
 MAGYAR KÖZLÖNY 49. szám

 M A G YA R O R S Z Á G  H I VATA L O S  L A PJ A
 2018. április 4., szerda

 Tartalomjegyzék

 65/2018. (IV. 4.) Korm. rendelet A nyergesújfalui ipari park bővítésével összefüggő közigazgatási 
hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 
üggyé nyilvánításáról 2777

 1185/2018. (IV. 4.) Korm. határozat A Szent Korona és a magyar királyi koronázási jelvények 
megismertetését célzó programokról 2779

 1186/2018. (IV. 4.) Korm. határozat A Nemzeti Fehérjetakarmány Program indításáról 2780

 1187/2018. (IV. 4.) Korm. határozat A Családok Éve kapcsán aláírást kiegészítő grafikai elemként kidolgozott 
kép használatáról 2780

 1188/2018. (IV. 4.) Korm. határozat Az illegális bevándorlással összefüggésben a Montenegrónak történő 
segítségnyújtásról 2781

 1189/2018. (IV. 4.) Korm. határozat Az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról 2782

 1190/2018. (IV. 4.) Korm. határozat A XI. Miniszterelnökség és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma 
költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról 2784

 1191/2018. (IV. 4.) Korm. határozat A XI. Miniszterelnökség fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról 2786

 1192/2018. (IV. 4.) Korm. határozat A XII. Földművelésügyi Minisztérium és a XLIII. Az állami vagyonnal 
kapcsolatos bevételek és kiadások költségvetési fejezetek közötti 
előirányzat-átcsoportosításról 2788

 1193/2018. (IV. 4.) Korm. határozat A Pro Arte et Natura Alapítvány támogatása érdekében  
a XI. Miniszterelnökség és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma 
költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról 2790

 1194/2018. (IV. 4.) Korm. határozat A Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre vezető gyorsforgalmi 
út fejlesztésével kapcsolatos intézkedésekről 2792

 1195/2018. (IV. 4.) Korm. határozat A Nemzeti Kastélyprogram és Nemzeti Várprogram hét helyszínéhez 
tartozó sürgős állagmegóvó munkákhoz szükséges források 
rendelkezésre állásáról 2793

 1196/2018. (IV. 4.) Korm. határozat Debrecen, Nagycsere és Haláp ivóvízhálózat-fejlesztésének támogatásáról 2793

 1197/2018. (IV. 4.) Korm. határozat A Modern Városok Program keretében a 8311. számú összekötő út  
Győr–Ménfőcsanak–Győrújbarát–Nyúl közötti szakaszának felújításáról 2794

 1198/2018. (IV. 4.) Korm. határozat A Tokaji borvidék közösségi infrastruktúra alapprogram megvalósítása 
érdekében szükséges többletforrás biztosításáról, valamint a rendkívüli 
kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-
átcsoportosításról szóló 1943/2015. (XII. 15.) Korm. határozatban 
meghatározott egyes határidők módosításáról 2796



2776 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2018. évi 49. szám 

 Tartalomjegyzék

 1199/2018. (IV. 4.) Korm. határozat Az „1000 év Erdélyben, 100 év Romániában” elnevezésű programcsomag 
finanszírozása érdekében szükséges 2018. évi források biztosításáról 2796

 1200/2018. (IV. 4.) Korm. határozat A Magyar Pálos Rend Első Remete Szent Pál Rendje Boldog 
Özséb Programjának, illetve hargitafürdői további fejlesztésének 
támogatásával összefüggő feladatokról 2798

 1201/2018. (IV. 4.) Korm. határozat A Nyergesújfalu város külterületén fekvő földrészletek beruházási 
célterületté nyilvánításáról 2799

 1202/2018. (IV. 4.) Korm. határozat A Modern Városok Program keretében a kecskeméti állami repülések 
céljára szolgáló repülőtér közös felhasználású (katonai-polgári) 
fejlesztéseinek támogatásáról és az ehhez szükséges források 
biztosításáról szóló 1845/2016. (XII. 23.) Korm. határozat módosításáról 2799

 1203/2018. (IV. 4.) Korm. határozat A Sopron város külterületén fekvő egyes földrészletek beruházási 
célterületté nyilvánításáról 2800

 1204/2018. (IV. 4.) Korm. határozat Az országos jégcsarnok-fejlesztési program előkészítéséhez szükséges 
intézkedésekről és a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról 2800



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2018. évi 49. szám 2777

III. Kormányrendeletek

A Kormány 65/2018. (IV. 4.) Korm. rendelete
a nyergesújfalui ipari park bővítésével 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.  § (1) bekezdése  tekintetében az  épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62.  § 
(1) bekezdés 16. pont 16.2. alpontjában, 17. pontjában,
a 3. § (2) bekezdése 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  Nyergesújfalu város külterületén a  telekalakítási eljárással kialakításra 
kerülő, az ingatlan-nyilvántartás szerint külterület 04/4, 04/8, 04/11, 04/13, 04/14, 04/15, 05, 06/4, 06/6, 06/7, 06/8, 
06/12, 06/13, 06/14, 06/15, 06/16 helyrajzi számokon nyilvántartott ingatlanokon, illetve az  ezen földrészletekből 
telekalakítási eljárásban hozott, véglegessé vált döntés alapján kialakított ingatlanokon megvalósuló ipari park 
bővítésével kapcsolatos 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. §  A Kormány az  1.  § (1)  bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó 
kormánymegbízottként a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat jelöli ki.

3. § (1) A  Kormány az  1.  § (1)  bekezdése szerint beruházással összefüggő építészeti-műszaki dokumentációnak 
a  településrendezési és az  építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló 252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet 9.  § 
(2) bekezdés b) pontja szerinti véleményezésére a központi építészeti-műszaki tervtanácsot jelöli ki.

 (2) Az 1. § (1) bekezdése szerinti beruházással összefüggésben 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 65/2018. (IV. 4.) Korm. rendelethez

Az 1. § (1) bekezdése szerinti beruházással összefüggő, nemzetgazdasági szempontból kiemelt 
jelentőségű üggyé nyilvánított közigazgatási hatósági ügyek

  1. építésügyi és hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,
  2. örökségvédelmi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,
  3. környezetvédelmi hatósági eljárások,
  4. természetvédelmi hatósági eljárások,
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  5. földvédelmi hatósági eljárások,
  6. erdővédelmi hatósági eljárások,
  7. útügyi hatósági eljárások,
  8. vasúti és szalagpálya hatósági engedélyezési eljárás,
  9. vízügyi és vízvédelmi hatósági engedélyezési eljárások,
10. mérésügyi és műszaki biztonsági hatósági engedélyezési eljárások,
11. a műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági 

engedélyezési eljárások,
12. ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,
13. telekalakításra irányuló hatósági eljárások,
14. területrendezési hatósági eljárások,
15. földmérési hatósági eljárások,
16. talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,
17. hírközlési hatósági eljárások,
18. bányahatósági engedélyezési eljárások,
19. tűzvédelmi hatósági eljárások,
20. közegészségügyi hatósági eljárások,
21. veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésre vonatkozó katasztrófavédelmi 

engedélyezési eljárások,
22. földvédelmi hatósági 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.
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1185/2018. (IV. 4.) Korm. határozata
a Szent Korona és a magyar királyi koronázási jelvények megismertetését célzó programokról

A Kormány
 1. a Szent Korona és a  magyar királyi koronázási jelvények hagyományának őrzéséről szóló 1963/2017. (XII. 19.) 

Korm. határozat 5.  pontjával összhangban egyetért a  Szent Koronát és a  magyar királyi koronázási jelvények 
megismertetését célzó programok megvalósításának támogatásával;

 2. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjon a 2018. évben
a) az emberi erőforrások minisztere bevonásával a  Magyarország 2018.  évi központi költségvetéséről szóló 

2017.  évi C.  törvény (a továbbiakban: 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 jogcímcsoport, 2. Közművelődési 
szakmai feladatok jogcím javára 120 400 000 forint;

b) az emberi erőforrások minisztere bevonásával a  Kvtv. 1.  melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma 
fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 4. Köznevelési feladatok támogatása alcím, 4. Köznevelés 
speciális feladatainak támogatása jogcímcsoport javára 97 100 000 forint;

c) az emberi erőforrások minisztere bevonásával a  Kvtv. 1.  melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma 
fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 55. Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások alcím, 
9. Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása jogcímcsoport javára 20 000 000 forint;

d) a Magyar Művészeti Akadémia bevonásával a Kvtv. 1. melléklet XXXIV. Magyar Művészeti Akadémia fejezet, 
1. MMA Titkársága cím, 1. MMA Titkárság Igazgatása, köztestületi feladatok alcím, 1. Működési költségvetés 
kiemelt előirányzat javára 6 000 000 forint;

e) a Magyar Tudományos Akadémia bevonásával a  Kvtv. 1.  melléklet XXXIII. Magyar Tudományos Akadémia 
fejezet, 3. MTA kutatóközpontok, kutatóintézetek cím javára 16 500 000 forint;

f ) a Miniszterelnökséget vezető miniszter bevonásával a  Kvtv. 1.  melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 
8. Veritas Történetkutató Intézet cím javára 10 000 000 forint;

g) a külgazdasági és külügyminiszter bevonásával a Kvtv. 1. melléklet XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium 
fejezet, 2. Külképviseletek igazgatás cím javára 30 000 000 forint

biztosításáról.
Felelős: nemzetgazdasági miniszter 

az a), b) és c) pont tekintetében az emberi erőforrások minisztere 
a d) pont tekintetében a Magyar Művészeti Akadémia elnökének 
az e) pont tekintetében a Magyar Tudományos Akadémia elnökének 
az f ) pont tekintetében a Miniszterelnökséget vezető miniszter 
a g) pont tekintetében a külgazdasági és külügyminiszter 
bevonásával

Határidő: a felmerülés ütemében

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1186/2018. (IV. 4.) Korm. határozata
a Nemzeti Fehérjetakarmány Program indításáról

A Kormány
 1.  a GMO-mentes magyar mezőgazdaság elérése és a hazai fehérjetakarmány-termelés növelése érdekében elfogadja 

a Nemzeti Fehérjetakarmány Program koncepcióját, és egyetért a Nemzeti Fehérjetakarmány Program 2018–2022 
alprogramjainak elindításával;

Felelős: földművelésügyi miniszter
Határidő: azonnal

 2.  felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy – a  földművelésügyi miniszter bevonásával – az  1.  pontban foglaltak 
2018–2022. évek közötti megvalósítása érdekében a  2018–2022. években a  XII. Földművelésügyi Minisztérium 
fejezet javára, a központi költségvetés terhére biztosítson forrást a következő ütemezésben:
a) a 2018. évre 470 000 000 forintot,
b) a 2019. évre 1 260 000 000 forintot,
c) a 2020. évre 1 520 000 000 forintot,
d) a 2021. évre 2 050 000 000 forintot,
e) a 2022. évre 2 240 000 000 forintot;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 földművelésügyi miniszter
Határidő: a 2018. évben a felmerülés ütemében, a 2019. évtől az éves központi költségvetés tervezésekor

 3.  felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy – a  földművelésügyi miniszter bevonásával – az  1.  pontban foglaltak 
2018–2022. évek közötti megvalósítása érdekében, a  2018–2022. években a  XII. Földművelésügyi Minisztérium 
fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 3. Agrár célelőirányzatok alcím, 36. Agrármarketing célelőirányzat 
jogcímcsoport javára, a központi költségvetés terhére biztosítson forrást a következő ütemezésben:
a) a 2018. évre 30 000 000 forintot,
b) a 2019. évre 70 000 000 forintot,
c) a 2020. évre 80 000 000 forintot,
d) a 2021. évre 80 000 000 forintot,
e) a 2022. évre 100 000 000 forintot;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 földművelésügyi miniszter
Határidő: a 2018. évben a felmerülés ütemében, a 2019. évtől az éves központi költségvetés tervezésekor

 4.  felhívja a  földművelésügyi minisztert, hogy az 1. pontban foglalt feladatok ellátásának koordinálásához állítson fel 
szakmai munkacsoportot.

Felelős:  földművelésügyi miniszter
Határidő:  azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1187/2018. (IV. 4.) Korm. határozata
a Családok Éve kapcsán aláírást kiegészítő grafikai elemként kidolgozott kép használatáról

A Kormány, annak kifejezésére és hangsúlyozására, hogy a  2018-as év a  Családok Éve, felhívja a  minisztereket, 
a  központi hivatalok vezetőit, valamint a  fővárosi és megyei kormányhivatalokat vezető kormánymegbízottakat, 
hogy az  irányításuk, felügyeletük alá tartozó szervezetek a  hatósági tevékenységen kívüli, hivatalos levelezésük 
során a 2018. évben használják a Melléklet szerinti aláírást kiegészítő grafikai elemként kidolgozott képet, valamint 
a  külön forrásbevonás nélkül alakítható kommunikációs felületeiken jelenítsék meg a  Családok Éve grafikai 
elemként kidolgozott képét, továbbá a  családokat érintő programjaikkal, kezdeményezéseikkel kapcsolódjanak 
a Családok Éve programsorozathoz.
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Felelős: valamennyi miniszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

Melléklet az 1187/2018. (IV. 4.) Korm. határozathoz

A Kormány 1188/2018. (IV. 4.) Korm. határozata
az illegális bevándorlással összefüggésben a Montenegrónak történő segítségnyújtásról

A Kormány, figyelemmel az Európában és a Nyugat-Balkán országaiban kialakult tömeges bevándorlás okozta helyzetre,
a) dönt az  állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36.  § (2)  bekezdés a)  pontja és (3)  bekezdés alapján 

az  állam tulajdonában és a  büntetés-végrehajtási szervezet rendelkezésére álló, 1.  melléklet szerinti 
vagyonelem ingyenes tulajdonba adásáról Montenegró Kormánya részére;

b) felhívja a  belügyminisztert, hogy az  irányítása alatt álló, az  a)  pontban meghatározott szervek 
közreműködésével az átadás-átvétel megvalósításának céljából vegye fel a kapcsolatot a kijelölt átvevővel, és 
gondoskodjon az átadás-átvétel megvalósításáról;
Felelős: belügyminiszter
Határidő: azonnal

c) felhívja a  belügyminisztert, hogy a  segítségnyújtás keretében biztosítson a  rendőrség és a  büntetés-
végrehajtási szervezet személyi állományából az  illegális migrációval összefüggő szakkérdésekben történő 
közreműködéshez szakértő személyeket, és e  személyek külföldön történő közreműködéséhez szükséges 
intézkedéseket tegye meg.
Felelős: belügyminiszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet az 1188/2018. (IV. 4.) Korm. határozathoz

A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága vagyonkezelésében álló, átadásra kerülő 
vagyonelemek

Vagyonelem megnevezése Mennyisége

1. 500 mm-es körsugarú pengésdrót 75 km
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A Kormány 1189/2018. (IV. 4.) Korm. határozata
az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról

A Kormány a  Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 
19.  § (4)  bekezdésében és az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33.  § (2)  bekezdésében biztosított 
jogkörében eljárva 7 814 065 842 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a  fel nem használt rész 
tekintetében visszatérítési kötelezettséggel a Kvtv. 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 32. Központi kezelésű 
előirányzatok cím, 2. Országvédelmi Alap alcím terhére, az 1. melléklet szerint.
Az átcsoportosítás tekintetében

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

Az elszámolás és a visszatérítési kötelezettség tekintetében
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2018. június 30.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1189/2018. (IV. 4.) Korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség
XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

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

hatása
XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
38 Egyéb feladatok

375151 29 Távhő téli rezsicsökkentés finanszírozása
K3 Dologi kiadások 27 253 842
K5 Egyéb működési célú kiadások 7 786 812 000

XI. Miniszterelnökség
32 Központi kezelésű előirányzatok

271734 2 Országvédelmi Alap
K5 Egyéb működési célú kiadások -7 814 065 842

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

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

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

hatása

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

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

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

hatása
XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
38 Egyéb feladatok

375151 29 Távhő téli rezsicsökkentés finanszírozása 7 814 065 842

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

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év
Fejezet időarányos
Állami Számvevőszék teljesítményarányos  
Magyar Államkincstár egyéb: azonnal 7 814 065 842 7 814 065 842
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

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

A módosítást 
elrendelő jogszabály/ 

határozat száma

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

K I A D Á S O K 

2 példány

A módosítást 
elrendelő jogszabály/ 

határozat száma

A módosítást 
elrendelő jogszabály/ 

határozat száma

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

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

B E V É T E L

T Á M O G A T Á S 
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A Kormány 1190/2018. (IV. 4.) Korm. határozata
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 elrendeli a karcagi zsinagóga felújításához szükséges forrás biztosítása érdekében 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, 55. Egyházi célú központi 
költségvetési hozzájárulások alcím, 9. Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása jogcímcsoport 
javára 36 000 000 forint egyszeri átcsoportosítását, az 1. melléklet szerint.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter 
Miniszterelnökséget vezető miniszter 
emberi erőforrások minisztere

Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1190/2018. (IV. 4.) Korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

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

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

hatása
XI. Miniszterelnökség

30 Fejezeti kezelésű előirányzatok
296668 2 Fejezeti átalános tartalék

K5 Egyéb működési célú kiadások -36 000 000
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
55 Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások

335740 9 Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 36 000 000

forintban

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

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

hatása

forintban

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

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

hatása
XI. Miniszterelnökség

30 Fejezeti kezelésű előirányzatok
296668 2 Fejezeti átalános tartalék -36 000 000

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

55 Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások
335740 9 Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása 36 000 000

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II.n.év III.n.év IV.n.év
Fejezetet irányító szerv időarányos
Állami Számvevőszék teljesítményarányos  
Magyar Államkincstár egyéb: azonnal 36 000 000 36 000 000
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

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

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

Államház-
tartási 
egyedi 

azonosító

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

2 példány

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

Az adatlap 5 példányban töltendő ki
1 példány

1 példány

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

1 példány

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

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű   
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A Kormány 1191/2018. (IV. 4.) Korm. határozata
a XI. Miniszterelnökség fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról

A Kormány a  Kormányzati Ellenőrzési Hivatal többletfeladatainak ellátása érdekében az  államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvény 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva összesen 40 000 000 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 XI. Miniszterelnökség fejezet, 31. Kormányzati Ellenőrzési Hivatal 
cím, 1. Kormányzati Ellenőrzési Hivatal alcím javára, az 1. melléklet szerint.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter 
Miniszterelnökséget vezető miniszter 
Kormányzati Ellenőrzési Hivatal elnöke

Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1191/2018.  (IV. 4.) Korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség

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

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

hatása
XI. MINISZTERELNÖKSÉG

30 Fejezeti kezelésű előirányzatok
296668 2 Fejezeti általános tartalék

K5 Egyéb működési célú támogatások -40 000 000
31 Kormányzati Ellenőrzési Hivatal

004888 1 Kormányzati Ellenőrzési Hivatal
K1 Személyi juttatások 33 400 000
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 6 600 000

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

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

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

hatása

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

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

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

hatása
XI. MINISZTERELNÖKSÉG

30 Fejezeti kezelésű előirányzatok
296668 2 Fejezeti általános tartalék -40 000 000

31 Kormányzati Ellenőrzési Hivatal
004888 1 Kormányzati Ellenőrzési Hivatal 40 000 000

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

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év
Fejezet időarányos
Állami Számvevőszék teljesítményarányos  
Magyar Államkincstár egyéb: azonnal 40 000 000 40 000 000
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

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

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat számaÁllamháztartási 

egyedi azonosító

2 példány

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

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

Államháztartási 
egyedi azonosító

Államháztartási 
egyedi azonosító
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A Kormány 1192/2018. (IV. 4.) Korm. határozata
a XII. Földművelésügyi Minisztérium és a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások 
költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

A Kormány az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33.  § (2)  bekezdésében biztosított jogkörében 
eljárva, a  Magyar Kertészeti Szaporítóanyag Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság részére történő tőkeemelés 
finanszírozása érdekében 200 000 000 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Magyarország 2018. évi központi 
költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény (a  továbbiakban: Kvtv.) 1.  melléklet XII. Földművelésügyi Minisztérium 
fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 5. Nemzeti támogatások alcím, 8. Nemzeti agrártámogatások 
jogcímcsoport terhére, a  Kvtv. 1.  melléklet XLIII. Az  állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 
2. Az  állami vagyonnal kapcsolatos kiadások cím, 2. Társaságokkal kapcsolatos kiadások alcím, 1. Állami 
tulajdoni részesedések növekedését eredményező kiadások jogcímcsoport, 1. Az  MNV Zrt. által végrehajtott 
részesedésvásárlás, tőkeemelés, pótbefizetés jogcím javára, az 1. melléklet szerint.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1192/2018. (IV. 4.) Korm. határozathoz

XII. Földművelésügyi Minisztérium
XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások

 forint
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név évre 
szám név áthúzódó

hatása
XII. Földművelésügyi Minisztérium

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
5 Nemzeti támogatások

250734 8 Nemzeti agrártámogatások
K5 Egyéb működési célú kidások -200 000 000

XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
2 Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások

2 Társaságokkal kapcsolatos kiadások 
1 Állami tulajdoni részesedések növekedését eredményező kiadások

296335 1 Az MNV Zrt. által végrehajtott részesedésvásárlás, tőkeemelés, pótbefizetés
K6 Beruházások 200 000 000

 forint

Államház-
tartási Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Módosítás A módosítás
egyedi szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

azonosító csop. szám szám csop. név évre 
szám név áthúzódó

hatása
XII. Földművelésügyi Minisztérium

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
5 Nemzeti támogatások

250734 8 Nemzeti agrártámogatások -200 000 000

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év
Fejezetet irányító szerv időarányos
Állami Számvevőszék teljesítményarányos  
Magyar Államkincstár egyéb: azonnal 200 000 000
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

K I A D Á S O K 

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

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

A módosítás jogcíme

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat számaKiemelt előirányzat 

neve

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

T Á M O G A T Á S A módosítás jogcíme
A módosítást elrendelő 

jogszabály/határozat számaKiemelt előirányzat
neve

2 példány

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

Az adatlap 5 példányban töltendő ki
1 példány
1 példány
1 példány 200 000 000
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A Kormány 1193/2018. (IV. 4.) Korm. határozata
a Pro Arte et Natura Alapítvány 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  Pro Arte et Natura Alapítvány alkotóházának létrehozásával felmerülő költségek biztosítása érdekében 
elrendeli 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, 13.  Művészeti tevékenységek alcím, 4. Művészeti tevékenységek és egyéb fejezeti feladatok támogatása 
jogcímcsoport javára 99 997 260 forint egyszeri átcsoportosítását, az 1. melléklet szerint.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter 
Miniszterelnökséget vezető miniszter 
emberi erőforrások minisztere

Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1193/2018. (IV. 4.) Korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma 

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

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

hatása
XI. Miniszterelnökség

30 Fejezeti kezelésű előirányzatok
296668 2 Fejezeti általános tartalék

K5 Egyéb működési célú kiadások -99 997 260

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma 
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

13 Művészeti tevékenységek
271489 4 Művészeti tevékenységek és egyéb fejezeti feladatok támogatása

K5 Egyéb működési célú kiadások 1 327 150
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 98 670 110

forintban

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

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

hatása

forintban
Államház-

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

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

hatása
XI. Miniszterelnökség

30 Fejezeti kezelésű előirányzatok
296668 2 Fejezeti általános tartalék -99 997 260

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma 
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

13 Művészeti tevékenységek
271489 4 Művészeti tevékenységek és egyéb fejezeti feladatok támogatása 99 997 260

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év
Fejezetet irányító szerv időarányos
Állami Számvevőszék teljesítményarányos  
Magyar Államkincstár egyéb: azonnal 99 997 260 99 997 260
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

2 példány

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

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

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

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

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

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű  
Az adatlap 5 példányban töltendő ki

1 példány
1 példány
1 példány

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

Államház-
tartási 
egyedi 

azonosító

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma
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A Kormány 1194/2018. (IV. 4.) Korm. határozata
a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre vezető gyorsforgalmi út fejlesztésével kapcsolatos 
intézkedésekről

A Kormány
 1. egyetért azzal, hogy a  Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér (a  továbbiakban: Repülőtér) közúti 

elérhetőségének javítása érdekében a  Repülőtérre vezető út fejlesztése állami fejlesztésként a  NIF Nemzeti 
Infrastruktúra Fejlesztési Zrt. (a  továbbiakban: NIF Zrt.) beruházásában a  Fővárosi Önkormányzat bevonásával 
valósuljon meg;

 2. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az 1. pont szerinti beruházás megvalósítása több ütemben történjen 
meg az alábbiak szerint:
a) az  első szakaszban az  I. ütem kivitelezése, valamint a  II. és III. ütem tervezése és az  azokhoz szükséges 

forrásbiztosítás történjen meg,
b) a  második szakaszban a  II. és III. ütem kivitelezéséhez szükséges támogatás mértékéről a  munkálatokat 

elvégző kivitelező kiválasztására irányuló feltételes közbeszerzési eljárás lefolytatását követően, a kivitelezés 
során felmerülő teljes költség ismeretében kezdeményezzen döntést;

 3. felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert és a  nemzetgazdasági minisztert, hogy a  2.  pont a)  alpontja 
figyelembevételével a beruházás megvalósítása, valamint a kifizetésekhez kapcsolódó pénzügyi tranzakciós illeték 
és kincstári díjak finanszírozása érdekében gondoskodjanak összesen bruttó 20 300 000 000 forint összegű forrás 
rendelkezésre állásáról a következő ütemezéssel:
a) a  2018. évben a  Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 1.  melléklet 

XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 32. Közlekedési ágazati 
programok alcím, 28. Kiemelt közúti projektek jogcímcsoporton 3 100 000 000 forint,

b) a 2019. évben a központi költségvetés Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezetében 8 200 000 000 forint,
c) a 2020. évben a központi költségvetés Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezetében 4 500 000 000 forint,
d) a 2021. évben a központi költségvetés Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezetében 4 500 000 000 forint;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter 
nemzetgazdasági miniszter

Határidő: az a) alpont tekintetében a felmerülés ütemében
 a b)–d) alpont tekintetében az éves költségvetési törvények tervezése során

 4. felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az  1.  pont szerinti projekt megvalósítására a  támogatási szerződést 
kösse meg a NIF Zrt.-vel;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: a 3. pont szerint a 2018. évben biztosítandó forrás rendelkezésre állását, és az 5. pont szerinti 

feladat végrehajtását követően azonnal
 5. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon a 1. pontban meghatározott projektnek a Magyarország 

rövid- és középtávú közútfejlesztéséhez kapcsolódó infrastrukturális beruházások összehangolásáról és azok 
2022-ig történő megvalósításáról szóló 1371/2016. (VII. 15.) Korm. határozatba [a továbbiakban: 1371/2016. (VII. 15.) 
Korm.  határozat], valamint a  Magyarország rövid- és középtávú közútfejlesztéseinek 2022-ig történő 
megvalósításához szükséges feltételek biztosításáról szóló 1505/2016. (IX. 21.) Korm. határozatba [a továbbiakban: 
1505/2016. (IX. 21.) Korm. határozat] történő felvételéről.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: az 1371/2016. (VII. 15.) Korm. határozat, valamint az 1505/2016. (IX. 21.) Korm. határozat soron 

következő felülvizsgálatakor

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1195/2018. (IV. 4.) Korm. határozata
a Nemzeti Kastélyprogram és Nemzeti Várprogram hét helyszínéhez tartozó sürgős állagmegóvó munkákhoz 
szükséges források rendelkezésre állásáról

A Kormány
 1. egyetért azzal, hogy sürgős állagmegóvási munkák elvégzéséhez

a) a nádasdladányi Nádasdy-kastély tekintetében legfeljebb 190 454 159 forint összeg,
b) a majki Kamalduli Remeteség tekintetében legfeljebb 563 303 278 forint összeg,
c) a sümegi Püspöki Palota tekintetében legfeljebb 319 880 007 forint összeg,
d) a bajnai Sándor-Metternich kastély tekintetében legfeljebb 224 636 437 forint összeg,
e) a dégi Festetics-kastély és parkja tekintetében legfeljebb 466 155 716 forint összeg,
f ) a tatai Esterházy-kastélyegyüttes tekintetében legfeljebb 336 549 776 forint összeg, valamint
g) a füzérradványi Károlyi-kastély tekintetében legfeljebb 298 115 147 forint összeg
támogatás nyújtása szükséges;

 2. felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjon az  1.  pontban meghatározott célok megvalósítása 
érdekében – a kifizetésekhez kapcsolódó pénzügyi tranzakciós illetékkel és kincstári díjakkal együtt mindösszesen – 
legfeljebb 962 996 540 forint forrás biztosításáról a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi 
C.  törvény 1.  melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok 
alcím, 88. Nemzeti Kastélyprogram jogcímcsoport javára;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: felmerülés ütemében

 3. felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy a  Miniszterelnökséget vezető miniszterrel együttműködve 
2019-ben gondoskodjon – a  kifizetésekhez kapcsolódó pénzügyi tranzakciós illetékkel és kincstári díjakkal 
együtt mindösszesen – legfeljebb 1 444 494 810 forint költségvetési forrás biztosításáról a  tárgyévi költségvetési 
törvényben meghatározott Miniszterelnökség fejezetében.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter 
Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: a 2019. évi központi költségvetés tervezése keretében

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1196/2018. (IV. 4.) Korm. határozata
Debrecen, Nagycsere és Haláp ivóvízhálózat-fejlesztésének támogatásáról

A Kormány
 1. egyetért a  Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata által tervezett, Debrecen vonzáskörzetébe tartozó 

Nagycsere és Haláp településrészek ivóvízhálózatának fejlesztésével;
 2. felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy a  belügyminiszter bevonásával az  1.  pontban meghatározott célok 

elérése érdekében gondoskodjon 560 133 500 forint támogatás egyszeri biztosításáról a  Magyarország 2018. évi 
központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetben 
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata részére.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter 
belügyminiszter

Határidő: felmerülés ütemében

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1197/2018. (IV. 4.) Korm. határozata
a Modern Városok Program keretében a 8311. számú összekötő út Győr–Ménfőcsanak–Győrújbarát–Nyúl 
közötti szakaszának felújításáról

A Kormány
 1. figyelemmel a  Magyarország Kormánya és Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési 

megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1387/2017. (VI. 27.) Korm. határozat 1.  pont 
d)  alpontjára, egyetért a  8311. számú összekötő út Győr–Ménfőcsanak–Győrújbarát–Nyúl közötti szakaszának 
felújításával (a továbbiakban: Beruházás);

 2. a Beruházás pénzügyi fedezetének biztosítása érdekében − a kapcsolódó pénzügyi tranzakciós illetékkel és kincstári 
díjakkal együtt számítva – 2018–2019. évekre összesen bruttó 3 045 622 500 forint költségvetési forrást biztosít, 
az alábbiak szerint:
a) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (2) bekezdésében biztosított 

jogkörében eljárva
aa) a Beruházás megvalósításához 2018. évben szükséges 205 000 000 forint egyszeri átcsoportosítását 

rendeli el – elszámolási és a  fel nem használt rész tekintetében a  Modern Városok Program 
jogcímcsoport javára történő visszafizetési kötelezettséggel – a  Magyarország 2018. évi központi 
költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény (a  továbbiakban: Kvtv.) 1.  melléklet XVII. Nemzeti 
Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 32. Közlekedési ágazati 
programok alcím, 30. Közúthálózat felújítása jogcímcsoport javára,

ab) a  kapcsolódó pénzügyi tranzakciós illeték és a  kincstári díjak forrásának biztosítása érdekében 
717 500 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a  Kvtv. 1.  melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium fejezet, 1. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium igazgatása cím javára,

 a Kvtv. 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok 
alcím, 78. Modern Városok Program jogcímcsoport terhére, az 1. melléklet szerint;

 Az átcsoportosítás tekintetében
Felelős: nemzetgazdasági miniszter 

megyei jogú városok fejlesztéséért felelős tárca nélküli miniszter 
nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: azonnal
 Az elszámolási és visszafizetési kötelezettség tekintetében

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2019. június 30.

b) felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy a  megyei jogú városok fejlesztéséért felelős tárca nélküli 
miniszter bevonásával gondoskodjon a  Beruházás megvalósításához a  2019. évben szükséges 
2 839 905 000 forint biztosításáról a központi költségvetés XI. Miniszterelnökség fejezetében;
Felelős: nemzetgazdasági miniszter 

megyei jogú városok fejlesztéséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő: a 2019. évi központi költségvetés tervezése során

 3. felhívja a megyei jogú városok fejlesztéséért felelős tárca nélküli minisztert és a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy 
a  Beruházás megvalósításához 2019. évben szükséges forrás átcsoportosítása céljából nyújtson be előterjesztést 
a Kormány részére az Áht. 33. § (2) bekezdése szerinti döntés kezdeményezése érdekében;

Felelős: megyei jogú városok fejlesztéséért felelős tárca nélküli miniszter 
nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: a 2019. évi központi költségvetés végrehajtása során, a felmerülés ütemében
 4. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon a Beruházás megvalósításáról.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1197/2018. (IV. 4.) Korm. határozathoz
XI. Miniszterelnökség
XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

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

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

hatása
XI. Miniszterelnökség

30 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok

358951 78 Modern Városok Program
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -205 717 500

XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
280645 1 Nemzeti Fejlesztési Minisztérium igazgatása 

K3 Dologi kiadások 717 500
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

32 Közlekedési ágazati programok 
358584 30 Közúthálózat felújítása 

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 205 000 000

 forint
Államház-

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

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

hatása
XI. Miniszterelnökség

30 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok

358951 78 Modern Városok Program -205 717 500
XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

280645 1 Nemzeti Fejlesztési Minisztérium igazgatása 717 500
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

32 Közlekedési ágazati programok 
358584 30 Közúthálózat felújítása 205 000 000

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év
Fejezetet irányító szerv időarányos
Állami Számvevőszék teljesítményarányos  
Magyar Államkincstár egyéb: azonnal 205 717 500 205 717 500
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

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

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

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

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

2 példány

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

Az adatlap 5 példányban töltendő ki
1 példány

1 példány
1 példány



2796 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2018. évi 49. szám 

A Kormány 1198/2018. (IV. 4.) Korm. határozata
a Tokaji borvidék közösségi infrastruktúra alapprogram megvalósítása érdekében szükséges többletforrás 
biztosításáról, valamint a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő  
előirányzat-átcsoportosításról szóló 1943/2015. (XII. 15.) Korm. határozatban meghatározott egyes 
határidők módosításáról

 1. A Kormány felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy – a földművelésügyi miniszter bevonásával – gondoskodjon 
a központi költségvetés XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 3. Agrár 
célelőirányzatok alcím, 34. Tokaji Borvidéken megvalósuló szakmai feladatok támogatása jogcímcsoport javára
a) a 2018. évre 810 000 000 forint,
b) a 2019. évre 690 000 000 forint
biztosításáról.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 földművelésügyi miniszter
Határidő: az a) alpont tekintetében 2018. szeptember 30.
 a b) alpont tekintetében a 2019. évi központi költségvetés tervezése során

 2. A Kormány a  rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról 
szóló 1943/2015. (XII. 15.) Korm. határozatban foglaltaktól eltérően az  átcsoportosított előirányzat tekintetében 
az  elszámolási kötelezettség és a  visszatérítési kötelezettség teljesítésének határidejét 2019. június 30-ában 
határozza meg.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1199/2018. (IV. 4.) Korm. határozata
az „1000 év Erdélyben, 100 év Romániában” elnevezésű programcsomag finanszírozása érdekében 
szükséges 2018. évi források biztosításáról

A Kormány
 1. egyetért az „1000 év Erdélyben, 100 év Romániában” elnevezésű programcsomag 2018. évi finanszírozásával;
 2. felhívja a Kormány nemzetpolitikáért felelős tagját, hogy az 1. pont szerinti támogatási célból, a Bethlen Gábor Alap 

közreműködésével nyújtson költségvetési támogatást a kolozsvári Iskola Alapítvány mint kedvezményezett részére 
310 000 000 forint összegben;

Felelős: a Kormány nemzetpolitikáért felelős tagja
Határidő: azonnal

 3. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33.  § (2)  bekezdése alapján az  1.  pont szerinti támogatási cél 
megvalósításához szükséges 310 000 000 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, 32. Központi kezelésű előirányzatok cím, 
1. Rendkívüli kormányzati intézkedések alcím terhére, a Kvtv. 1. melléklet XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és 
kiadásai fejezet, 42. Alapok támogatása cím, 2. Bethlen Gábor Alap támogatása alcím javára, az 1. melléklet szerint.
Az átcsoportosítás tekintetében

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

Az elszámolás és a visszatérítési kötelezettség tekintetében
Felelős: a Kormány nemzetpolitikáért felelős tagja
Határidő: 2018. december 31.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1199/2018. (IV. 4.) Korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség
XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
LXV. Bethlen Gábor Alap

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

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

hatása
XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai

42 Alapok támogatása
263478 2 Bethlen Gábor Alap támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 310 000 000
LXV. Bethlen Gábor Alap

263145 4 Nemzetpolitikai célú támogatások
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 310 000 000

XI. Miniszterelnökség
32 Központi kezelésű előirányzatok

297102 1 Rendkívüli kormányzati intézkedések
K5 Egyéb működési célú kiadások -310 000 000

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

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

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

hatása
LXV. Bethlen Gábor Alap

2 Költségvetési támogatás
284901 3 Eseti támogatás

B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 310 000 000

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

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

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

hatása

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

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év
Fejezet időarányos
Állami Számvevőszék teljesítményarányos  
Magyar Államkincstár egyéb: azonnal 310 000 000 310 000 000
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

2 példány
1 példány

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

Az adatlap 5 példányban töltendő ki
1 példány
1 példány

Államháztartási 
egyedi azonosító

Államháztartási 
egyedi azonosító

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

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat számaÁllamháztartási 

egyedi azonosító
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A Kormány 1200/2018. (IV. 4.) Korm. határozata
a Magyar Pálos Rend Első Remete Szent Pál Rendje Boldog Özséb Programjának, illetve hargitafürdői 
további fejlesztésének támogatásával összefüggő feladatokról

A Kormány
 1. elismeréssel adózik a  Magyar Pálos Rend Első Remete Szent Pál Rendjének (a továbbiakban: Rend) nemzetünk 

történelmében betöltött szerepe előtt;
 2. támogatja a  Rend Boldog Özséb Programjának keretében megvalósuló fejlesztéseit, programjait, amelyekhez 

a 2018–2020. években összesen 1 216 000 000 forint összegű költségvetési támogatást biztosít a 4., 6. és 7. pontok 
szerint;

 3. támogatja a  Rendnek az  erdélyi Hargitafürdőn megvalósítandó beruházását, amelyhez a  2018–2020. években 
összesen 2 000 000 000 forint összegű költségvetési támogatást biztosít a 4., 6. és 7. pontok szerint;

 4. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy az emberi erőforrások miniszterének bevonásával gondoskodjon
a) a 2. pont megvalósítása érdekében 360 000 000 forint,
b) a 3. pont megvalósítása érdekében 50 000 000 forint
forrásnak a  Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 1.  melléklet XX. Emberi 
Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 55. Egyházi célú központi költségvetési 
hozzájárulások alcím, 9. Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása jogcímcsoport javára 
történő biztosításáról;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter 
emberi erőforrások minisztere

Határidő: 2018. július 31.
 5. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy a 2. és 3. pontban felsorolt célok 2018. évi támogatása érdekében 

a Renddel a támogatási jogviszonyt hozza létre;
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: a 4. pontban foglalt forrás rendelkezésre állását követően azonnal

 6. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy – az emberi erőforrások minisztere bevonásával – gondoskodjon
a) a 2. pontban jelzett cél 2019. évi megvalósítása érdekében 632 000 000 forint,
b) a 3. pontban jelzett cél 2019. évi megvalósítása érdekében 950 000 000 forint
forrás biztosításáról a 2019. évi központi költségvetés XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetben;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter 
emberi erőforrások minisztere

Határidő: a 2019. évi központi költségvetés tervezése során
 7. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy – az emberi erőforrások minisztere bevonásával – gondoskodjon

a) a 2. pontban jelzett cél 2020. évi megvalósítása érdekében 224 000 000 forint,
b) a 3. pontban jelzett cél 2020. évi megvalósítása érdekében 1 000 000 000 forint
forrás biztosításáról a 2020. évi központi költségvetés XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetben.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter 
emberi erőforrások minisztere

Határidő: a 2020. évi központi költségvetés tervezése során

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1201/2018. (IV. 4.) Korm. határozata
a Nyergesújfalu város külterületén fekvő földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról

A Kormány a  termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 11.  § (2) és (3)  bekezdésében foglaltakra 
figyelemmel beruházási célterületté nyilvánítja a  Nyergesújfalu város külterületén fekvő, az  ingatlan-nyilvántartás 
szerint külterület 04/4, 04/8, 04/11 a) és c) alrészletei, 04/13 a) és d) alrészletei, 04/14, 06/4, 06/7, 06/8, 06/12, 06/13, 
06/15 és 06/16 helyrajzi számú földrészleteket, valamint az ezen földrészletekből a telekalakítási eljárások végleges 
befejezését követően kialakított földrészleteket.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1202/2018. (IV. 4.) Korm. határozata
a Modern Városok Program keretében a kecskeméti állami repülések céljára szolgáló repülőtér közös 
felhasználású (katonai-polgári) fejlesztéseinek támogatásáról és az ehhez szükséges források biztosításáról 
szóló 1845/2016. (XII. 23.) Korm. határozat módosításáról

 1. A Modern Városok Program keretében a  kecskeméti állami repülések céljára szolgáló repülőtér közös 
felhasználású (katonai-polgári) fejlesztéseinek támogatásáról és az  ehhez szükséges források biztosításáról szóló 
1845/2016. (XII. 23.) Korm. határozat (a továbbiakban: Korm. határozat) 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A Magyarország Kormánya és Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás 
végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1131/2016. (III. 10.) Korm. határozat 2.  pont d)  alpontjában foglaltak 
végrehajtása érdekében a Kormány]
„2. a kecskeméti állami repülések céljára szolgáló repülőtér polgári célú fejlesztése érdekében
a) felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy – a megyei jogú városok fejlesztéséért felelős tárca nélküli miniszter 
bevonásával – gondoskodjon a  fejlesztésekhez a  2019. évben szükséges 1 042 800 000 forint biztosításáról 
a központi költségvetés XI. Miniszterelnökség fejezetében;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter 
megyei jogú városok fejlesztéséért felelős tárca nélküli miniszter

Határidő: a 2019. évi központi költségvetés tervezése során
b) felhívja a  megyei jogú városok fejlesztéséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a  honvédelmi miniszter 
bevonásával a  fejlesztések megvalósításához a  2019. évben a  XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet részére 
történő átcsoportosítás céljából nyújtson be előterjesztést az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 
(a továbbiakban: Áht.) 33. § (2) bekezdése szerinti döntés kezdeményezése érdekében;

Felelős: megyei jogú városok fejlesztéséért felelős tárca nélküli miniszter 
honvédelmi miniszter

Határidő: a 2019. évi központi költségvetés végrehajtása során, a felmerülés ütemében
c) felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy – a megyei jogú városok fejlesztéséért felelős tárca nélküli miniszter 
bevonásával – gondoskodjon a  fejlesztésekhez a  2020. évben szükséges 1 042 800 000 forint biztosításáról 
a központi költségvetés XI. Miniszterelnökség fejezetében;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter 
megyei jogú városok fejlesztéséért felelős tárca nélküli miniszter

Határidő: a 2020. évi központi költségvetés tervezése során
d) felhívja a  megyei jogú városok fejlesztéséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a  honvédelmi miniszter 
bevonásával a fejlesztések megvalósításához a 2020. évben a XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet részére történő 
átcsoportosítás céljából nyújtson be előterjesztést az  Áht. 33.  § (2)  bekezdése szerinti döntés kezdeményezése 
érdekében;

Felelős: megyei jogú városok fejlesztéséért felelős tárca nélküli miniszter 
honvédelmi miniszter

Határidő: a 2020. évi központi költségvetés végrehajtása során, a felmerülés ütemében”
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 2. A Korm. határozat a következő 6. ponttal egészül ki:
[A Magyarország Kormánya és Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás 
végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1131/2016. (III. 10.) Korm. határozat 2.  pont d)  alpontjában foglaltak 
végrehajtása érdekében a Kormány]
„6. felhívja a  honvédelmi minisztert, hogy − a  megyei jogú városok fejlesztéséért felelős tárca nélküli miniszter 
bevonásával – a  beruházás megvalósításához elengedhetetlen üzleti terv elkészítése során vizsgálja meg más 
költségvetési szerv vagy Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata közreműködésének a lehetőségét, valamint 
szükség szerint készítsen előterjesztést a Kormány részére.

Felelős: honvédelmi miniszter 
megyei jogú városok fejlesztéséért felelős tárca nélküli miniszter

Határidő: folyamatos”
 3. A Kormány visszavonja a Korm. határozat 3. pontját.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1203/2018. (IV. 4.) Korm. határozata
a Sopron város külterületén fekvő egyes földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról

A Kormány a  termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 11.  § (2) és (3)  bekezdésében foglaltakra 
figyelemmel beruházási célterületté nyilvánítja a  Sopron város külterületén fekvő, az  ingatlan-nyilvántartás 
szerint Sopron külterület 01150/6, 01164/1, 01164/3, 01164/5, 01164/11, 01164/17, 01164/18, 01166, 01204/1 
helyrajzi számú földrészleteket, a  Sopron külterület 01164/2, 01164/4, 01164/9, 01164/10, 01164/19 helyrajzi 
számú földrészletek „a” alrészletének területét, a  Sopron külterület 01164/6 helyrajzi számú földrészlet „b” és „d” 
alrészleteinek területét, a  Sopron külterület 01164/8 helyrajzi számú földrészlet „b”, „f”, „g” és „k” alrészleteinek 
területét, a  Sopron külterület 01164/20 helyrajzi számú földrészlet „a” és „c” alrészleteinek területét és a  Sopron 
külterület 01245 helyrajzi számú földrészlet „b”–„j” és „l” alrészleteinek területét, valamint az  ezen földrészletekből 
a telekalakítási eljárások befejezését követően kialakított földrészleteket.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1204/2018. (IV. 4.) Korm. határozata
az országos jégcsarnok-fejlesztési program előkészítéséhez szükséges intézkedésekről és a Beruházás 
Előkészítési Alapból történő támogatásáról

A Kormány
 1. egyetért az  országos jégcsarnok-fejlesztési program (a továbbiakban: Program) előkészítéseként a  részére 

bemutatott és általa megtárgyalt műszaki tartalommal több helyszínre adaptálható jóváhagyási terv elkészítésével, 
illetve azzal, hogy a Program első ütemében négy helyszínen, Budapesten a XII. kerületben, Pécsett, Kecskeméten és 
Egerben kerüljön sor a fejlesztések megvalósíthatóságának vizsgálatára;

 2. a Program előkészítésének kormányzati felelőseként a nemzeti fejlesztési minisztert jelöli ki az emberi erőforrások 
minisztere, illetve a megyei jogú városok fejlesztéséért felelős tárca nélküli miniszter bevonásával;

 3. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33.  § (1)  bekezdésében biztosított 
jogkörében eljárva, a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény (a továbbiakban: 
Kvtv.) 1.  melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 
39. Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése alcímet a 72. Az országos jégcsarnok-fejlesztési program támogatása 
jogcímcsoporttal egészíti ki;
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Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

 4. a Programmal összefüggően, a Beruházás Előkészítési Alap felhasználásával kapcsolatos döntési hatáskörökről szóló 
222/2017. (VIII. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2.  § (2)  bekezdés a) és l)  pontja szerinti fázisokra 
mindösszesen – a kifizetésekhez kapcsolódó pénzügyi tranzakciós illetékkel és kincstári díjakkal együtt – legfeljebb 
80 280 000 forint forrást biztosít a  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. év augusztus 31-ig kell megvalósítani;

 5. az Áht. 33.  § (2)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, az  1.  pont szerinti beruházás előkészítési fázisai 
finanszírozása érdekében 80 280 000 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a  Kvtv. 1.  melléklet XVII. Nemzeti 
Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 61. Beruházás Előkészítési Alap alcím 
terhére, a  Kvtv. 1.  melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 
39. Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése alcím, 72. Az  országos jégcsarnok-fejlesztési program támogatása 
jogcímcsoport javára az  1.  melléklet szerint, a  fel nem használt rész tekintetében a  Beruházás Előkészítési Alapba 
történő visszafizetési kötelezettséggel;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter 
nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: az átcsoportosítás tekintetében a  Beruházás Előkészítési Alap 2018. évi létrehozásához 
szükséges intézkedésekről szóló 1020/2018. (II. 6.) Korm. határozatban foglalt feladatok 
végrehajtását követően azonnal

 a fel nem használt rész visszafizetése tekintetében a  8.  pont a)  alpontja szerinti jelentés 
tudomásulvételét követő 15 napon belül

 6. egyetért azzal, hogy a  4.  pont szerinti előkészítési fázisokat a  Magyar Jégkorong Szövetség (a továbbiakban: 
MJSZ) valósítsa meg, ezért felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy 80 000 000 forint költségvetési támogatás 
nyújtására kössön támogatási szerződést az MJSZ-szel a Program előkészítésére;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: a forrás átcsoportosítását követően azonnal

 7. egyetért azzal, hogy a  Program megvalósítása során kialakításra tervezett jégcsarnokok fejlesztésére állami, 
önkormányzati, illetve az állam vagy önkormányzat többségi vagy kizárólagos tulajdonában lévő gazdasági társaság 
tulajdonában lévő ingatlanokon kerüljön sor, ennek érdekében felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert és a megyei 
jogú városok fejlesztéséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy – az MJSZ bevonásával – vizsgálja meg a lehetséges 
fejlesztési helyszíneket, majd kezdeményezzen tárgyalásokat a  program helyszíneiről, és kössön együttműködési 
megállapodásokat az érintettekkel a beruházások megvalósításával kapcsolatos kérdések tisztázása érdekében;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter 
megyei jogú városok fejlesztéséért felelős tárca nélküli miniszter

Határidő: azonnal
 8. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az emberi erőforrások minisztere, a megyei jogú városok fejlesztéséért 

felelős tárca nélküli miniszter és az MJSZ bevonásával
a) készítsen jelentést a  Rendelet 7.  § (1)  bekezdése szerinti beszámolási kötelezettség teljesítése érdekében 

a  4.  pontban meghatározott előkészítési fázisok végrehajtásának állapotáról, valamint a  felhasznált forrás 
összegéről,
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter 

emberi erőforrások minisztere 
megyei jogú városok fejlesztéséért felelős tárca nélküli miniszter

Határidő: 2018. szeptember 30.
b) az 1.  pont szerinti helyszínekre vonatkozó részletes megvalósíthatósági tanulmányok tartalmát és 

a  kidolgozott jóváhagyási tervet figyelembe véve készítsen előterjesztést a  Kormány részére a  Program 
megvalósításához szükséges további intézkedésekről.
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter 

emberi erőforrások minisztere 
megyei jogú városok fejlesztéséért felelős tárca nélküli miniszter

Határidő: 2018. október 31.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1204/2018. (IV. 4.) Korm. határozathoz

XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 

forintban

Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

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

hatása
XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
39 Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése

72
K3 Dologi kiadások 280 000
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 80 000 000

368573 61 Beruházási Előkészítési Alap
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -80 280 000

forintban

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

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

hatása

forintban
Államház-

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

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

hatása
XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
39 Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése

72 80 280 000

368573 61 Beruházási Előkészítési Alap -80 280 000

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év
Fejezetet irányító szerv időarányos
Állami Számvevőszék teljesítményarányos  
Magyar Államkincstár egyéb: azonnal 80 280 000 80 280 000
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

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

Az országos jégcsarnok-fejlesztési program támogatása

K I A D Á S O K 

2 példány

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

Az adatlap 5 példányban töltendő ki
1 példány

1 példány

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

1 példány

Az országos jégcsarnok-fejlesztési program támogatása

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

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

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

Államház-
tartási 
egyedi 

azonosító

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