szerveinek eszközbeszerzéseiről
szóló 1982/2013. (XII. 29.) Korm. határozat rendelkezéseit nem kell alkalmazni.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 1080/2018. (III. 13.) Korm. határozata
a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról,
címrend-kiegészítésről és egyes kormányhatározatok módosításáról
1. A Kormány
a)
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 21. § (1) bekezdésében és 33. §
(2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 2 528 149 650 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el
elszámolási, a fel nem használt rész tekintetében visszatérítési kötelezettséggel a Magyarország 2018. évi
központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. 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:
külgazdasági és külügyminiszter, emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2019. június 30.
b)
az Áht. 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva elrendeli a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi
Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 12. Közkultúra, kulturális
vidékfejlesztés és nemzetiségi kultúra alcím, 7. Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és nemzetiségi kultúra
támogatása jogcímcsoportjának a 6. NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. támogatása
jogcímmel történő kiegészítését.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
azonnal
2. A Kormány egyetért azzal, hogy a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzatátcsoportosításról, az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról, a pártalapítványok tartalékának
átcsoportosításáról, az Összevont szakellátás jogcím előirányzatának megemeléséről és egyes kormányhatározatok
módosításáról szóló 1812/2014. (XII. 19.) Korm. határozattal a Bethlen Gábor Alap fejezet részére átcsoportosított
1 828 200 000 forint tekintetében az elszámolási határidő 2019. június 30.
3. A nemzetpolitikailag kiemelt jelentőségű programok és megkezdett beruházások megvalósításához szükséges
források biztosításáról szóló 1227/2016. (V. 2.) Korm. határozat 1. pontjában a „2018. június 30.” szövegrész helyébe
a „2019. június 30.” szöveg lép.
4. A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes
kormányhatározatok módosításáról szóló 1348/2016. (VII. 6.) Korm. határozat 1. pontjában a „Bethlen Gábor
Alap fejezet részére átcsoportosított 5183,5 millió forint tekintetében és a Miniszterelnökség cím részére
átcsoportosított 10 611 millió forint tekintetében 2018. június 30.” szövegrész helyébe a „Miniszterelnökség cím
részére átcsoportosított 10 611 millió forint tekintetében 2018. június 30., a Bethlen Gábor Alap fejezet részére
átcsoportosított 5183,5 millió forint tekintetében 2019. június 30.” szöveg lép.
5. Az Arany János-emlékév programjainak megvalósításához szükséges forrás biztosításáról szóló 1067/2017. (II. 9.)
Korm. határozat 2. pontjában a „2018. június 30.” szövegrész helyébe a „2019. június 30.” szöveg lép.
6. Az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról
szóló 1275/2017. (V. 31.) Korm. határozat 1. pontjában a „2018. június 30.” szövegrész helyébe a „2018. június
30., a Gyermek és ifjúsági szakmafejlesztési célok előirányzat javára biztosított 1 445 100 ezer forint tekintetében
2019. június 30.” szöveg lép.
7. A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes
kormányhatározatok módosításáról szóló 1447/2017. (VII. 7.) Korm. határozat 1. pont b) alpontjában a „tekintetében
2019. június 30.” szövegrész helyébe az „és a Nemzetpolitikai célú támogatások cím javára átcsoportosított
1 253 793 000 forint tekintetében 2019. június 30.” szöveg lép.
8. A Budapest V. kerület, Alkotmány utca alatt megépítésre kerülő mélygarázs megvalósítása érdekében a Beruházás
Előkészítési Alap alcím terhére történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1574/2017. (VIII. 28.) Korm. határozat
3. pontjában az „1. melléklet szerint” szövegrész helyébe az „1. melléklet szerint azzal, hogy a Társaság az előkészítési
fázisokat legkésőbb 2018. november 30. napjáig köteles megvalósítani” szöveg, a „2018. június 30.” szövegrész
helyébe a „2018. december 31.” szöveg lép.
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9. A Felvidéken megvalósuló programok és támogatások finanszírozása érdekében a rendkívüli kormányzati
intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1671/2017. (IX. 19.) Korm.
határozatban (a továbbiakban: Határozat) a „2018. június 30.” szövegrész helyébe a „2018. december 31.” szöveg lép.
10. A Kormány egyetért azzal, hogy a Határozattal a biztosított 321 000 000 forintból 55 000 000 forint a K8. Egyéb
felhalmozási célú kiadások kiemelt előirányzaton kerüljön felhasználásra és elszámolásra.
11. Az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló
1727/2017. (X. 10.) Korm. határozat 1. pontjában a „forint tekintetében 2019. június 30.” szövegrész helyébe a „forint
tekintetében és a Nemzetpolitikai célú támogatások cím javára átcsoportosított 624 000 500 forintból a zabolai
Mikes kastély fejlesztésére átcsoportosított 219 500 100 forint tekintetében 2019. június 30.” szöveg lép.
12. A Kormány egyetért azzal, hogy a 2016. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról szóló
1775/2017. (XI. 7.) Korm. határozat 2. mellékletétől eltérően az Új Nemzedék Központ Nonprofit Közhasznú Kft.
támogatása jogcím javára a B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről kiemelt előirányzat
javára átcsoportosított 158 678 399 forintból 146 287 514 forint a B1 Működési célú támogatások államháztartáson
belülről kiemelt előirányzaton kerüljön felhasználásra.
13. A Felvidéken megvalósuló programok és támogatások további finanszírozása érdekében a rendkívüli
kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1777/2017. (XI. 7.)
Korm. határozatban a „2018. június 30.” szövegrész helyébe a „2018. december 31.” szöveg lép.
14. Az egyes erdélyi egyházi ingatlanokban bekövetkezett viharkárok enyhítése érdekében a rendkívüli kormányzati
intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1801/2017. (XI. 8.) Korm. határozat
3. pontjában a „2018. június 30.” szövegrész helyébe a „2019. június 30.” szöveg lép.
15. A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból és a szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó
megtakarítások terhére történő előirányzat-átcsoportosításról, a fejezeti stabilitási tartalék előirányzatok
felhasználásáról, tárgyéven túli kötelezettségvállalás engedélyezéséről, fejezetek közötti előirányzatátcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1895/2017. (XII. 4.) Korm. határozat
1. pont a) alpontjában a „2018. december 31.” szövegrész helyébe a „2018. december 31., a Nemzetpolitikai célú
támogatások cím javára átcsoportosított 131 395 100 forint tekintetében 2019. június 30.” szöveg lép.
16. A kolozsvári Szent Mihály Római Katolikus Plébánia fejlesztései érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre
szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1914/2017. (XII. 7.) Korm. határozat 3. pontjában
a „2018. június 30.” szövegrész helyébe a „2019. június 30.” szöveg lép.
17. A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, az Országvédelmi Alapból és a szociális
hozzájárulási adóhoz kapcsolódó megtakarítások terhére történő előirányzat-átcsoportosításról, a fejezeti
stabilitási tartalék előirányzatok felhasználásáról, a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
fejezeten belüli átcsoportosításról, a 2016. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról és egyes
kormányhatározatok módosításáról szóló 1989/2017. (XII. 19.) Korm. határozat 1. pont b) alpontjában a „2018.
június 30.” szövegrész helyébe a „2018. június 30., a Bethlen Gábor Alap fejezet részére átcsoportosított forrásból
6 075 073 000 forint tekintetében 2019. június 30.” szöveg lép.
18. A Steindl Imre Program harmadik ütemével kapcsolatos egyes döntések meghozataláról szóló 2025/2017. (XII. 22.)
Korm. határozat 1. pont
a)
1.2. alpontjában a „2019. február 28-ig” szövegrész helyébe a „2019. augusztus 31-ig” szöveg,
b)
1.6. alpont a) alpontjában a „2019. március 31.” szövegrész helyébe a „2019. szeptember 30.” szöveg,
c)
1.6. alpont b) alpontjában a „2019. április 30.” szövegrész helyébe a „2019. október 31.” szöveg
lép.
19. A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról,
a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet címrendjének kiegészítéséről, a 2017. évi költségvetési
maradványok átcsoportosításáról, egyes kormányhatározatok módosításáról és a szociális hozzájárulási adóhoz
kapcsolódó 2018. évi megtakarítások kezeléséről szóló 1013/2018. (II. 2.) Korm. határozat 1. pont b) alpontjában
az „I. ütem” szövegrész helyébe a „II. ütem” szöveg lép.
		

Orbán Viktor s.k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet az 1080/2018. (III. 13.) Korm. határozathoz
XI. Miniszterelnökség
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

Államháztartási egyedi
azonosító
004118

Fejezet
szám

XVIII.
XX.

331651

002994

Cím
szám

Alcím
szám

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2018.
Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

2
10

K6
1

K1
K2
K3
K6

14

20
263978

K1
K2
K3
K6
22

23

025155

55

335740
XI.
297102

32

Kiemelt
előir.
szám

2

K3
K6

4

K5

9

K5

1

K5

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

KIADÁSOK

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Külgazdasági és Külügyminisztérium
Külképviseletek igazgatása

Beruházások
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei
Állami Egészségügyi Ellátó Központ
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Beruházások
Országos Mentőszolgálat
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Beruházások
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Egészségügyi ágazati előirányzatok
Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok
Dologi kiadások
Beruházások
Sporttevékenység támogatása
Versenysport támogatása
Egyéb működési célú kiadások
Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások
Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása
Egyéb működési célú kiadások
Miniszterelnökség
Központi kezelésű előirányzatok
Rendkívüli kormányzati intézkedések
Egyéb működési célú kiadások

Módosítás
(+/-)

A módosítást elrendelő
jogszabály/ határozat
száma

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/ határozat
száma

631 400 000

406 400 000
101 600 000
120 000 000
2 000 000
23 622 000
6 379 000
2 326 000
17 673 000

260 000 000
20 000 000
736 749 650
200 000 000

-2 528 149 650

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

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

BEVÉTEL
Kiemelt előirányzat
neve

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

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

Cím
név

forintban

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

004118
331651
002994
263978
025155
335740

Fejezet
szám

XVIII.
XX.

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

2
10
14
20

1
22
23
55

2
4
9

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

A módosítás jogcíme

TÁMOGATÁS
Kiemelt előirányzat
neve

Külgazdasági és Külügyminisztérium
Külképviseletek igazgatása
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei
Állami Egészségügyi Ellátó Központ
Országos Mentőszolgálat
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Egészségügyi ágazati előirányzatok
Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok
Sporttevékenység támogatása
Versenysport támogatása
Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások
Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

forintban
A módosítást elrendelő
jogszabály/ határozat
száma

631 400 000
630 000 000
50 000 000
280 000 000
736 749 650
200 000 000

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Az adatlap 5 példányban töltendő ki
A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
Fejezetet irányító szerv
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.

Összesen

I.n.év
2 528 149 650

II. n.év

III.n.év
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Államháztartási egyedi
azonosító

IV.n.év

2 528 149 650

1653
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A Kormány 1081/2018. (III. 13.) Korm. határozata
a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 21. § (1) bekezdésében és 33. § (2) bekezdésében
biztosított jogkörében eljárva 2 765 621 750 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a fel nem
használt rész tekintetében visszatérítési kötelezettséggel a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló
2017. évi C. törvény 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:
külgazdasági és külügyminiszter
Határidő:
2018. június 30.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

XI. Miniszterelnökség
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2018.
Államháztartási egyedi
azonosító

Fejezet
szám

XVIII.

Cím
szám

7

255390
XI.
297102

32

Alcím
szám

3

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

2

Kiemelt
előir.
szám

K5

1

K5

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

forintban
A módosítás jogcíme

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

Külgazdasági és Külügyminisztérium
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Nemzetközi tagdíjak és európai uniós befizetések
Európai uniós befizetések
Egyéb működési célú kiadások
Miniszterelnökség
Központi kezelésű előirányzatok
Rendkívüli kormányzati intézkedések
Egyéb működési célú kiadások

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat
száma

2 765 621 750
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1. melléklet az 1081/2018. (III. 13.) Korm. határozathoz

-2 765 621 750

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
forintban
Államháztartási egyedi
azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

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

BEVÉTEL

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat
száma

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat
száma

Kiemelt előirányzat
neve

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
forintban
Államháztartási egyedi
azonosító

Fejezet
szám

XVIII.
255390

Cím
szám

7

Alcím
szám

3

Jogcím
csop.
szám

2

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

TÁMOGATÁS
Kiemelt előirányzat
neve

Külgazdasági és Külügyminisztérium
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Nemzetközi tagdíjak és európai uniós befizetések
Európai uniós befizetések

2 765 621 750

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Az adatlap 5 példányban töltendő ki
A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
Fejezetet irányító szerv
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.

Összesen

I.n.év
2 765 621 750

II.n.év

III.n.év

IV.n.év

2 765 621 750

1655
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A Kormány 1082/2018. (III. 13.) Korm. határozata
egyes települési önkormányzatok támogatását érintő kormányhatározatok módosításáról
1. A helyi érdekű települési fejlesztések érdekében szükséges források biztosításáról, valamint a IX. Helyi
önkormányzatok támogatásai és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma költségvetési fejezetek közötti előirányzatátcsoportosításról szóló 1717/2017. (X. 3.) Korm. határozat
a)
2. pontjában foglalt táblázat „Támogatási cél” oszlopának
aa)
17. sorában a „bölcsőde kialakítása” szövegrész helyébe az „ifjúsági és közösségi tér kialakítása”
szöveg,
ab)
27. sorában a „közterület fejlesztése” szövegrész helyébe a „Kikötő Ifjúsági Közösségi Sziget
fejlesztése” szöveg,
b)
3. pontjában foglalt táblázat „Támogatási cél” oszlopának
ba)
25. sorában az „útfelújítás, közvilágítás kiépítése” szövegrész helyébe a „közvilágítás kiépítése”
szöveg,
bb)
67. sorában az „út- és járdafelújítás, emlékmű befejezése” szövegrész helyébe az „útfelújítás,
emlékmű befejezése” szöveg
lép.
2. A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva
a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet
IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet,
a)
13. Helyi érdekű települési fejlesztések I. cím,
aa)
8. alcím terhére Bekölce Község Önkormányzata 25105. jelű út (Béke út) 2+460–3+050 km szelvények
és 3+240–3+380 km szelvények közötti szakaszának felújítása érdekében 30 000 000 forint,
ab)
42. alcím terhére Gyömrő Város Önkormányzata 991 hrsz. Dózsa György úton a 3111. jelű út 4603. út
csomópontjától a Szt. István út kereszteződéséig terjedő szakaszán a vízelvezetés és a híd felújítása
érdekében 30 000 000 forint,
ac)
49. alcím terhére Juta Község Önkormányzata a jutai körforgalom 6701. jelű összekötő út 5+555 km
szelvény és a 6703. jelű összekötő út 0+000 km szelvény közötti szakaszának felújítása érdekében
135 000 000 forint;
b)
14. Helyi érdekű települési fejlesztések II. cím,
ba)
11. alcím terhére Ősagárd Község Önkormányzata 2114. jelű Nőtincs–Keszeg összekötő út 7+868 km
és a 9+025 km szelvények közötti szakaszának felújítása érdekében 40 000 000 forint,
bb)
24. alcím terhére Szamoskér Község Önkormányzata a Szamoskér–Tunyogmatolcs közötti 036 helyrajzi
számú 4120. jelű összekötő út 4+630–5+930 km szelvények közötti szakaszának felújítása érdekében
65 000 000 forint;
c)
17. Helyi érdekű települési fejlesztések III. cím,
ca)
1. alcím terhére Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 1301 sz. főút 1+040 és 1+633 km
szelvények (Győr, Bácsai útnak a Ciklámen utca és Votinszky utca) közötti szakaszának felújítása
érdekében 71 600 000 forint,
cb)
8. alcím terhére Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata 74104. jelű Szenterzsébethegyi
I. bekötőút 1+445 km szelvénytől mintegy 200 méter hosszban történő felújítása érdekében
45 000 000 forint
egyszeri átcsoportosítását rendeli el az 1. melléklet szerint a Kvtv. 1. melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 32. Közlekedési ágazati programok alcím, 30. Közúthálózat felújítása
jogcímcsoport javára 416 600 000 forint összegben.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
belügyminiszter
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
azonnal
3. A Kormány felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a 2. pont szerint átcsoportosított összeg terhére
intézkedjen az érintett útszakaszok felújítása érdekében.
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
a forrás rendelkezésre állását követően azonnal

1657
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4. Az egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításokról
szóló 1818/2016. (XII. 22.) Korm. határozat
a)
3. pontjában foglalt táblázat „Támogatási cél” oszlopának 50. sorában az „óvoda és iskola fejlesztése” szövegrész
helyébe a „polgármesteri hivatal fejlesztése” szöveg,
b)
4. pontjában foglalt táblázat „Támogatási cél” oszlopának 50. sorában a „sportcsarnok építés” szövegrész helyébe
a „sportcsarnok építéshez kapcsolódó alapinfrastruktúra kialakítása, valamint út és parkoló építése” szöveg
lép.
5. Tata Város tekintetében a karsztvízszint-emelkedés okozta azonnali intézkedést igénylő feladatok végrehajtásához
szükséges támogatásról szóló 1587/2017. (VIII. 28.) Korm. határozat 3. pontjában az „egy összegben” szövegrész
helyébe az „egy vagy több részletben” szöveg lép.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1658

1. melléklet az 1082/2018. (III. 13.) Korm. határozathoz
IX. Helyi önkormányzatok támogatásai
XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2018.

Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet
szám szám szám cím cím
előir.
név
Államháztartási
csop. szám szám
egyedi azonosító
szám
370362
370495

IX.

13

8

370951

42

371095

49

370373
371384

14

371640

K8
K8
K8

11

372095
370973

17

371962
XVII.

20

358584

32

Az előirányzatmódosítás érvényessége:

Az előirányzatmódosítás érvényessége:

32.

Az előirányzatmódosítás érvényessége:

-30 000 000,0
-30 000 000,0

-40 000 000,0

-71 600 000,0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

416 600 000,0
forintban

Alcím
név

Jogcím

Jogcím

BEVÉTEL

csop.
név

név

Kiemelt előirányzat
neve

Jogcím

Jogcím

TÁMOGATÁS

csop.
név

név

Kiemelt előirányzat
neve

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást
elrendelő jogszabály/
határozat száma

30.

szám

Cím
név

forintban
Alcím
név

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Közlekedési ágazati programok
Közúthálózat felújítása

A módosítást
elrendelő jogszabály/
határozat száma

416 600 000,0

a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

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

Összesen

I.n.év
416 600 000,0

416 600 000,0

II. n.év

III.n.év

IV.n.év
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20.

Cím
név

szám

Jog- Kiemelt Fejezet
cím
előir.
név

csop. szám
szám
XVII.

358584

Jog- Kiemelt Fejezet
cím
előir.
név

A módosítás
A módosítást
következő
elrendelő jogszabály/
évre
határozat
száma
áthúzódó
hatása

a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Fejezet Cím Alcím Jogszám szám szám cím
Államháztartási
egyedi azonosító

-45 000 000,0

K8
a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

csop. szám
szám

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

Módosítás
(+/-)

Helyi érdekű települési fejlesztések III.
Győr Megyei Jogú Város fejlesztési feladatainak támogatása
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város fejlesztési feladatainak támogatása
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Közlekedési ágazati programok
Közúthálózat felújítása

30

forintban
A módosítás jogcíme

-65 000 000,0

K8

Fejezet Cím Alcím Jogszám szám szám cím
Államháztartási
egyedi azonosító

Jogcím
név

Helyi érdekű települési fejlesztések II.
Ősagárd Község fejlesztési feladatainak támogatása
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Szamoskér Község fejlesztési feladatainak támogatása
Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

8

Jogcím
csop.
név

-135 000 000,0

K8

1

Alcím
név

Helyi önkormányzatok támogatásai
Helyi érdekű települési fejlesztések I.
Bekölce Község fejlesztési feladatainak támogatása
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Gyömrő Város fejlesztési feladatainak támogatása
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Juta Község fejlesztési feladatainak támogatása
Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

24

Cím
név

1659

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2018. évi 36. szám

A Kormány 1083/2018. (III. 13.) Korm. határozata
a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének tevékenységét kiegészítő szoftverlicenc beszerzési
támogatás biztosítása érdekében a XI. Miniszterelnökség és a XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében
eljárva a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének tevékenységét kiegészítő támogatás biztosítása, licencek
beszerzése érdekében 27 000 000 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a fel nem használt rész
tekintetében visszatérítési kötelezettséggel a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi
C. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok
cím, 3. Határon túli magyarok programjainak támogatása alcím, 1. Nemzetpolitikai tevékenység támogatása
jogcímcsoport terhére, a Kvtv. 1. melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 11. Kormányzati
Informatikai Fejlesztési Ügynökség cím javára, az 1. melléklet szerint.
Az átcsoportosítás tekintetében
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
Az elszámolási és a visszafizetési kötelezettség tekintetében
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
2018. december 31.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet az 1083/2018. (III. 13.) Korm. határozathoz
XI. Miniszterelnökség
XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Államháztartási egyedi
azonosító

Fejezet
szám

XI.

Cím
szám

30

228895
270034

XVII.

Alcím
szám

3

11

Az előirányzatmódosítás érvényessége:

Államháztartási egyedi
azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2018.
Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

forintban
A módosítás jogcíme

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

Miniszterelnökség
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Határon túli magyarok programjainak támogatása
1
Nemzetpolitikai tevékenység támogatása
K5
Egyéb működési célú kiadások
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség
K3
Dologi kiadások
a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Alcím
szám

Az előirányzatmódosítás érvényessége:

Jogcím
csop.
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

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

-27 000 000
27 000 000
forintban
A módosítás jogcíme

BEVÉTEL
Kiemelt előirányzat
neve

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
forintban

Államháztartási egyedi
azonosító

Fejezet
szám

XI.

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Kiemelt előirányzat
neve

3

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

-27 000 000
27 000 000

I.n.év
27 000 000

II. n.év

III. n.év

IV. n.év

27 000 000
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Miniszterelnökség
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Határon túli magyarok programjainak támogatása
228895
1
Nemzetpolitikai tevékenység támogatása
XVII.
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
270034
11
Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség
Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
Összesen
Az adatlap 5 példányban töltendő ki
A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
Fejezetet irányító szerv
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.
30

A módosítás jogcíme

TÁMOGATÁS
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A Kormány 1084/2018. (III. 13.) Korm. határozata
Nagyvenyim Nagyközség fejlesztési feladatainak támogatásáról
A Kormány
1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (1) bekezdésében biztosított
jogkörében eljárva elrendeli a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény
(a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet címrendjének a 60. Nagyvenyim
Nagyközség fejlesztési feladatainak támogatása címmel történő kiegészítését;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
belügyminiszter
Határidő:
azonnal
2. az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva elrendeli a belterületi utak felújítása érdekében
a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 2. A helyi önkormányzatok működési célú
kiegészítő támogatásai cím terhére 391 000 000 forint egyszeri átcsoportosítását a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi
önkormányzatok támogatásai fejezet, 60. Nagyvenyim Nagyközség fejlesztési feladatainak támogatása cím javára,
az 1. melléklet szerint;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
belügyminiszter
Határidő:
azonnal
3. egyetért azzal, hogy a belügyminiszter a 2. pont szerint átcsoportosított előirányzat terhére, az abban
meghatározott támogatási célra, pályázat és támogatási kérelem benyújtása nélkül, egy vagy több részletben
támogatási előlegként, a támogatás felhasználásának és elszámolásának részletes feltételeit meghatározó
támogatói okirat alapján Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzata részére költségvetési támogatást nyújtson;
Felelős:
belügyminiszter
Határidő:
azonnal
4. egyetért azzal, hogy a belügyminiszter a 3. pont szerinti költségvetési támogatást a támogatói okirat kiadását
követően folyósítsa az érintett települési önkormányzat számára.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1662

1. melléklet az 1084/2018. (III. 13.) Korm. határozathoz
IX. Helyi önkormányzatok támogatásai

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2018.

Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet
előir.
név
Államháztartási szám szám szám cím cím
egyedi
csop. szám szám
azonosító
szám
357951
359017

IX.

60
2

Az előirányzatmódosítás érvényessége:

K8

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

forintban
A módosítás jogcíme

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

K5

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást
elrendelő jogszabály/
határozat száma

391 000 000

A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai
Egyéb működési célú kiadások

-391 000 000

a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Cím
név

forintban
Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

BEVÉTEL

Jogcím

Jogcím

TÁMOGATÁS

csop.
név

név

Kiemelt előirányzat
neve

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást
elrendelő jogszabály/
határozat száma

a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet
előir.
név
Államháztartási szám szám szám cím cím
egyedi
csop. szám szám
azonosító
szám

Az előirányzatmódosítás érvényessége:

Alcím
név

Helyi önkormányzatok támogatásai
Nagyvenyim Nagyközség fejlesztési feladatainak támogatása
Egyéb felhalmozási célú kiadások

Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet
előir.
név
Államháztartási szám szám szám cím cím
egyedi
csop. szám szám
azonosító
szám

Az előirányzatmódosítás érvényessége:

Cím
név

Cím
név

forintban
Alcím
név

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást
elrendelő jogszabály/
határozat száma

a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

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

Összesen

I.n.év
391 000 000

II. n.év

III.n.év

IV.n.év

391 000 000
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A Kormány 1085/2018. (III. 13.) Korm. határozata
a Mezőhegyesi Állami Ménesbirtok újjászervezésének koordinálásáért felelős kormánybiztos kinevezéséről
és feladatairól
1. A Kormány a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról
szóló 2010. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Ksztv.) 31. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében
eljárva, a Mezőhegyesi Állami Ménesbirtok újjászervezésével kapcsolatos feladatok koordinációjának ellátására
2018. január 18. napjától a Ksztv. 31. § (5) bekezdése szerinti időtartamra Farkas Sándort a Mezőhegyesi Állami
Ménesbirtok újjászervezésének koordinálásáért felelős kormánybiztossá nevezi ki.
2. A kormánybiztos az 1. pont szerinti feladatkörében
a)
ellátja a Mezőhegyesi Állami Ménesbirtok (a továbbiakban: Ménesbirtok) újraalapításához kapcsolódó
koordinációs feladatokat,
b)
koordinálja a Ménesbirtok megfelelő földterületekkel való ellátásával kapcsolatos feladatokat,
c)
elősegíti a térség mezőgazdasági foglalkoztatásának szinten tartásával kapcsolatos feladatok megvalósítását,
d)
koordinálja a Ménesbirtok állatállománya takarmányozásának biztosításával kapcsolatos feladatokat,
e)
koncepciót dolgoz ki a Ménesbirtok újjászervezésével kapcsolatos működőképes gazdasági modell
kialakítására,
f)
ellátja a Ménesbirtok hagyományainak ápolásával és megőrzésével, szellemi tőkéjének megóvásával
kapcsolatos feladatokat,
g)
koordinálja a majorságok vízellátásának biztosításával összefüggő tevékenységeket,
h)
folyamatos kapcsolatot tart az érintett szervezetekkel,
i)
kezdeményezi a Ménesbirtok újraalapításához szükséges lépéseket.
3. A kormánybiztos feladatkörében eljárva
a)
véleményezi a feladatával összefüggő kormány-előterjesztéseket,
b)
részt vesz a feladatához kapcsolódó kormányzati egyeztetéseken.
4. A miniszterelnök a kormánybiztos tevékenységét a Miniszterelnökséget vezető miniszter útján irányítja.
5. A kormánybiztos e tevékenységéért a Ksztv. 31. § (7) bekezdése szerinti díjazásban és juttatásokban részesül.
6. A kormánybiztost e tevékenységének ellátásában a Miniszterelnökség szervezetében működő hatfős titkárság
segíti, amelyre az államtitkár titkárságának szabályai az irányadók.
7. A Kormány felhívja az irányítása alatt álló szerveket, intézményeket, hogy az általános együttműködési kötelezettség
keretében a kormánybiztos feladatának ellátásához szükséges adatokat, információkat, elemzéseket bocsássák
a kormánybiztos rendelkezésére.
8. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
9. Hatályát veszti a Mezőhegyesi Állami Ménesbirtok újjászervezésének koordinálásáért felelős kormánybiztos
kinevezéséről és feladatairól szóló 1008/2016. (I. 20.) Korm. határozat.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 1086/2018. (III. 13.) Korm. határozata
a Város- és Faluvédők Szövetségének (Hungaria Nostra) támogatása érdekében a XI. Miniszterelnökség és
a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Város- és
Faluvédők Szövetsége (Hungaria Nostra) működésének és szakmai programjainak támogatása érdekében 10 051 655 forint
egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. 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, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím,
61. Civil és non-profit szervezetek támogatása alcím javára, az 1. melléklet szerint.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

XI. Miniszterelnökség
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2018
Államháztartási
egyedi
azonosító

Fejezet
szám

XI.
296668
XX.
279012

Cím Alcím
szám szám

30

20

Jog- Jogcím
cím
csop. szám
szám

2

K5

61

Az előirányzatmódosítás érvényessége:

Kiemelt
előir.
szám

K5

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Miniszterelnökség
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Fejezeti általános tartalék
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Civil és non-profit szervezetek támogatása

forintban
A módosítás jogcíme

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

Módosítás
(+/-)

Egyéb működési célú kiadások

-10 051 655

Egyéb működési célú kiadások

10 051 655

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma
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1. melléklet az 1086/2018. (III. 13.) Korm. határozathoz

a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
forintban

Államháztartási
egyedi
azonosító

Fejezet
szám

Cím Alcím
szám szám

Az előirányzatmódosítás érvényessége:

Jog- Jogcím
cím
csop. szám
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

BEVÉTEL

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
forintban

Államháztartási
egyedi
azonosító

Fejezet
szám

XI.
296668
XX.
279012

Cím Alcím
szám szám

30

20

Jog- Jogcím
cím
csop. szám
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

2

Miniszterelnökség
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Fejezeti általános tartalék

61

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Civil és non-profit szervezetek támogatása

Az előirányzatmódosítás érvényessége:

Jogcím
név

TÁMOGATÁS

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

-10 051 655

10 051 655

a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Az adatlap 5 példányban töltendő ki
A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
Fejezetet irányító szerv
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.

Összesen

I.n.év
10 051 655

II. n.év

III.n.év

IV.n.év

10 051 655
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A Kormány 1087/2018. (III. 13.) Korm. határozata
az Andrássy Emlékmúzeum létrehozásához szükséges kormányzati intézkedésekről
A Kormány
1. egyetért azzal, hogy az Andrássy család élete olyan kulturális és nemzeti értéket képvisel, amelynek megóvása,
gondozása kiemelten fontos, ennek érdekében kiemelt feladatként kezeli az Andrássy család életének a jövő
nemzedékkel való megismertetését;
2. egyetért azzal, hogy a Budapest I. kerület, Bem rakpart 6. (Fő utca 11–13.) szám alatti Andrássy Palotában
(a továbbiakban: Ingatlan) a Magyar Nemzeti Múzeum szervezeti egységeként Andrássy Emlékmúzeum
(a továbbiakban: Emlékmúzeum) kerüljön létrehozásra;
3. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a 2. pontban foglaltak keretében – a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő
Zrt. (a továbbiakban: MNV Zrt.) útján – tegye meg a szükséges intézkedéseket a Budapest I. kerület Budavári
Önkormányzat tulajdonában álló Budapest I. kerület, belterület 14408/0/A/1, 14408/0/A/2, 14408/0/A/4 és
14408/0/A/5 helyrajzi számú, valamint a Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában álló Budapest I. kerület,
belterület 14408/0/A/3 helyrajzi számú ingatlanoknak – legfeljebb a független ingatlanforgalmi szakértő által
meghatározott forgalmi értéken – az állam javára történő megvásárlása érdekében;
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
a 4. pont szerinti forrás rendelkezésre állását követően azonnal
4. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a nemzeti fejlesztési miniszter bevonásával gondoskodjon a 3. pontban
meghatározott ingatlanok tulajdonjogának per-, teher- és igénymentes megszerzéséhez szükséges legfeljebb
1 000 000 000 forint rendelkezésre állásáról a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi
C. 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 jogcímcsoport, 1. Az MNV Zrt. ingatlan-beruházásai, ingatlanvásárlásai
jogcím javára;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
azonnal
5. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy – az MNV Zrt. útján és az emberi erőforrások miniszterének
bevonásával – tegye meg a szükséges intézkedéseket a 3. pontban meghatározott ingatlanoknak a Magyar Nemzeti
Múzeum részére történő vagyonkezelésbe adása érdekében;
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
az ingatlanok állami tulajdonba kerülését követően azonnal
6. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy az Emlékmúzeum megvalósítása érdekében – az emberi erőforrások
miniszterével együttműködésben – gondoskodjon az Ingatlan megfelelő átalakításához és felújításához szükséges
legfeljebb 800 000 000 forint forrás biztosításáról a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet,
11. Közgyűjtemények cím javára;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
a felmerülés ütemében
7. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy a Magyar Nemzeti Múzeum bevonásával dolgozza ki
az Emlékmúzeum részletes szakmai és üzemeltetési koncepcióját, különös tekintettel a fenntartás és üzemeltetés
feladataira, költségeire, és készítsen arról előterjesztést a Kormány részére;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2018. június 30.
8. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a Budapest I. kerület, belterület 7173 helyrajzi számú, természetben
az 1013 Budapest, Krisztina tér 1. szám alatt található ingatlan felújítása érdekében gondoskodjon legfeljebb
900 000 000 forint forrás biztosításáról a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi Önkormányzatok támogatásai fejezet javára.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
a felmerülés ütemében
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 1088/2018. (III. 13.) Korm. határozata
az Erbili Káld Katolikus Érsekség által alapított Szent József Kórház gyógyszerellátásának további
támogatásáról
A Kormány
1. egyetért a szülőföldjük térségében maradt közel-keleti keresztény és más üldözött vallási és nemzetiségi
kisebbségekhez tartozó családok megsegítésének támogatása és ezen közösségek helyben maradásának
elősegítése érdekében az Erbili Káld Katolikus Érsekség által alapított Szent József Kórház gyógyszerellátásának
további biztosításával 2018 márciusa és 2018. augusztus 31. között;
2. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 101/A. §-a alapján az Erbili Káld Katolikus Érsekség által alapított Szent
József Kórház részére az 1. pontban meghatározott feladat érdekében a Magyarország 2018. évi központi
költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti
kezelésű előirányzatok cím, 53. Üldözött keresztények segítésének feladatai alcím, 2. Intervenciós Támogatási Keret
jogcímcsoport soron rendelkezésre álló 145 000 000 forint támogatást az Erbili Káld Katolikus Érsekség részére
biztosítsa.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1089/2018. (III. 13.) Korm. határozata
a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) ungvári központi irodájának helyreállításával
kapcsolatos feladatokról
A Kormány
1. áttekintette a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) ungvári központi irodájának 2018. február 27-én
hajnalban történt felgyújtása kapcsán kialakult helyzetet, és megállapította, hogy a kárpátaljai magyarok számíthatnak
a magyar Kormányra;
2. felhívja az érintett minisztereket, hogy gondoskodjanak az iroda helyreállításához szükséges forrás biztosításáról;
Felelős:
nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes
Miniszterelnökséget vezető miniszter
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
3. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy a szükséges diplomáciai lépéseket tegye meg.
Felelős:
külgazdasági és külügyminiszter
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 1090/2018. (III. 13.) Korm. határozata
a Kiskörei Vízerőmű környezetének turisztikai és sportcélú fejlesztéséről, valamint
a beruházás előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról szóló
2010/2017. (XII. 22.) Korm. határozat módosításáról
1. A Kiskörei Vízerőmű környezetének turisztikai és sportcélú fejlesztéséről, valamint a beruházás előkészítésének
a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról szóló 2010/2017. (XII. 22.) Korm. határozat (a továbbiakban:
Korm. határozat) 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Kormány)
„2. a Beruházásnak a Beruházás Előkészítési Alap felhasználásával kapcsolatos döntési hatáskörökről szóló
222/2017. (VIII. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (2) bekezdés a), b), d), e), l), m) és n) pontja
szerinti előkészítési fázisaira a kincstári díjakkal együtt bruttó 241 442 100 forint forrást biztosít a Magyarország
2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XVII. Nemzeti
Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 61. Beruházás Előkészítési Alap alcím terhére
azzal, hogy az előkészítési fázisokat legkésőbb 2018. július 31-ig kell megvalósítani;”
2. A Korm. határozat
a)
7. pont a) alpontjában a „2018. április 30.” szövegrész helyébe a „2018. július 31.” szöveg,
b)
7. pont b) alpontjában a „2018. május 30.” szövegrész helyébe a „2018. augusztus 31.” szöveg
lép.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1091/2018. (III. 13.) Korm. határozata
az EFOP-3.2.2-VEKOP-15 azonosító számú („A köznevelés tartalmi szabályozóinak és pedagógiai
módszertani eszköztárának fejlesztése” című) felhívás céljára többletforrás biztosításáról
A Kormány
1. egyetért azzal, hogy az esélyegyenlőség és a tudáshoz való egyenlő hozzáférés köznevelésbeli biztosítása
érdekében az EFOP-3.2.2-VEKOP-15 azonosító számú, „A köznevelés tartalmi szabályozóinak és pedagógiai
módszertani eszköztárának fejlesztése” című felhívás (a továbbiakban: felhívás) keretében a bővített szakmai
tartalomként meghatározandó,
a)
a nemzetiségi nevelésben-oktatásban alkalmazott köznevelési tankönyvek fejlesztésére,
b)
a sajátos nevelési igényű tanulók nevelésében-oktatásában alkalmazott köznevelési tankönyvek fejlesztésére
és
c)
köznevelési tankönyvfejlesztési hiányterületek lefedésére
legfeljebb 2 367 000 000 forint pótlólagos forrás kerüljön biztosításra a 2. és a 3. pontban meghatározottak szerint,
2. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy
a)
gondoskodjon a felhívás keretében a kevésbé fejlett régiók fejlesztését érintő bővített szakmai tartalom
megvalósításához legfeljebb 1 657 000 000 forint összegnek az Emberi Erőforrás Operatív Program
(a továbbiakban: EFOP) forrásai terhére történő biztosításáról,
b)
tegyen javaslatot a Kormány részére az EFOP éves fejlesztési keretének a) alpont szerinti módosítására,
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
az EFOP éves fejlesztési keretének 2018. évi első negyedéves felülvizsgálata során
3. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy
a)
gondoskodjon a felhívás keretében a Közép-Magyarország régió fejlesztését érintő bővített szakmai tartalom
megvalósításához szükséges 710 000 000 forint forrás biztosításáról a Versenyképes Közép-Magyarország
Operatív Program (a továbbiakban: VEKOP) terhére,
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b)

tegyen javaslatot a Kormány részére a VEKOP éves fejlesztési keretének a) alpont szerinti módosítására.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
a VEKOP éves fejlesztési keretének 2018. évi első negyedéves felülvizsgálata során

		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1092/2018. (III. 13.) Korm. határozata
a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló
1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról
1. A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1006/2016.
(I. 18.) Korm. határozat [a továbbiakban: 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat] 1/A. pontja a következő e) alponttal
egészül ki:
[A Kormány az európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye támogathatóságáról szóló
17/2017. (II. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 6/A. §-a alapján hozzájárul, hogy]
„e) a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló
1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról szóló 1092/2018. (III. 13.) Korm. határozattal módosított,
a 2. mellékletben foglalt táblázat 12b. sora szerinti kiemelt projekt szakpolitikai felelős által javasolt műszaki-szakmai
tartalmának bővítéséhez kapcsolódó, azzal arányos keretemelése és annak végrehajtása”
(során a Kormányrendelet 3–6. §-ában foglalt eljárási szabályok ne kerüljenek alkalmazásra.)
2. Az 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat
a)
1. melléklete az 1. melléklet,
b)
2. melléklete a 2. melléklet
szerint módosul.
3. Az 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat 1. melléklet
3.1. 1. pontjában foglalt táblázat
3.1.1. A:2 mezőjében a „GINOP-1.1.1-17” szövegrész helyébe a „GINOP-1.1.1-18” szöveg,
3.1.2. C:2 mezőjében a „4,36” szövegrész helyébe a „3,00” szöveg,
3.1.3. E:2 mezőjében a „2017. december” szövegrész helyébe a „2018. március” szöveg,
3.1.4. C:5a mezőjében a „94,68” szövegrész helyébe a „108,94” szöveg,
3.1.5. C:6 mezőjében a „39,00” szövegrész helyébe a „39,67” szöveg,
3.1.6. C:6a mezőjében a „27,00” szövegrész helyébe a „26,33” szöveg,
3.1.7. C:8 mezőjében a „8,47” szövegrész helyébe a „2,47” szöveg,
3.1.8. C:9 mezőjében a „6,00” szövegrész helyébe a „4,00” szöveg,
3.1.9. C:10a mezőjében a „23,57” szövegrész helyébe a „18,65” szöveg,
3.1.10. C:10b mezőjében az „5,00” szövegrész helyébe a „6,10” szöveg,
3.1.11. C:12 mezőjében a „4,00” szövegrész helyébe az „1,92” szöveg,
3.1.12. C:13 mezőjében a „2,00” szövegrész helyébe az „1,00” szöveg,
3.2. 2. pontjában foglalt táblázat
3.2.1.
C:2 mezőjében a „72,00” szövegrész helyébe a „76,64” szöveg,
3.2.2.
C:4 mezőjében a „3,00” szövegrész helyébe az „1,50” szöveg,
3.2.3.
C:5a mezőjében az „5,00” szövegrész helyébe az „1,225” szöveg,
3.2.4.
C:6 mezőjében a „45,00” szövegrész helyébe a „48,64” szöveg,
3.2.5.
C:6a mezőjében a „17,00” szövegrész helyébe a „22,275” szöveg,
3.2.6.
E:6a mezőjében a „2017. november” szövegrész helyébe a „Meghirdetve 2017. novemberben”
szöveg,
3.2.7.
C:7 mezőjében a „102,92” szövegrész helyébe a „96,095” szöveg,
3.2.8.
C:10 mezőjében a „65,71” szövegrész helyébe a „64,25” szöveg,
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3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3. pontjában foglalt táblázat
3.3.1.
C:2 mezőjében a „8,20” szövegrész helyébe a „8,30” szöveg,
3.3.2.
C:3 mezőjében a „4,50” szövegrész helyébe az „1,80” szöveg,
3.3.3.
C:6 mezőjében a „4,20” szövegrész helyébe a „4,60” szöveg,
3.3.4.
C:8 mezőjében a „2,00” szövegrész helyébe a „4,00” szöveg,
3.3.5.
C:11a mezőjében az „1,70” szövegrész helyébe a „2,00” szöveg,
3.3.6.
C:12 mezőjében az „57,80” szövegrész helyébe az „55,70” szöveg,
3.3.7.
C:17 mezőjében a „10,00” szövegrész helyébe a „12,00” szöveg,
4. pontjában foglalt táblázat
3.4.1.
A:3 mezőjében a „GINOP-4.1.2-17” szövegrész helyébe a „GINOP-4.1.2-18” szöveg,
3.4.2.
E:3 mezőjében a „2017. november” szövegrész helyébe a „Meghirdetve 2018. februárban” szöveg,
5. pontjában foglalt táblázat
3.5.1.
C:4 mezőjében a „6,00” szövegrész helyébe a „8,243” szöveg,
3.5.2.
C:5 mezőjében az „5,243” szövegrész helyébe a „3,00” szöveg,
3.5.3.
C:13 mezőjében a „6,39” szövegrész helyébe a „6,57” szöveg,
3.5.4.
A:14a mezőjében a „GINOP-5.3.3-17” szövegrész helyébe a „GINOP-5.3.3-18” szöveg,
3.5.5.
E:14a mezőjében a „2017. december” szövegrész helyébe a „2018. augusztus” szöveg,
3.5.6.
C:16 mezőjében a „3,00” szövegrész helyébe a „2,817” szöveg,
3.5.7.
A:18 mezőjében a „GINOP-5.3.9-17” szövegrész helyébe a „GINOP-5.3.9-18” szöveg,
3.5.8.
E:18 mezőjében a „május” szövegrész helyébe a „december” szöveg,
6. pontjában foglalt táblázat
3.6.1.
A:7b mezőjében a „GINOP-6.1.8-17” szövegrész helyébe a „GINOP-6.1.8-18” szöveg,
3.6.2.
B:7b mezőjében a „kialakítása” szövegrész helyébe a „kialakítása és működtetése” szöveg,
3.6.3.
E:7b mezőjében a „2017. november” szövegrész helyébe a „2018. február” szöveg,
3.6.4.
C:10 mezőjében a „17,14” szövegrész helyébe a „20,332” szöveg,
7. pontjában foglalt táblázat
3.7.1.
C:3 mezőjében a „15,60” szövegrész helyébe a „13,40” szöveg,
3.7.2.
A:7a mezőjében a „GINOP-7.1.8-17” szövegrész helyébe a „GINOP-7.1.8-18” szöveg,
3.7.3.
E:7a mezőjében a „2017. november” szövegrész helyébe a „Meghirdetve 2018. januárban” szöveg,
3.7.4.
C:8 mezőjében a „38,40” szövegrész helyébe a „40,60” szöveg,
8. pontjában foglalt táblázat
3.8.1.
C:2 mezőjében a „40,09” szövegrész helyébe a „30,09” szöveg,
3.8.2.
C:5a mezőjében a „40,00” szövegrész helyébe az „50,00” szöveg,
3.8.3.
E:6 mezőjében az „57,80” szövegrész helyébe az „55,70” szöveg,
3.8.4.
E:8 mezőjében a „30,70” szövegrész helyébe a „30,00” szöveg,
3.8.5.
A:8b mezőjében a „GINOP-8.2.6-17” szövegrész helyébe a „GINOP-8.2.6-18” szöveg,
3.8.6.
G:8b mezőjében a „2017. november” szövegrész helyébe a „2018. március” szöveg,
3.8.7.
A:8c mezőjében a „GINOP-8.2.7-17” szövegrész helyébe a „GINOP-8.2.7-18” szöveg,
3.8.8.
G:8c mezőjében a „2017. november” szövegrész helyébe a „2018. március” szöveg

lép.
4. Az 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat
4.1. E:2 mezőjében a „2017” szövegrész helyébe a „Megtörtént 2018-ban” szöveg,
4.2. D:5 mezőjében a „8,20” szövegrész helyébe a „8,30” szöveg,
4.3. C:6 mezőjében a „Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (konzorciumvezető), Neumann János
Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság” szövegrész helyébe a „Neumann János Nonprofit
Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (konzorciumvezető), Kormányzati Informatikai Fejlesztési
Ügynökség” szöveg,
4.4. C:7 mezőjében az „Ügynökség” szövegrész helyébe az „Ügynökség, Digitális Jólét Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság” szöveg,
4.5. D:7 mezőjében a „4,20” szövegrész helyébe a „4,60” szöveg,
4.6. D:12b mezőjében a „10,00” szövegrész helyébe a „12,00” szöveg,
4.7. E:12b mezőjében a „2017” szövegrész helyébe a „Megtörtént 2017-ben” szöveg,
4.8. D:17 mezőjében a „3,00” szövegrész helyébe a „2,817” szöveg,
4.9. E:17 mezőjében a „2017” szövegrész helyébe a „Megtörtént 2017-ben” szöveg,
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4.10. E:18 mezőjében a „2017” szövegrész helyébe a „Megtörtént 2017-ben” szöveg,
4.11. E:18a mezőjében a „2017” szövegrész helyébe a „Megtörtént 2017-ben” szöveg,
4.12. E:22 mezőjében a „2017” szövegrész helyébe a „Megtörtént 2018-ban” szöveg,
4.13. D:27 mezőjében a „15,60” szövegrész helyébe a „13,40” szöveg,
4.14. A:28 mezőjében a „GINOP-7.1.8-17” szövegrész helyébe a „GINOP-7.1.8-18” szöveg,
4.15. E:28 mezőjében a „2017” szövegrész helyébe a „2018” szöveg
lép.
5. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet az 1092/2018. (III. 13.) Korm. határozathoz
1. Az 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat a következő 12a. sorral egészül ki:
(A)
(1.)

(Felhívás azonosító
jele)

(B)
(Felhívás neve)

(C)

(D)

(E)

[Felhívás keretösszege

(Felhívás

(Felhívás meghirdetésének

(Mrd Ft)]

meghirdetésének módja)

tervezett ideje)

2,00

egyszerűsített

2018. március

„
12a. GINOP-1.3.1-18

Piacra jutás támogatása a mikro-, kis- és középvállalkozások körében

”
2. Az 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat 1. melléklet 6. pontjában foglalt táblázat 12. sora helyébe a következő sor lép:
(A)
(1.)

(Felhívás azonosító
jele)

(B)
(Felhívás neve)

(C)

(D)

(E)

[Felhívás keretösszege

(Felhívás

(Felhívás meghirdetésének

(Mrd Ft)]

meghirdetésének módja)

tervezett ideje)

1,66
(ebből VEKOP: 0,455)

kiemelt

2018. szeptember

„
12.

GINOP-6.2.5VEKOP-18

Felnőttképzési, felnőttoktatási, szakképzési irányítási rendszer digitális
átállása

”
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2. melléklet az 1092/2018. (III. 13.) Korm. határozathoz
Az 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 25a. sorral egészül ki:
(A)
(1.)

(Felhívás azonosító
jele)

(B)

(C)

(D)
[Projekt indikatív támogatási

(Projekt megnevezése)

(Támogatást igénylő neve)

kerete
(Mrd Ft)]

(E)
(Projekt benyújtásának
várható ideje)

(F)
(Szakmai elvárások)

„

25a.

GINOP-6.2.5VEKOP-18

Felnőttképzési,
felnőttoktatási,
szakképzési irányítási
rendszer digitális
átállása

Nemzetgazdasági
Minisztérium
(konzorciumvezető)
Digitális Jólét Nonprofit
Korlátolt Felelősségű
Társaság

1,66
(ebből VEKOP: 0,455)

2018

A projekt célja a felnőttképzés és
felnőttoktatás átfogó, rendszerszintű
fejlesztése, továbbá a Magyarország
Digitális Oktatási Stratégiájában és
a Digitális Jólét Program vonatkozó
részstratégiáiban meghatározott feladatok
végrehajtásának rendszerszintű tervezése,
implementációjának előkészítése,
a megvalósítás koordinációja és
eredményeinek nyomon követése
a szakképzésben, a felnőttoktatásban és
a felnőttképzésben.
”
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A Kormány 1093/2018. (III. 13.) Korm. határozata
a KEHOP-2.2.2-15-2016-00056 azonosító számú („Pécs központú agglomeráció szennyvíztisztító telepének
fejlesztése” című) projekt 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)
egyetért a KEHOP-2.2.2-15-2016-00056 azonosító számú, „Pécs központú agglomeráció szennyvíztisztító
telepének fejlesztése” című projekt (a továbbiakban: projekt) támogatásának növelésével, az 1. melléklet
szerint,
b)
egyetért a projekt
ba)
a) alpont szerinti többlettámogatásának a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program
2. prioritása rendelkezésre álló kerete, és
bb)
1. mellékletben foglalt táblázat F:2 mezője szerinti megnövelt önerejének Magyarország központi
költségvetéséről szóló törvényben meghatározott Uniós fejlesztések fejezet Állami költségvetési
kedvezményezettek sajáterő támogatása előirányzat
terhére történő finanszírozásával,
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
2018. április 15.
c)
egyetért a projekt támogatási szerződésének az 1. melléklet szerinti módosításával.
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
2018. április 30.
2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
3. A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016.
(II. 29.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat
a)
D:270 mezőjében az „5,68” szövegrész helyébe a „7,17” szöveg,
b)
E:270 mezőjében a „0,64” szövegrész helyébe a „0,80” szöveg
lép.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A
1.

2.

Projekt azonosító
száma

KEHOP-2.2.2-152016-00056

B
Projekt megnevezése

Pécs központú
agglomeráció
szennyvíztisztító
telepének fejlesztése

C
Kedvezményezett neve

Pécs Megyei Jogú
Város Önkormányzata
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 szerint

D

E

Eredeti támogatás

Többlettámogatás legfeljebb

(nettó, Ft)

(nettó, Ft)

5 671 999 971

1 497 643 538

F

G

Megnövelt önerő

Megnövelt támogatás

összege

legfeljebb

(nettó, Ft)

(nettó, Ft)

796 627 057

7 169 643 509

H
Projekt rövid
bemutatása
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1. melléklet az 1093/2018. (III. 13.) Korm. határozathoz

A projekt
keretében Pécs
Megyei Jogú Város
szennyvíztisztító
telepének
fejlesztése valósul
meg.
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A Kormány 1094/2018. (III. 13.) Korm. határozata
a KEHOP-2.2.2-15-2015-00003 azonosító számú [„Közép- és Kelet-Magyarországi szennyvízelvezetési
és -kezelési fejlesztés 5. (KKMO 5)” című] projekt 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)
egyetért a KEHOP-2.2.2-15-2015-00003 azonosító számú, „Közép- és Kelet-Magyarországi szennyvízelvezetési
és -kezelési fejlesztés 5. (KKMO 5)” című projekt (a továbbiakban: projekt) támogatásának növelésével
az 1. melléklet szerint, és az európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye
támogathatóságáról szóló 17/2017. (II. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 6/A. §-a alapján
hozzájárul, hogy a projekt keretemelése és annak végrehajtása során a Kormányrendelet 5. §-a ne kerüljön
alkalmazásra,
b)
egyetért a projekt
ba)
a) alpont szerinti többlettámogatásának a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program
2. prioritása rendelkezésre álló kerete, valamint
bb)
1. mellékletben foglalt táblázat H:2 mezője szerinti megnövelt önerejének Magyarország központi
költségvetéséről szóló törvényben meghatározott Uniós fejlesztések fejezet Állami költségvetési
kedvezményezettek sajáterő támogatása előirányzat
terhére történő finanszírozásával,
c)
egyetért a projekt támogatási szerződésének az 1. melléklet szerinti módosításával.
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
2018. április 15.
2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
3. A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016.
(II. 29.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat
a)
D:304 mezőjében az „5,43” szövegrész helyébe az „5,75” szöveg,
b)
E:304 mezőjében a „0,56” szövegrész helyébe a „0,59” szöveg
lép.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A

B

C

Projekt
1.

azonosító

Projekt megnevezése

Kedvezményezett neve

száma

D

Eredeti támogatás
(nettó, Ft)

E

F

Módosítás előtti

Többlettámogatás

támogatás

legfeljebb

(nettó, Ft)

(nettó, Ft)

G
Projekt
többlettámogatásai
összesen
(nettó, Ft)

H
Megnövelt önerő
összesen
(nettó, Ft)

I

J

Megnövelt
támogatás
legfeljebb

Projekt rövid bemutatása

(nettó, Ft)

Izsák Város Önkormányzata,
Ágasegyháza Község
Önkormányzata, Orgovány
Nagyközség Önkormányzata,
Kenderes Városi
Önkormányzat, Jászfényszaru
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1. melléklet az 1094/2018. (III. 13.) Korm. határozathoz

Város Önkormányzata,
Pusztamonostor Község
Önkormányzata és
A projekt keretében megvalósítják

Tápiószőlős Község

Közép- és Kelet2.

KEHOP-

Magyarországi

2.2.2-15-

szennyvízelvezetési és

2015-00003

-kezelési fejlesztés 5.
(KKMO 5)

Önkormányzata az Európai

Izsák és térsége szennyvízkezelő

Unió vagy más nemzetközi

rendszereit, továbbá bővítik Kenderes
város szennyvíztisztító telepét

szervezet felé vállalt
kötelezettséggel összefüggő,
a 2007–2013 programozási

3 752 206 699

5 425 504 343

324 186 904

1 997 484 548

582 902 321

5 749 691 247

és szennyvízcsatorna-hálózatát,
korszerűsítik Jászfényszaru és

időszakban a Kormány

Pusztamonostor szennyvíztisztító

által a nemzeti fejlesztési

és -elvezető rendszereit, valamint

miniszter hatáskörébe
utalt beruházások,

kiépítik Tápiószőlős szennyvízelvezető
és -tisztító rendszereit.

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 szerint
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A Kormány 1095/2018. (III. 13.) Korm. határozata
a KEHOP-2.2.2-15-2016-00105 azonosító számú [„Nyugat- és Dél-Dunántúli szennyvízelvezetési és
-kezelési fejlesztés 6. (NYDDU 6)” című] projekt 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)
egyetért a KEHOP-2.2.2-15-2016-00105 azonosító számú, „Nyugat- és Dél-Dunántúli szennyvízelvezetési
és -kezelési fejlesztés 6. (NYDDU 6)” című projekt (a továbbiakban: projekt) támogatásának növelésével, az
1. melléklet szerint,
b)
egyetért a projekt
ba)
a) alpont szerinti többlettámogatásának a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program
2. prioritása rendelkezésre álló kerete és
bb)
1. mellékletben foglalt táblázat F:2 mezője szerinti megnövelt önerejének Magyarország központi
költségvetéséről szóló törvényben meghatározott Uniós fejlesztések fejezet Állami költségvetési
kedvezményezettek sajáterő támogatása előirányzat
terhére történő finanszírozásával,
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
2018. március 31.
c)
egyetért a projekt támogatási szerződésének az 1. melléklet szerinti módosításával.
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
2018. április 30.
2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
3. A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016.
(II. 29.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat
a)
D:311 mezőjében a „4,55” szövegrész helyébe az „5,53” szöveg,
b)
E:311 mezőjében a „0,62” szövegrész helyébe a „0,72” szöveg
lép.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A

1.

Projekt azonosító
száma

B

Projekt megnevezése

C

Kedvezményezett neve

D

Eredeti támogatás
(nettó, Ft)

E

F

Többlettámogatás

Megnövelt önerő

legfeljebb

összege

(nettó, Ft)

(nettó, Ft)

G

H

Megnövelt
támogatás
legfeljebb

Projekt rövid bemutatása

(nettó, Ft)

Ivánc Község Önkormányzata, Csákánydoroszló
Község Önkormányzata, Nádasd Községi
Önkormányzat, Katafa Községi Önkormányzat,

A projekt keretében Bük központú

Bozzai Község Önkormányzata, Kenéz Község

agglomeráció szennyvíztisztító

Önkormányzata, Pecöl Község Önkormányzata,

telepének fejlesztése, szállítóvezeték

Megyehíd Község Önkormányzata, Szombathely

építése és csatornahálózat bővítése,

Megyei Jogú Város Önkormányzata,

Barcs központú agglomeráció

Táplánszentkereszt Község Önkormányzata,

szennyvíztisztító telepének

Barcs Város Önkormányzata, Villány Város
Nyugat- és Dél-Dunántúli
2.

KEHOP-2.2.2-15-

szennyvízelvezetési és

2016-00105

-kezelési fejlesztés 6.
(NYDDU 6)

fejlesztése, Szombathely központú

Önkormányzata, Bük Város Önkormányzata,

agglomeráció csatornahálózat

Vasszilvágy Község Önkormányzata, Acsád
Község Önkormányzata, Meszlen Község
Önkormányzata és Vát Község Önkormányzata
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-
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1. melléklet az 1095/2018. (III. 13.) Korm. határozathoz

4 529 999 901

998 789 718

714 022 652

5 528 789 619

bővítése, Ivánc központú
agglomeráció szennyvíztisztító
telepének fejlesztése és
csatornahálózat bővítése, Nádasd
központú agglomerációban új
szennyvíztisztító telep létesítése és
csatornahálózat kiépítése, valamint
Villány központú agglomerációban
szennyvíztisztító telep fejlesztése
valósul meg.

javító beruházások megvalósításáról szóló
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint

1679
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A Kormány 1096/2018. (III. 13.) Korm. határozata
a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központtal, valamint a Gabonakutató Nonprofit Közhasznú
Korlátolt Felelősségű Társasággal összefüggésben a Vidékfejlesztési Program keretében meghirdetett,
gazdaságfejlesztést célzó projekt megvalósítására irányuló felhívásra benyújtott projektjavaslatok
tekintetében történő hozzájárulásról
A Kormány a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 46. § (1b) bekezdése és 201/H. § (2) bekezdés c) pontja
alapján hozzájárul a VP-4-10.2.2.-15 azonosító számú, „Ritka és veszélyeztetett növényfajták genetikai erőforrásainak és
mikroorganizmusok ex situ megőrzése” című, gazdaságfejlesztést célzó projekt megvalósítására irányuló felhívásra
1.
a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ által benyújtott 1773818041 azonosító számú, „Kertészeti
és szőlészeti biológiai alapok génbanki megőrzése és fejlesztése a GMO mentes nemesítési módszerekhez
szükséges génforrások biztosítása érdekében” című projektjavaslatra, valamint
2.
a Gabonakutató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság által benyújtott 1772348413 azonosító
számú, „A Gabonakutató Nonprofit Közhasznú Kft. ritka és veszélyeztetett növényfajtákból álló genetikai
erőforrásainak és mikroorganizmus gyűjteményének ex situ megőrzése” című projektjavaslatra
vonatkozó támogatói okirat kibocsátásához.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1097/2018. (III. 13.) Korm. határozata
egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatásáról, valamint egyes települési önkormányzatok
támogatását érintő kormányhatározatok módosításáról
A Kormány
1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (1) bekezdésében biztosított
jogkörében eljárva elrendeli a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény
(a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet címrendjének az 56. Egyes
települési önkormányzatok feladatainak támogatása címmel és a 2. pontban meghatározott alcímekkel történő
kiegészítését;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
belügyminiszter
Határidő:
azonnal
2. az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva – az egyes települési önkormányzatok fejlesztési
feladatainak támogatása érdekében – a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 2. A helyi
önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai cím terhére 2 826 500 000 forint egyszeri átcsoportosítását
rendeli el a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 56. Egyes települési önkormányzatok
feladatainak támogatása cím alábbi alcímei javára, az 1. melléklet szerint;
A.

B.

C.

D.

Alcímnév

Támogatási cél

Támogatás (forintban)

1.

Berhida Város fejlesztési feladatainak
támogatása

gyermekorvosi rendelő és védőnői
szolgálat elhelyezése érdekében
önkormányzati ingatlan fejlesztése

64 000 000

2.

Gomba Község óvodafejlesztési
feladatainak támogatása

óvodabővítés

150 000 000

Alcímszám

1681
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3.

Jánoshalma Város feladatainak
támogatása

önkormányzati feladatellátáshoz
kapcsolódóan fennálló fizetési
kötelezettség teljesítése

30 000 000

4.

Karcag Város fejlesztési feladatainak
támogatása

Idősek Otthona pincerendszerének
felújítása

244 000 000

5.

Kispáli Község fejlesztési feladatainak
támogatása

útfelújítás

71 500 000

6.

Mezőörs Község fejlesztési feladatainak
támogatása

út- és járdafelújítás, útépítés

32 000 000

7.

Örkény Község fejlesztési feladatainak
támogatása

közterület-fejlesztés

10 000 000

8.

Paloznak Község fejlesztési
feladatainak támogatása

kulturális intézmény fejlesztése

35 000 000

9.

Sárvár Város fejlesztési feladatainak
támogatása

multifunkciós sportcsarnok engedélyes
terv elkészítése és építése

2 060 000 000

10.

Székesfehérvár Megyei Jogú Város
karsztakna védelembe helyezésével
kapcsolatos előkészítési feladatainak
támogatása

Csóri karsztakna védelembe
helyezésével kapcsolatos előkészítési,
tervezési feladatok

23 000 000

11.

Szentkirályszabadja Község fejlesztési
feladatainak támogatása

bölcsőde építése

107 000 000

Felelős:

3.

4.
5.

6.

nemzetgazdasági miniszter
belügyminiszter
Határidő:
azonnal
egyetért azzal, hogy a belügyminiszter a 2. pont szerint átcsoportosított előirányzat terhére, az abban
meghatározott támogatási célra, pályázat és támogatási kérelem benyújtása nélkül, támogatási előlegként,
a támogatás felhasználásának és elszámolásának részletes feltételeit meghatározó – egy vagy több – támogatói
okirat alapján az érintett települési önkormányzatok részére költségvetési támogatást nyújtson;
egyetért azzal, hogy a belügyminiszter a 3. pont szerinti költségvetési támogatást a támogatói okirat kiadását
követően folyósítsa az érintett települési önkormányzatok számára;
egyetért azzal, hogy az egyes települési önkormányzatok feladatellátásának támogatása érdekében történő
előirányzat-átcsoportosításokról szóló 2068/2017. (XII. 28.) Korm. határozat 3. pont b) alpontja helyébe a következő
rendelkezés lépjen:
„b) a 2. pont b) alpontja szerint átcsoportosított előirányzat terhére Nagykőrös Város Önkormányzata részére,
a 2. pont b) alpontjában meghatározott összegben piaccsarnok építése, környezetrendezése és útépítés érdekében
külön pályázat és támogatási kérelem benyújtása nélkül,”;
egyetért azzal, hogy a fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról szóló 2029/2017. (XII. 27.)
Korm. határozat 1. pont f ) alpontja helyébe a következő rendelkezés lépjen:
„f ) egyetért azzal, hogy a belügyminiszter az e) alpont szerint a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok
támogatásai fejezet, 56. Budapest X. kerület, Hős utca 15/A–B szám alatti ingatlan helyzetének rendezése cím
javára átcsoportosított 2 100 000 000 forint terhére külön pályázat és kérelem benyújtása nélkül, előfinanszírozás
keretében, egy vagy több részletben a támogatás felhasználásának és elszámolásának részletes feltételeit
meghatározó támogatási szerződés vagy támogatói okirat alapján, 2 100 000 000 forint támogatást nyújtson
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat részére a támogatási szerződés megkötését vagy a támogatói
okirat kiállítását követően;”.
		

Orbán Viktor s. k.

		

miniszterelnök

1. számú melléklet a …../2018. …. Korm. határozathoz

IX. Helyi önkormányzatok támogatásai

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2018.

Államház- Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet
szám szám szám cím
cím
előir.
név
tartási
csop. szám szám
egyedi
szám
azonosító

345351
374962

IX.

56

1.

374973

2.

374984

3.

339651

4.

374995

5.

375006

6.

375017

7.

375028

8.

366173

9.

375039

10.

375040

11.

359017

2

Az előirányzatmódosítás érvényessége:

K8
K8
K5
K8
K8
K8
K8
K8
K8

K8
K8

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

forintban
A módosítás jogcíme

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

Helyi önkormányzatok támogatásai
Egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása
Berhida Város fejlesztési feladatainak támogatása
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Gomba Község óvodafejlesztési feladatainak támogatása
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Jánoshalma Város feladatainak támogatása
Egyéb működési célú kiadások
Karcag Város fejlesztési feladatainak támogatása
Egyéb felhalmozási célú kiadádok
Kispáli Község fejlesztési feladatainak támogatása
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Mezőörs Község fejlesztési feladatainak támogatása
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Örkény Község fejlesztési feladatainak támogatása
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Paloznak Község fejlesztési feladatainak támogatása
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Sárvár Város fejlesztési feladatainak támogatása
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Székesfehérvár Megyei Jogú Város karsztakna védelembe helyezésével kapcsolatos
előkészítési feladatainak támogatása
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Szentkirályszabadja Község fejlesztési feladatainak támogatása
Egyéb felhalmozási célú kiadások

K5
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1. melléklet az 1097/2018. (III. 13.) Korm. határozathoz

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást
elrendelő
jogszabály/
határozat száma

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást
elrendelő
jogszabály/
határozat száma

A módosítást
elrendelő
jogszabály/
határozat száma

64 000 000
150 000 000
30 000 000
244 000 000
71 500 000
32 000 000
10 000 000
35 000 000
2 060 000 000

23 000 000
107 000 000

A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai
Egyéb működési célú kiadások

-2 826 500 000

a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
forintban

Államház- Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet
tartási
szám szám szám cím
cím
előir.
név
egyedi
csop. szám szám
szám
azonosító

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

BEVÉTEL

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Módosítás
(+/-)

a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
forintban

Államház- Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet
tartási
szám szám szám cím
cím
előir.
név
egyedi
csop. szám szám
szám
azonosító

Az előirányzatmódosítás érvényessége:

Cím
név

Alcím
név

TÁMOGATÁS

A módosítás jogcíme

Módosítás

Kiemelt előirányzat
neve

(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

Összesen

I.n.év

II.n.év

a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

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

2 826 500 000

2 826 500 000

III.n.év

IV.n.év
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Az előirányzatmódosítás érvényessége:

Cím
név
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A miniszterelnök 19/2018. (III. 13.) ME határozata
a Magyarország Kormánya, valamint az Andorrai Hercegség Kormánya között a kettős adóztatás
elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelem- és vagyonadók területén
tárgyú Egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról
A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva,
a nemzetgazdasági miniszter, valamint a külgazdasági és külügyminiszter előterjesztése alapján
1. egyetértek a Magyarország Kormánya, valamint az Andorrai Hercegség Kormánya között a kettős adóztatás
elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelem- és vagyonadók területén tárgyú
Egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) létrehozásával;
2. felhatalmazom a nemzetgazdasági minisztert, hogy – az érintett miniszterekkel egyetértésben – a tárgyalásokon
részt vevő személyeket kijelölje;
3. felhatalmazom a nemzetgazdasági minisztert vagy az általa kijelölt személyt, hogy a tárgyalások eredményeként
előálló szövegtervezeteket kézjegyével lássa el;
4. felhívom a külgazdasági és külügyminisztert, hogy az Egyezmény létrehozásához szükséges meghatalmazási
okiratokat adja ki;
5. felhívom a nemzetgazdasági 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.

