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III. Kormányrendeletek

A Kormány 320/2018. (XII. 27.) Korm. rendelete
az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási 
hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint 
egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek 
módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a  nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és 
egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a) és d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  Az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági 
szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. 
(VII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) a következő 15. §-sal egészül ki:
„15. § Az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági 
ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági 
szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. 
(VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 320/2018. (XII. 27.) Korm. rendelettel (a  továbbiakban: Módr7.) 
megállapított 2. mellékletben foglalt táblázat 16. sorát a Módr7. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási 
hatósági ügyekben is alkalmazni kell.”

2. §  Az R. 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 320/2018. (XII. 27.) Korm. rendelethez

Az R. 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 16. sorral egészül ki:

(A) (B) (C)

(1) (A beruházás megnevezése) (A beruházás megvalósításának helyszíne)
(Koordinációra kijelölt 

kormánymegbízott)

„

16

Tápgyár létesítésre és 
öntözésfejlesztésre irányuló 
beruházás Böhönye, 
Nagyatád és Ötvöskónyi 
települések külterületén

Böhönye közigazgatási területén elhelyezkedő,  
az ingatlan-nyilvántartás szerinti külterület 
0260/119 helyrajzi számú ingatlan,
Nagyatád közigazgatási területén elhelyezkedő, 
az ingatlan-nyilvántartás szerinti külterület 012/9, 
013, 022, 023, 027/1, 028/19, 028/20, 029, 030, 031, 
034/1, 035, 038, 039/31, 040/2, 041, 042/2, 043 és 
0547/1 helyrajzi számú ingatlanok,
Ötvöskónyi közigazgatási területén elhelyezkedő, 
az ingatlan-nyilvántartás szerinti külterület 034/1, 
034/3, 034/5, 034/6, 035, 038, 040/6, 040/8, 040/9, 
040/16, 040/19, 040/20, 040/21, 040/22, 040/25, 
040/26, 040/27, 040/29 és 043 helyrajzi számú 
ingatlanok.

Somogy Megyei 
Kormányhivatalt 
vezető 
kormánymegbízott

”

A Kormány 321/2018. (XII. 27.) Korm. rendelete
a HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság és 
a Közép-európai Gazdaságfejlesztési Hálózat Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság feladatainak 
meghatározásáról, valamint a Digitális Jólét Program végrehajtásával összefüggő egyes feladatokról, 
valamint a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökségről szóló 268/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet 
módosításáról szóló 127/2017. (VI. 8.) Korm. rendelet módosításáról szóló 163/2018. (IX. 10.) Korm. rendelet 
módosításáról

A Kormány az  Alaptörvény 15.  cikk (3)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az  Alaptörvény 15.  cikk 
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 49. §-ában foglaltak 
figyelembevételével a következőket rendeli el:

1. §  A  HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a  Közép-európai 
Gazdaságfejlesztési Hálózat Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság feladatainak meghatározásáról, valamint 
a  Digitális Jólét Program végrehajtásával összefüggő egyes feladatokról, valamint a  Kormányzati Informatikai 
Fejlesztési Ügynökségről szóló 268/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 127/2017. (VI. 8.) 
Korm. rendelet módosításáról szóló 163/2018. (IX. 10.) Korm. rendelet a következő 1/A. §-sal egészül ki:
„1/A. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 49. §-ában foglaltak alapján a Nyugat-Balkán Beruházási 
Támogatás előirányzat lebonyolító szerveként a külgazdasági és külügyminiszter a HEPA NZrt.-t megbízhatja.”

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

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

A Kormány 1832/2018. (XII. 27.) Korm. határozata
hazai vállalkozások Nyugat-Balkánon megvalósított beruházásaihoz nyújtott vissza nem térítendő 
támogatásról és kedvezményes hitelkonstrukcióról

A Kormány
 1. egyetért azzal, hogy támogatni szükséges a hazai vállalkozások Nyugat-Balkánon – elsősorban Montenegróban és 

Szerbiában – megvalósított beruházásait;
 2. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33.  § (1)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 

elrendeli a  Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény (a  továbbiakban: 
Kvtv.) 1.  melléklet XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet, 7. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím,  
1. Célelőirányzatok alcímének 21. Nyugat-Balkán Beruházási Támogatás jogcímcsoporttal történő kiegészítését;

Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

 3. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy az  1.  pont szerinti beruházások támogatása érdekében gondoskodjon 
mindösszesen 10 000 000 000 forint költségvetési többletforrás biztosításáról a  Kvtv. 1.  melléklet XVIII. 
Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet, 7. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím,  
21. Nyugat-Balkán Beruházási Támogatás jogcímcsoport javára az alábbiak szerint:
a) a lebonyolító szervezet működésével összefüggésben felmerülő költségek fedezetéül 150 000 000 forint;

Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

b) a Nyugat-Balkán Beruházási Támogatás fedezetéül 9 850 000 000 forint;
Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

 4. felhívja a  külgazdasági és külügyminisztert, hogy a  3.  pontban biztosított forrás terhére – a  HEPA Magyar 
Exportfejlesztési Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság mint lebonyolító szervezet útján  – 
hirdessen meg egy, a  hazai vállalkozások Montenegróban és Szerbiában történő befektetéseihez vissza nem 
térítendő támogatást nyújtó pályázati konstrukciót;

Felelős: külgazdasági és külügyminiszter
Határidő: 2019. január 31.

 5. felhívja a  külgazdasági és külügyminisztert, hogy a  tulajdonosi jogok gyakorlójaként járjon el az  Eximbank Zrt. 
felé, és tegye meg a  szükséges lépéseket annak érdekében, hogy az  Eximbank Zrt. a  Montenegróra és Szerbiára 
vonatkozó országlimitjei terhére különítsen el a  2.  pont szerinti jogcímcsoport terhére nyújtandó támogatáshoz 
kapcsolható hitelforrást.

Felelős: külgazdasági és külügyminiszter
Határidő: 2019. január 31.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1833/2018. (XII. 27.) Korm. határozata
a Nemzeti Várprogram részét képező diósgyőri vár rekonstrukciós munkáihoz szükséges forrás 
rendelkezésre állásáról

A Kormány
 1. egyetért azzal, hogy a Diósgyőri vár Belső vár és Külső vár rekonstrukciós munkák megvalósítása (a továbbiakban: 

Fejlesztési program) érdekében a  Diósgyőri vár komplex fejlesztéséhez szükséges forrás biztosításáról szóló 
1471/2017. (VII. 25.) Korm. határozatban (a  továbbiakban: Korm. határozat) meghatározott támogatáson felül 
legfeljebb 10 191 725 148 forint összegű költségvetési támogatás kerüljön biztosításra Miskolc Megyei Jogú Város 
Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) részére, az alábbi ütemezés szerint:
a) a 2019. költségvetési évben 2 007 000 000 forint,
b) a 2020. költségvetési évben 4 007 000 000 forint,
c) a 2021. költségvetési évben 4 177 725 148 forint;

 2. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy – a Modern Városok Program Bizottságának a Modern Városok 
Program megvalósításáról szóló 250/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet alapján meghozott, erre irányuló döntése 
esetén – a Korm. határozat alapján kiadott támogatói okiratot az 1. pont szerinti többlet költségvetési támogatások 
biztosítása érdekében módosítsa, és a  támogatói okirat módosítását követően a  2019. évre a  költségvetési 
támogatásból 2 007 000 000 forintot a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 
1.  melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím,  
78. Modern Városok Program jogcímcsoport terhére az Önkormányzat részére támogatási előlegként folyósítsa;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: azonnal

 3. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy – a  Miniszterelnökséget vezető miniszter bevonásával – gondoskodjon 
a  Fejlesztési program megvalósításához a  2020. költségvetési évben szükséges legfeljebb 4 007 000 000 forint 
biztosításáról a 2020. évi központi költségvetés XI. Miniszterelnökség fejezetében;

Felelős: pénzügyminiszter
 Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: a 2020. évi központi költségvetés tervezése során

 4. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy – a  Miniszterelnökséget vezető miniszter bevonásával – gondoskodjon 
a  Fejlesztési program megvalósításához a  2021. költségvetési évben szükséges legfeljebb 4 177 725 148 forint 
biztosításáról a 2021. évi központi költségvetés XI. Miniszterelnökség fejezetében.

Felelős: pénzügyminiszter
 Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: a 2021. évi központi költségvetés tervezése során

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1834/2018. (XII. 27.) Korm. határozata
a Törőcsik Mari Ház fejlesztéséről

 1. A Kormány – tisztelegve Törőcsik Mari színművésznő munkássága előtt – egyetért a Törőcsik Mari Ház kialakításával 
és fejlesztésével, ennek érdekében
a) a Pély község területén található, Fő utca 137. szám alatt elhelyezkedő, belterület 108/1 helyrajzi számon 

nyilvántartott, művelődési ház megnevezésű, 1026 m2 nagyságú, önkormányzati tulajdonú ingatlan 
(a továbbiakban: Ingatlan) állami tulajdonba vételével,

b) az a)  alpont szerinti állami tulajdonba kerülést követően az  Ingatlan felújításával és bővítésével, valamint 
ennek keretében közösségi könyvtár, valamint diák- és turistaszállás kialakításával;

c) a b)  alpont szerinti felújítást és bővítést követően kialakított Törőcsik Mari Ház közösségi hasznosításával, 
új üzemeltetési modell keretében.
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 2. A Kormány az 1. pont végrehajtása érdekében
a) felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő 

Zártkörűen működő Részvénytársaság útján tegye meg a  szükséges intézkedéseket az  Ingatlan állami 
tulajdonba vételéhez, azzal, hogy elsődlegesen az Ingatlan ingyenesen történő megszerzésére kell törekedni;
Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő: azonnal

b) felhívja a  Miniszterelnökséget vezető minisztert és a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli 
minisztert, hogy – a bc) alpont tekintetében az emberi erőforrások minisztere közreműködésével – tegyenek 
javaslatot a Kormány részére
ba) az 1.  pont b)  alpontjára vonatkozó intézkedésekre, ennek keretében a  beruházáshoz szükséges 

költségvetési források biztosítására, az Ingatlanhoz tartozó ingóságok rendezésére,
bb) az 1.  pont c)  alpontjára vonatkozó intézkedésekre, ennek keretében a  Törőcsik Mari Ház 

üzemeltetésére, annak vizsgálatával, hogy a „Pély-Községünk, Szülőfalunk” Alapítvány (nyilvántartási 
száma: 10-01-0000433, székhelye: 3381 Pély, Fő út 150.) milyen módon és feltételrendszer mellett 
üzemeltetheti az intézményt, továbbá az üzemeltetési modell alapján az üzemeltetéshez szükséges 
központi költségvetési források biztosítására,

bc) az 1.  pont c)  alpontjával összefüggésben a  Törőcsik Mari Ház muzeális intézmények rendszerébe 
történő integrálására.

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter 
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter 
emberi erőforrások minisztere

Határidő: 2019. február 28.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1835/2018. (XII. 27.) Korm. határozata
egyes feladatok forrásszükségletének biztosításáról, valamint kormányhatározatok módosításáról

 1. A Kormány
a) egyetért az  1.  mellékletben felsorolt kedvezményezettek (a  továbbiakban: Kedvezményezettek) 

programjainak, beruházásainak, fejlesztéseinek megvalósításával, illetve működésének támogatásával;
b) az a) alpont szerinti támogatások biztosítása érdekében

ba) felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy az 1. mellékletben foglalt táblázat 1. és 2. sorában 
meghatározott támogatási célokra és összegben,

bb) felhívja a  miniszterelnök kabinetfőnökét, hogy az  1.  mellékletben foglalt táblázat 3. sorában 
meghatározott támogatási célra és összegben,

bc) felhívja a  Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy az  1.  mellékletben foglalt táblázat 
4–8. sorában meghatározott támogatási célokra és összegben

 nyújtson a  Kedvezményezettek részére – az  államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 101/A. §-a hatálya alá tartozó – költségvetési támogatást;
Felelős: a ba) alpont tekintetében emberi erőforrások minisztere 

a bb) alpont tekintetében a miniszterelnök kabinetfőnöke 
a bc) alpont tekintetében Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: azonnal
c) felhívja az  emberi erőforrások miniszterét, a  miniszterelnök kabinetfőnökét és a  Miniszterelnökséget 

vezető minisztert, hogy a  b)  alpontban meghatározottak szerint tegyék meg a  szükséges intézkedéseket 
a  Kedvezményezettekkel a  támogatási jogviszony létrehozása, valamint a  költségvetési támogatások egy 
összegben, támogatási előlegként történő kifizetése érdekében.
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Felelős: emberi erőforrások minisztere 
a miniszterelnök kabinetfőnöke 
Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: azonnal
d) egyetért azzal, hogy a  fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról, a  2017.  évi 

költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról, valamint egyes kormányhatározatok 
módosításáról szóló 1806/2018. (XII. 23.) Korm. határozat 1.  pont g)  alpontjával a  Magyarország 2018.  évi 
központi költségvetéséről szóló 2017.  évi C.  törvény 1.  melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai 
fejezet, 86. Önkormányzatok feladatainak 2018.  évi döntések szerinti támogatása cím, 1. Budapest Főváros 
II.  Kerületi Önkormányzata pesthidegkúti Gyarmati Dezső Uszoda kivitelezésének támogatása alcím javára 
átcsoportosított forrás a pesthidegkúti Gyarmati Dezső Uszoda kivitelezésére és környezetének megújítására 
kerüljön felhasználásra.

 2. A  határon túli célú költségvetési támogatások biztosításáról szóló 1810/2018. (XII. 23.) Korm. határozat 
1. mellékletében foglalt táblázat
a) 25. sorában a „888 790 736” szövegrész helyébe a „858 210 961” szöveg;
b) 32. sorában a „Szent Mihály és Gábor Arkangyalok Magyar Görög Katolikus Plébánia” szövegrész helyébe 

a „Görögkatolikus Egyház Nagypeleske” szöveg, a „nagypereskei” szövegrész helyébe a „nagypeleskei” szöveg;
c) 33. sorában a „Keresztelő Szent János Plébánia” szövegrész helyébe a „Keresztelő Szent János Görögkatolikus 

Parókia” szöveg;
d) 36. sorában a „DAC Academy AF” szövegrész helyébe a „DAC Academy a.s.” szöveg; valamint
e) 41. sorában a „Sepsiszentgyörgyi Labdarúgó Akadémai (Sepsi OSK)” szövegrész helyébe a „SEPSI  OSK  S.A. 

(Sepsiszentgyörgy)” szöveg
lép.

 3. Az  egyházi célú támogatások biztosításáról szóló 1811/2018. (XII. 23.) Korm. határozat (a  továbbiakban: 
Korm. határozat) 4. pontja a következő d) és e) ponttal egészül ki:
(Az 1. mellékletben foglalt táblázat)
„d) 38–40. sorában rögzített támogatások az  egyes szerzetesrendi fejlesztések megvalósításához szükséges 
intézkedésekről szóló 1390/2016. (VII. 21.) Korm. határozat,
e) 41. sorában rögzített támogatás az  esztergomi Nagyboldogasszony és Szent Adalbert Főszékesegyház 
rekonstrukciójának további támogatásához szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 1756/2018. (XII. 20.) 
Korm. határozat”
(részleges végrehajtására szolgálnak.)

 4. A Korm. határozat 1. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
 5. A  Kormány visszavonja az  esztergomi Nagyboldogasszony és Szent Adalbert Főszékesegyház rekonstrukciójának 

további támogatásához szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 1756/2018. (XII. 20.) Korm. határozat 
3. pontját.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1835/2018. (XII. 27.) Korm. határozathoz

Sor- 

szám
Kedvezményezett megnevezése Támogatási cél

Támogatási összeg 

(forint)

1.
Alsózsolcai Közösségi Sport 
Club

Nagyméretű műfüves pálya kialakítása, 
sportburkolat felújítása

50 000 000

2. Nyírlugosi Sportegyesület Sportöltöző és edzőközpont kialakítása 160 000 000

3. Batthyány Lajos Alapítvány
Médiakutató Intézet létrehozása és 
működésének támogatása

500 000 000

4. Népfőiskola Alapítvány
Lakitelek Népfőiskola – Kölcsey Ház 
felújítása

540 000 000

5. Népfőiskola Alapítvány
Lakitelek Népfőiskola – Gyarmati Dezső 
Tanuszoda kivitelezése és környezetének 
megújítása

30 000 000

6. Népfőiskola Alapítvány
Lakitelek Népfőiskola – 2. számú porta 
építése

20 000 000

7. Népfőiskola Alapítvány
Lakitelek Népfőiskola – Ősök sírja –  
avar kori leletek bemutatása

50 000 000

8. Népfőiskola Alapítvány
Lakitelek Népfőiskola – Északi terület 
környezetének rendezése (öntözési, 
parkosítási, környezetrendezési munkák)

150 000 000

2. melléklet az 1835/2018. (XII. 27.) Korm. határozathoz

A Korm. határozat 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 38–41. sorral egészül ki:
[Sor- 

szám
Kedvezményezett Támogatási cél

Támogatási összeg 

(forint)]

„

38.
Csornai Premontrei 
Prépostság

A Csornai Premontrei Prépostság türjei 
épületegyüttesének (Türje, belterület 
1 és 6/2 helyrajzi számú ingatlanok) 
felújítása és turisztikai célú fejlesztése

1 000 000 000

39.
Magyar Bencés Kongregáció 
Szent Mór Perjelség

A Magyar Bencés Kongregáció Szent 
Mór Perjelsége győri templomának és 
rendházának (Győr, belterület 6900 és 
6899 helyrajzi számú ingatlanok) örökségi 
rehabilitációja és közösségi-kulturális 
funkcióbővítése

1 000 000 000

40.
Magyarok Nagyasszonya 
Ferences Rendtartomány

A Magyarok Nagyasszonya Ferences 
Rendtartomány közép-magyarországi 
fejlesztései

300 000 000

41.
Esztergom-Budapesti 
Főegyházmegye

Az esztergomi Nagyboldogasszony 
és Szent Adalbert Főszékesegyház 
rekonstrukciójának kiegészítő támogatása

4 488 700 000

”
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A Kormány 1836/2018. (XII. 27.) Korm. határozata
a XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda fejezet címrendjének kiegészítéséről és a fejezeten belüli  
előirányzat-átcsoportosításról

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 XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda fejezet, 19. Fejezeti kezelésű előirányzatok 
cím, 1. Célelőirányzatok alcímének, 19. Kulturális célú kiadások jogcímcsoporttal történő kiegészítését;

Felelős: pénzügyminiszter
 nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő: azonnal

 2. az Áht. 33.  § (2)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 17 430 469 428 forint egyszeri átcsoportosítását 
rendeli el a  Kvtv. 1.  melléklet XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda fejezet, 19. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím,  
1. Célelőirányzatok alcím, 19. Kulturális célú kiadások jogcímcsoport javára, a Kvtv. 1. melléklet XXII. Miniszterelnöki 
Kormányiroda fejezet, 21. Központi kezelésű előirányzatok cím, 1. Az  NVTNM tulajdonosi joggyakorlásával 
kapcsolatos bevételek és kiadások alcím, 6. Az  NVTNM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok 
bérfejlesztésének ellentételezése jogcímcsoport terhére, az 1. melléklet szerint.

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
 pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1836/2018. (XII. 27.) Korm. határozathoz

XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda

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
XXII.

19. Fejezeti kezelésű előirányzatok
1. Célelőirányzatok

377217 19. Kulturális célú kiadások
K5 17 430 469 428 

21 Központi kezelésű előirányzatok
1. Az NVTNM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások

367684 6. 
K5 -17 430 469 428

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: 

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
XXII.

19. Fejezeti kezelésű előirányzatok
1. Célelőirányzatok

377217 19. Kulturális célú kiadások 17 430 469 428 
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 17 430 469 428 17 430 469 428 
Pénzügyminisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

2 példány
1 példány

Miniszterelnöki Kormányiroda

Miniszterelnöki Kormányiroda

Az NVTNM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok bérfejlesztésének 
ellentételezése

Egyéb működési célú kiadások

Egyéb működési célú kiadások

B E V É T E L

T Á M O G A T Á S 

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

Az adatlap 5 példányban töltendő ki
1 példány
1 példány

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

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 
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A Kormány 1837/2018. (XII. 27.) Korm.  határozata
a Harkányi Gyógy- és Strandfürdő fejlesztéséhez szükséges egyes intézkedésekről

A Kormány – figyelemmel a  rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő átcsoportosításról, az  egyes 
kiemelt kormányzati kötelezettségek végrehajtásáról és a  további szükséges intézkedésekről szóló 1493/2018. (X. 10.) Korm. 
határozat 2.  pont b)  alpontjára – a  turizmus regionális fellendítése érdekében támogatja a  Harkányi Gyógy- és Strandfürdő 
(a továbbiakban: Gyógyfürdő) fejlesztését, melynek keretében

1.1. egyetért a  részére bemutatott és általa megtárgyalt koncepció szerinti medencecsarnok és 
gyermekbirodalom kivitelezésének (a továbbiakban: Beruházás) Harkány Város Önkormányzata mint építtető 
(a továbbiakban: Önkormányzat) általi megvalósításával és azzal, hogy a Beruházás mindösszesen legfeljebb 
3 355 467 000 forint összegű költségvetési támogatásból valósuljon meg;

1.2. egyetért azzal, hogy az  1.1.  pont szerinti kivitelezéseket követően a  Gyógyfürdő üzemeltetője a  Harkányi 
Gyógyfürdő Zártkörűen Működő Részvénytársaság legyen;

1.3. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy – a  miniszterelnök kabinetfőnöke bevonásával – gondoskodjon 
a  2019. költségvetési évre vonatkozóan a  Beruházás megvalósítása érdekében a  Magyarország 2019. évi 
központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XXI. Miniszterelnöki 
Kabinetiroda fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 11. Turisztikai 
fejlesztési célelőirányzat jogcímcsoport (a továbbiakban: TFC) javára
a) a Beruházás első finanszírozási üteméhez szükséges legfeljebb 498 250 000 forint,
b) a  Miniszterelnöki Kabinetiroda fejezetét terhelő tranzakciós illetékre és kincstári díjakra 1 750 000 

forint,
 mindösszesen 500 000 000 forint költségvetési forrás rendelkezésre állásáról;

Felelős: pénzügyminiszter
 a miniszterelnök kabinetfőnöke
Határidő: az a) és b) alpont összevont összege tekintetében a 2019. évi költségvetés végrehajtása során, 

2019. február 28-ig.
1.4. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy – a  miniszterelnök kabinetfőnöke bevonásával – gondoskodjon 

a  Beruházás második finanszírozási ütemének megvalósításához a  2020. költségvetési évben szükséges 
– a  kifizetésekhez kapcsolódó pénzügyi tranzakciós illetékkel és kincstári díjakkal együtt – legfeljebb  
1 531 000 000 forint forrás biztosításáról a TFC javára;
Felelős: pénzügyminiszter
 a miniszterelnök kabinetfőnöke
Határidő: a 2020. évi központi költségvetés tervezése során

1.5. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy – a  miniszterelnök kabinetfőnöke bevonásával – gondoskodjon 
a  Beruházás harmadik finanszírozási ütemének megvalósításához a  2021. költségvetési évben szükséges  
– a  kifizetésekhez kapcsolódó pénzügyi tranzakciós illetékkel és kincstári díjakkal együtt – legfeljebb  
1 335 516 400 forint forrás biztosításáról a TFC javára;
Felelős: pénzügyminiszter
 a miniszterelnök kabinetfőnöke
Határidő: a 2021. évi központi költségvetés tervezése során

1.6. felhívja a  miniszterelnök kabinetfőnökét, hogy a  Beruházás megvalósítása érdekében hozza létre 
a  támogatási jogviszonyt az  Önkormányzattal, mely jogviszony tekintetében az  államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvény 36.  § (4c)  bekezdés b)  pontjában biztosított jogkörében eljárva engedélyezi 
a  miniszterelnök kabinetfőnöke számára, hogy a  korábban azonos jogcímcsoporton vállalt éven túli 
kötelezettségeken felül – a  kifizetésekhez kapcsolódó pénzügyi tranzakciós illetékkel és kincstári díjakkal 
együtt – a  2019. költségvetési év tekintetében legfeljebb 500 000 000 forint, a  2020. költségvetési év 
tekintetében legfeljebb 1 531 695 600 forint összegben, a  2021. költségvetési év tekintetében legfeljebb  
1 335 516 400 forint összegben éven túli kötelezettséget vállaljon;
Felelős: a miniszterelnök kabinetfőnöke
Határidő: 2018. december 31.
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1.7. egyetért
a) a Gyógyfürdő további fejlesztésével, ennek keretében a  szolgáltatás diverzifikációt biztosító 

fejlesztések – melyek között új gyógyászati szárny – megvalósításával,
b) azzal, hogy a  Gyógyfürdő jövőbeni üzemeltetési költségeinek optimalizálása érdekében 

megvalósíthatósági tanulmány elkészítése szükséges, mely a  Kormány részére bemutatott tervek 
szerint vizsgálja egyes kiegészítő beruházások szükségességét és költségigényét, illetve azok 
megtérülését,

c) a Gyógyfürdő környezetében egy fedett sportuszoda megvalósíthatóságának vizsgálatával;
1.8. az 1.7. pont

a) a)  alpontja szerinti beruházásnak a  Beruházás Előkészítési Alap felhasználásáról szóló 233/2018. 
(XII. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (2) bekezdés n)–p) pontja szerinti előkészítési 
fázisaira 301 117 000 forint,

b) b) alpontja szerinti beruházásnak a Rendelet 2. § (2) bekezdés a) pontja szerinti előkészítési fázisaira 
57 531 000 forint,

c) c)  alpontja szerinti beruházásnak a  Rendelet 2.  § (2)  bekezdés a)–c)  pontja szerinti előkészítési 
fázisaira 95 250 000 forint, – a kifizetésekhez kapcsolódó pénzügyi tranzakciós illetékkel és kincstári 
díjakkal együtt – mindösszesen 454 474 500 forint forrást biztosít azzal, hogy az  előkészítési 
fázisokat legkésőbb 2020. június 30-ig kell megvalósítani;

1.9. az 1.7. pont szerinti beruházások előkészítésének kormányzati felelőseként a miniszterelnök kabinetfőnökét 
jelöli ki;

1.10. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33.  § (2)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, 
az  1.7.  pont szerinti beruházások előkészítési feladatainak finanszírozása érdekében a  Kvtv. 1.  melléklet 
XV. Pénzügyminisztérium fejezet, 26. Központi kezelésű előirányzatok cím, 2. Központi tartalékok alcím, 
4. Beruházás Előkészítési Alap jogcímcsoport terhére, a  Kvtv. 1.  melléklet XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda 
fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 11. Turisztikai fejlesztési 
célelőirányzat jogcímcsoport javára – a kifizetésekhez kapcsolódó pénzügyi tranzakciós illetékkel és kincstári 
díjakkal együtt – összesen 454 475 500 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el, az 1. melléklet szerint, a fel 
nem használt rész tekintetében a Beruházás Előkészítési Alapba történő visszafizetési kötelezettséggel;

 Az átcsoportosítás tekintetében
Felelős: pénzügyminiszter
 a miniszterelnök kabinetfőnöke
Határidő: 2019. január 31.

 Az elszámolási és a visszafizetési kötelezettség tekintetében
Felelős: a miniszterelnök kabinetfőnöke
Határidő: az 1.12. pont a) alpontja szerinti beszámoló tudomásulvételét követő 15 napon belül

1.11. egyetért azzal, hogy az  1.7.  pont szerinti előkészítési fázisokat az  Önkormányzat valósítsa meg, és felkéri 
a  kormányzati felelőst, hogy az  Önkormányzat részére az  államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 
szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 101/A. § hatálya alá tartozó támogatást nyújtson;
Felelős: a miniszterelnök kabinetfőnöke
Határidő: az 1.10. pont szerinti forrás rendelkezésre bocsátását követően azonnal

1.12. felhívja miniszterelnök kabinetfőnökét, hogy
a) a  Rendelet 8.  § (1)  bekezdésére figyelemmel számoljon be az  1.8.  pontban meghatározott 

előkészítési fázisok végrehajtásáról, valamint a  Beruházás Előkészítési Alap jogcímcsoport terhére 
átcsoportosított forrás felhasznált összegéről;

Felelős: a miniszterelnök kabinetfőnöke
Határidő: 2020. július 30.
b) az  1.7.  pont a)–c)  alpontja szerinti előkészítési fázisok végrehajtásának eredménye alapján 

készítsen előterjesztést – az  1.7.  pont c)  alpontjában meghatározott feladattal összefüggésben 
jelentkező sportszakmai kérdésben az  emberi erőforrások minisztere bevonásával – a  Kormány 
részére, és tegyen javaslatot a  Kormány részére a  megvalósításának kérdésében a  kivitelezéshez 
és az  üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok, költségek, forrásigény, ütemezés és felelősök 
bemutatásával;
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Felelős: a miniszterelnök kabinetfőnöke
 emberi erőforrások minisztere
Határidő: az 1.7.  pont a)–c)  alpontja szerinti előkészítési fázisok végrehajtását, illetve az  előkészítésre 

számított forrásokkal történt elszámolás elfogadását követő 30 napon belül
1.13. felhívja az  emberi erőforrások miniszterét, hogy az  1.7.  pont c)  alpontjában meghatározott feladattal 

összefüggésben tájékoztassa az Önkormányzatot a megvalósíthatósági tanulmány elkészítésénél figyelembe 
veendő sportszakmai szempontokról.
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2019. január 15.

 2. Ez a határozat – a 3. pontban foglalt kivétellel – a közzétételét követő napon lép hatályba.
 3. Az 1.7–1.13. pont 2019. január 1-jén lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1837/2018. (XII. 27.) Korm. határozathoz

XV. Pénzügyminisztérium
XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda

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
XV. Pénzügyminisztérium

26 Központi kezelésű előirányzatok
2 Központi tartalékok 

368573 4 Beruházás Előkészítési Alap 
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -454 474 500

XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Célelőirányzatok
360239 11 Turisztikai fejlesztési célelőirányzat

K6 Beruházások 454 474 500

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

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
XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok

360239 11 Turisztikai fejlesztési célelőirányzat 454 474 500

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: 2019. január 31. 454 474 500 454 474 500
Pénzügyminisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

1 példány

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

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

Államház-
tartási 
egyedi 

azonosító

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

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

Államház-
tartási 
egyedi 

azonosító

1 példány

T Á M O G A T Á S 

B E V É T E L

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 

a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2019.

A módosítást elrendelő jogszabály/határozat 
száma

K I A D Á S O K 



A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.
A szerkesztőség címe: Budapest V., Kossuth tér 4.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu 
honlapon érhető el.
A Magyar Közlöny oldalhű másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó.
Felelős kiadó: Köves Béla ügyvezető.
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