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III. Kormányrendeletek

A Kormány 227/2019. (IX. 26.) Korm. rendelete
a beruházás ösztönzési célelőirányzat felhasználásáról szóló 210/2014. (VIII. 27.) Korm. rendelet 
módosításáról

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15. pont c) alpontjában és 109. § (1) bekezdés 
15d.  pontjában kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva 
a következőket rendeli el:

1. § (1) A  beruházás ösztönzési célelőirányzat felhasználásáról szóló 210/2014. (VIII. 27.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: 
Korm. rendelet) 3. §-a a következő 6a. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„6a. bértömeg: a  számvitelről szóló 2000.  évi C.  törvény (a  továbbiakban: Sztv.) 79.  §-ában meghatározott 
ráfordításoknak az Sztv. 79. § (4) bekezdése szerinti bérjárulékokkal csökkentett mértéke;”

 (2) A Korm. rendelet 3. §-a a következő 12a. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„12a. induló vállalkozás:
a) a beruházás megkezdését megelőző utolsó lezárt üzleti évben 3 millió eurónak megfelelő árbevételt és 300 ezer 
eurónak megfelelő bértömeget vállalatcsoport szinten el nem érő vagy
b) a beruházás megkezdését megelőzően lezárt üzleti évvel nem rendelkező
beruházó;”

 (3) A Korm. rendelet 3. § 33. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„33. újonnan létesített munkahelyek száma: a  beruházónál a  beruházás eredményeként közvetlenül létrejött, 
a  munka törvénykönyvéről szóló törvény hatálya alá tartozó új munkahelyek, amelyek a  beruházáshoz köthető 
tevékenységhez kapcsolódnak, ideértve az  olyan munkahelyeket is, amelyek a  beruházás által létrehozott 
kapacitás kihasználtság arányának növelése következtében jöttek létre, és amelyek létrehozására és fenntartására 
a beruházó kötelezettséget vállal, összehasonlítva a létesítménynek a beruházás megkezdését megelőző 12 hónap 
átlagos statisztikai állományi létszámával, vagy ha a  beruházó ennél magasabb létszámra vállalt más támogatási 
szerződésben létszámteremtést az  adott létesítményben, azzal, hogy mindkét esetben az  újonnan létrehozott 
munkahelyek számának megállapításakor a részmunkaidős és az idénymunkás alkalmazottak a teljes munkaidőben 
alkalmazottak arányos törtrészének felelnek meg;”

 (4) A Korm. rendelet 3. § 35. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„35. üzleti terv: a 2. § (1) bekezdés a) és c) pontja szerinti beruházások esetében a beruházó által angol vagy magyar 
nyelven készített dokumentum, amely legalább az alábbi tartalmi elemeket foglalja magában:
a) vezetői összefoglaló,
b) beruházó vállalat bemutatása,
c) beruházás részletes költségtervvel alátámasztott bemutatása,
d) iparági elemzés,
e) versenytársak és hasonló, már megvalósult projektek elemzése,
f ) SWOT-analízis és a projekt megvalósításához kapcsolódó kockázatok feltárása,
g) eredményterv, mérlegterv, cash-flow terv, a  tervekben alkalmazott paraméterek alátámasztása, iparági 
referenciákkal történő összevetése,
h) a pénzügyi terv mutatóira vonatkozó érzékenységvizsgálat,
i) a projekt költségvetésének és rendelkezésre álló forrásának bemutatása, igazolása,
j) a piacra lépés folyamatának bemutatása, marketingterv, értékesítési terv,
k) a beruházás által létrejött kapacitás működtetéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állásának bemutatása,
l) rendelkezésre álló beszállítói, vevői, kivitelezői, partneri szándéknyilatkozatok, szerződések bemutatása;”
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 (5) A Korm. rendelet 3. § 42. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„42. megtartott munkahelyek száma: a  beruházó a  beruházás megkezdését megelőző, a  munka törvénykönyvéről 
szóló törvény hatálya alá tartozó, 12 hónap átlagos statisztikai állományi létszáma, vagy ha a  beruházó ennél 
magasabb létszámra vállalt más támogatási szerződésben létszámteremtést, úgy az a létszám, azzal, hogy mindkét 
esetben a  munkahelyek számának megállapításakor a  részmunkaidős és az  idénymunkás alkalmazottak a  teljes 
munkaidőben alkalmazottak arányos törtrészének felelnek meg;”

2. §  A Korm. rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 48. § (1) bekezdés b) pontja szerinti 
támogatási szerződés megkötése során a  támogató kötelezettségvállalóként felelős az  eljárás során felmerülő 
szakmai és szakmastratégiai kérdés megvizsgálásáért, az  ehhez kapcsolódó és ebből adódó eljárási, igazgatási 
feladatok ellátásáért és előkészítéséért, valamint valamennyi egyéb, az  eljárások során felmerülő, a  BC-t érintő 
pénzügyi kérdésekért, a támogatási szerződés, annak módosításai és a kapcsolódó dokumentumok pénzügyi és jogi 
szempontú vizsgálata és ellenjegyzése kivételével.”

3. § (1) A Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  BC lebonyolító szerve a  HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság.”

 (2) A Korm. rendelet 5. § (2) bekezdés a) pont ai) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A lebonyolító szerv
ellátja)
„ai) a  támogatásból megvalósuló beruházások kapcsán felmerülő költségek elszámolhatóságát igazoló, valamint 
a számlacsomagokhoz kapcsolódó ellenőrzési feladatokat, beleértve a szakmai teljesítésre, a kifizetés jogosságára és 
a teljesítésigazolásra vonatkozó feladatokat,”

 (3) A Korm. rendelet 5. § (2) bekezdés a) pont aj) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A lebonyolító szerv
ellátja)
„aj) a  támogatási szerződések, módosításaik, illetve a  kapcsolódó dokumentumok teljes körű jogi és pénzügyi 
szempontú vizsgálatát és szakmai, jogi illetve – az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. 
(XII.  31.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: Ávr.) 55.  § (2)  bekezdés j)  pontja szerinti személy általi – pénzügyi 
ellenjegyzését,”

4. § (1) A Korm. rendelet 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A 2. § (1) bekezdés a) és c) pontjában meghatározott támogatás a következő célokra vehető igénybe:
a) induló beruházás megvalósítása – a beruházó méretétől függetlenül –,
aa) ha a  beruházás 18.  § szerinti elszámolható költségeinek összege folyó áron számolva eléri Nógrád,  
Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Békés vagy Baranya megyében az  5 millió eurónak megfelelő 
forintösszeget,
ab) ha a beruházás 18. § szerinti elszámolható költségeinek összege folyó áron számolva eléri Győr-Moson-Sopron, 
Fejér, Komárom-Esztergom, Tolna, Bács-Kiskun, Somogy, Vas, Veszprém, Zala, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, 
Csongrád vagy Heves megyében a 10 millió eurónak megfelelő forintösszeget,
b) kis- és középvállalkozások által megvalósított induló beruházás megvalósítása az Atr. 25. § (1) bekezdés d) pont 
da)  és db)  alpontjában meghatározott területen, ha a  beruházás 18.  § szerinti elszámolható költségeinek összege 
folyó áron számolva eléri a 10 millió eurónak megfelelő forintösszeget,
c) új gazdasági tevékenység végzésére irányuló, vagy termék-diverzifikációt eredményező vagy új eljárási innovációt 
eredményező induló beruházás nagyvállalkozás által történő megvalósítása az Atr. 25. § (1) bekezdés d) pont da) és 
db)  alpontjában meghatározott területen, ha a  beruházás 18.  § szerinti elszámolható költségeinek összege folyó 
áron számolva eléri a 10 millió eurónak megfelelő forintösszeget,
d) induló beruházás megvalósítása – a beruházó méretétől függetlenül – az Atr. 25. § (1) bekezdés a)–c) alpontjában 
meghatározott területeken – az  elszámolható költségeinek nagyságától függetlenül – és az  újonnan létesített 
munkahelyek száma eléri az  50-et, feltéve, hogy a  beruházás regionális szolgáltató központ létrehozatalára vagy 
bővítésére irányul,
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e) kis- és középvállalkozások által megvalósított induló beruházás megvalósítása az Atr. 25. § (1) bekezdés d) pont 
da)  és db)  alpontjában meghatározott területen – az  elszámolható költségeinek nagyságától függetlenül – és 
az  újonnan létesített munkahelyek száma eléri az  50-et, feltéve, hogy a  beruházás regionális szolgáltató központ 
létrehozatalára vagy bővítésére irányul,
f ) új gazdasági tevékenység végzésére irányuló vagy termék-diverzifikációt eredményező vagy új eljárási innovációt 
eredményező induló beruházás nagyvállalkozás által történő megvalósítása az Atr. 25. § (1) bekezdés d) pont da) és 
db) alpontjában meghatározott területen – az elszámolható költségeinek nagyságától függetlenül – és az újonnan 
létesített munkahelyek száma eléri az 50-et, feltéve, hogy a beruházás regionális szolgáltató központ létrehozatalára 
vagy bővítésére irányul.”

 (2) A Korm. rendelet 9. § (1a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1a) A  2.  § (1)  bekezdés b)  pontjában meghatározott kutatás-fejlesztési célokra a  támogatást a  beruházó akkor 
veheti igénybe, ha
a) nagyvállalkozásnak minősül,
b) a kutatás-fejlesztési projektje vagy projektjei 17. § (3) bekezdés szerinti elszámolható költségeinek összege folyó 
áron számolva eléri a 3 millió eurónak megfelelő forintösszeget, és
c) az újonnan létesített kutatás-fejlesztési munkahelyek száma eléri a 25-öt, azzal, hogy az újonnan létesített kutatás-
fejlesztési munkahelyek számának legalább ötven százaléka felsőfokú végzettséghez kötött.”

5. § (1) A Korm. rendelet 10. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A támogatási döntés meghozatala során a következő szempontokat kell figyelembe venni:)
„c) a beruházás eredményeként megvalósuló árbevétel és bértömeg növekedés,”

 (2) A Korm. rendelet 10. § g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A támogatási döntés meghozatala során a következő szempontokat kell figyelembe venni:)
„g) a  kutatás-fejlesztési projektek és a  regionális szolgáltató központok létrehozására vagy bővítésére irányuló 
beruházás esetén a szakképzett és felsőfokú végzettségű munkavállalók aránya,”

 (3) A Korm. rendelet 10. §-a a következő j) ponttal egészül ki:
(A támogatási döntés meghozatala során a következő szempontokat kell figyelembe venni:)
„j) a  beruházással létrehozott újonnan létesített munkahelyek, valamint az  újonnan létesített kutatás-fejlesztési 
munkahelyek száma és azok fenntartására vállalt időtartam, amennyiben ezek fenntartására kötelezettséget kell 
vállalnia a beruházónak.”

6. §  A Korm. rendelet 13. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Annak kiszámításakor, hogy a beruházás elszámolható költsége eléri-e)
„a) a  9.  § (1)  bekezdés a)  pont aa)  alpontja szerinti esetben a  folyó áron legalább 5 millió eurónak, illetve a  9.  § 
(1)  bekezdés a)  pont ab)  alpontja, valamint b) és c)  pontja szerinti esetben a  10 millió eurónak megfelelő 
forintösszeget, nem vehető figyelembe az összeszámítás alá eső egyéb beruházás vagy beruházások elszámolható 
költsége,”

7. § (1) A Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A 2. § (1) bekezdés a) és c) pontjában foglalt támogatás feltétele, hogy
a) a beruházás elszámolható költségeinek összege elérje a 9. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott elszámolható 
költséget azzal, hogy amennyiben a  beruházás több helyszínen valósul meg, és a  beruházás helyszínei esetében 
az elszámolható költség előírt legkisebb mértéke különbözik, úgy a magasabb előírt összeget kell figyelembe venni 
a támogatás feltételeként; és
b) a  beruházás induló vállalkozás által történő megvalósítása esetén a  beruházó vállalja, hogy a  kötelező 
üzemeltetési időszak éveiben átlagosan a  bértömeg beruházónál felmerült éves összege eléri a  beruházás 
megkezdését megelőző üzleti évben elért éves bértömeg – vagy ha a beruházó ennél magasabb összeg elérésére 
vállalt más támogatási szerződésben kötelezettséget, akkor az annak megfelelő összeghez viszonyított – 300 ezer 
euróval növelt mértékét, valamint a  nettó árbevételének éves összege eléri a  beruházás megkezdését megelőző 
üzleti évben elért éves összeg – vagy ha a  beruházó ennél magasabb összeg elérésére vállalt más támogatási 
szerződésben kötelezettséget, akkor az annak megfelelő összeghez viszonyított – 3 millió euróval növelt mértékét;
c) a  beruházás nem induló vállalkozás által történő megvalósítása esetén a  beruházó vállalja, hogy a  kötelező 
üzemeltetési időszak éveiben átlagosan választása szerint
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ca) a  bértömeg beruházónál felmerült éves összege eléri a  beruházás megkezdését megelőző üzleti évben elért 
éves összeg legalább harminc százalékkal növelt mértékét – vagy ha a beruházó ennél magasabb összeg elérésére 
vállalt más támogatási szerződésben kötelezettséget, akkor az annak megfelelő összeghez viszonyított – legalább 
harminc százalékkal növelt mértékét, továbbá a nettó árbevétele a kötelező üzemeltetési időszak éveiben átlagosan 
eléri a  beruházás megkezdését megelőző üzleti évben elért éves összeget, vagy ha a  beruházó ennél magasabb 
összeg elérésére vállalt más támogatási szerződésben kötelezettséget, akkor az annak megfelelő összeget, vagy
cb) a  nettó árbevételének a  beruházónál teljesült éves összege eléri a  beruházás megkezdését megelőző üzleti 
évben elért éves összeg legalább harminc százalékkal növelt mértékét, vagy ha a  beruházó ennél magasabb 
összeg elérésére vállalt más támogatási szerződésben kötelezettséget, akkor az  annak megfelelő összeg legalább 
harminc százalékkal növelt mértékét, továbbá a bértömege a kötelező üzemeltetési időszak éveiben átlagosan eléri 
a beruházás megkezdését megelőző üzleti évben elért éves összeget, vagy ha a beruházó ennél magasabb összeg 
elérésére vállalt más támogatási szerződésben kötelezettséget, akkor az annak megfelelő összeget, vagy
cc) a  bértömeg beruházónál felmerült éves összegének a  beruházás megkezdését megelőző üzleti évben 
elért éves összeghez viszonyított növekménye százalékban kifejezve – vagy ha a  beruházó ennél magasabb 
összeg elérésére vállalt más támogatási szerződésben kötelezettséget, akkor az  annak megfelelő összeghez 
viszonyított növekménye  – százalékban kifejezve, valamint a  nettó árbevételének a  beruházónál teljesült éves 
összegének a  beruházás megkezdését megelőző üzleti évben elért éves összeghez viszonyított növekménye 
százalékban kifejezve – vagy ha a beruházó ennél magasabb összeg elérésére vállalt más támogatási szerződésben 
kötelezettséget, akkor az annak megfelelő összeghez viszonyított növekménye – százalékban kifejezve együttesen 
eléri a harminc százalékpontot;
d) a  beruházó a  beruházást a  támogatási szerződésben vállalt feltételek mellett az  érintett területen legalább 
a kötelező üzemeltetési időszakban fenntartsa;
e) a beruházó az elszámolható költségek legalább 25%-át saját forrásból biztosítsa és a beruházás megvalósításához 
szükséges költségek forrását – ideértve a támogatás összegét is – a támogató számára bemutassa;
f ) a  beruházó a  kötelező üzemeltetési időszak minden évében fenntartsa a  beruházás megkezdését megelőző 
12 havi átlagos statisztikai állományi létszámát, vagy ha a beruházás regionális szolgáltató központ létrehozatalára 
vagy bővítésére irányul, akkor a beruházás az éves átlagos statisztikai állományi létszámának tényleges növekedését 
eredményezze és a beruházás megkezdését megelőző 12 hónap átlagához, vagy ha az magasabb, a beruházó más 
támogatási szerződésben rögzített létszámvállalásához képest az  újonnan létesített munkahelyek száma elérje 
az 50-et.”

 (2) A Korm. rendelet 14. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az (1) bekezdés f ) pontja szerinti átlagos statisztikai állományi létszámába és az újonnan létesített munkahelyek 
számába csak azon munkavállalók számítanak bele, akikkel a  beruházó a  munka törvénykönyvéről szóló törvény 
szerinti munkaviszonyt létesített vagy létesít.”

8. §  A Korm. rendelet 17. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  2.  § (1)  bekezdés b)  pontja szerinti támogatás esetén a  kutatás-fejlesztési projekt elszámolható költsége 
a  beruházó – választása szerint – az  első támogatásban részesülő kutatás-fejlesztési projekt megkezdésétől 
számított legkevesebb egy, de legfeljebb három év alatt felmerült, a  támogatási kérelemben feltüntetett kutatás-
fejlesztési projektjéhez kapcsolódó, a  20.  § (2)  bekezdésében foglalt, a  kutató-fejlesztőre tekintettel elszámolt 
költségei, valamint az  Sztv. 80.  § (2)  bekezdése kivételével – az  Sztv. 52.  §-ában meghatározott értékcsökkenési 
leírás, az  épület, épületrész, valamint az  egyéb építmény bérleti díja, továbbá a  támogatandó kutatás-
fejlesztési projekt teljes elszámolható költségének legfeljebb huszonöt százalékáig az  igazolhatóan felhasznált 
az  anyagköltség, amennyiben az  megfelel az  általános csoportmentességi rendelet 25.  cikk (3)  bekezdés a)–c), 
valamint e)  pontjának, továbbá az  olyan szerződéses kutatás költségei, amelyek kizárólag a  kutatás-fejlesztési 
projekt célját szolgálják, a  támogatandó kutatás-fejlesztési projekt teljes elszámolható költségének legfeljebb 
huszonöt százalékáig. E támogatások esetében a 18–20. §-t – a 20. § (2) bekezdése kivételével – nem kell alkalmazni.”
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9. §  A Korm. rendelet 18. § (2) bekezdése a következő 36. ponttal egészül ki:
(Nem elszámolható költségek befektetetteszköz-alapú ráfordítások esetén, függetlenül attól, hogy azok az Sztv. alapján 
beszámíthatók a bekerülési értékbe:)
„36. ingatlan esetében a  vételár és a  független ingatlanforgalmi értékbecsléssel megállapított piaci érték 
különbsége.”

10. § (1) A Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A támogatási kérelem)
„c) a megtartott és a regionális szolgáltató központok létrehozása vagy bővítése esetén a beruházás megvalósítása 
során létrehozandó új munkahelyek számát, illetve az újonnan létesített kutatás-fejlesztési munkahelyek számát,”
(tartalmazza.)

 (2) A Korm. rendelet 21. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A  beruházó legkésőbb a  22.  § (4)  bekezdésében szabályozott helyszíni vizsgálat előtt köteles a  lebonyolító 
szerv részére benyújtani a  beruházáshoz kapcsolódó üzleti tervet, azzal, hogy a  lebonyolító szerv az  üzleti terv 
benyújtását és annak független szakértő által történő felülvizsgálatát a  22.  § (2)  bekezdése szerinti feltételes 
támogatási ajánlat kiadásának feltételéhez is kötheti.”

11. § (1) A Korm. rendelet 22. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A támogatási kérelmet a lebonyolító szerv megvizsgálja, szükség esetén hiánypótlásra szólítja fel a beruházót.”

 (2) A Korm. rendelet 22. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  lebonyolító szerv a  támogatási kérelem, az  üzleti terv, valamint az  ahhoz kapcsolódó esetleges szakértői 
vélemény szakmai elbírálását követően a támogató megbízásából a támogatóval egyeztetett feltételes támogatási 
ajánlatot tesz a beruházónak. A feltételes támogatási ajánlat nem minősül kötelezettségvállalásnak.”

 (3) A Korm. rendelet 22. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  Kormány állásfoglalása alapján a  támogató az  e  rendeletben meghatározott eljárás szerint támogatási 
szerződést köt a  beruházóval. A  támogatási szerződés megkötését megelőzően a  lebonyolító szerv egy helyszíni 
vizsgálat keretében megvizsgálja a  támogatás jogszabályi feltételeinek meglétét, így különösen azt, hogy 
a  beruházó által rendelkezésre bocsátott üzleti terv kellően részletes és megalapozott. A  támogatási szerződést 
kizárólag a helyszíni vizsgálat megtörténtét követően lehet megkötni.”

12. § (1) A Korm. rendelet 26. § (2) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A támogató eláll a támogatási szerződéstől, ha)
„e) a beruházó a támogatási szerződésben számszerűen rögzített, a 14. § (1) bekezdés f ) pontjában meghatározott, 
a megtartott munkahelyek számára vonatkozó kötelezettségét nem teljesíti, vagy a regionális szolgáltató központok 
esetében a  megtartott munkahelyek számán felül vállalt újonnan létesített munkahelyek számára vonatkozó 
kötelezettségét kevesebb, mint hetvenöt százalékos mértékben teljesíti a  kötelező üzemeltetési időszak bármely 
évében;”

 (2) A Korm. rendelet 26. § (2) bekezdése a következő f ) ponttal egészül ki:
(A támogató eláll a támogatási szerződéstől, ha)
„f ) a  beruházó a  támogatási szerződésben számszerűen rögzített, a  14.  § (1)  bekezdés b) és c)  pontjában 
meghatározott árbevételre vagy bértömegre vonatkozó jogosultsági feltételnek minősülő kötelezettségét nem 
teljesíti a kötelező üzemeltetési időszakban.”

13. § (1) A Korm. rendelet 17. alcíme a következő 29/F. §-sal egészül ki:
„29/F.  § (1) E  rendeletnek a  beruházás ösztönzési célelőirányzat felhasználásáról szóló 210/2014. (VIII. 27.) 
Korm.  rendelet módosításáról szóló 227/2019. (IX. 26.) Korm. rendelettel (a  továbbiakban: Módr5.) megállapított 
2. § (1) és (2) bekezdését, 4. §-át, 5. § (1) bekezdését, 5. § (2) bekezdés a) pont ai) és aj) alpontját, 8. § (2) bekezdés 
g)  pontját, 10.  § i)  pontját, 22.  § (1), (3), (4) és (5)  bekezdését, 23.  § (3)  bekezdését, 24.  § (1)  bekezdését a  Módr5. 
hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell azzal, hogy azokban a HIPA Nemzeti Befektetési 
Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság jár el.
(2) E rendeletnek a Módr5.-tel hatályon kívül helyezett 22. § (7) bekezdését a Módr5. hatálybalépésekor folyamatban 
lévő eljárásokban sem kell alkalmazni.”
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 (2) A Korm. rendelet 17. alcíme a következő 29/G. §-sal egészül ki:
„29/G.  § (1) E  rendeletnek a  Módr5.-tel megállapított 3.  § 6a., 12a., 33., 35., 40., 41. és 42.  pontját, 9.  § (1) és 
(1a) bekezdését, 10. § c), g) és j) pontját, 13. § (1) bekezdés a) pontját, 14. § (1) bekezdését, 14. § (3) bekezdését, 17. § 
(3) bekezdését, 18. § (2) bekezdés 36. pontját, 21. § (2) bekezdés c) pontját, 21. § (6) bekezdését, 22. § (2) bekezdését, 
26.  § (2)  bekezdés e) és f )  pontját a  2019. október 1-jét követően benyújtott támogatási kérelemmel indult 
eljárásokban kell alkalmazni.
(2) E  rendeletnek a  Módr5.-tel hatályon kívül helyezett 11.  § (2)  bekezdését és 14.  § (5)  bekezdését 
a 2019. október 1-jét követően benyújtott támogatási kérelemmel indult eljárásokban nem kell alkalmazni.”

14. §  A Korm. rendelet
a) 2. § (1) bekezdésében a „támogató” szövegrész helyébe a „Kormány” szöveg,
b) 2.  § (2)  bekezdésében a „visszafizetési kötelezettség nélküli” szövegrész helyébe a „vissza nem térítendő” 

szöveg,
c) 3. § 40. pontjában a „munkaidejük” szövegrész helyébe az „a munka törvénykönyvéről szóló törvény hatálya 

alá tartozó, a munkaidejük” szöveg,
d) 3.  § 41.  pontjában a  „munkakörüknél” szövegrész helyébe az  „a munka törvénykönyvéről szóló törvény 

hatálya alá tartozó, a munkakörüknél” szöveg,
e) 8. § (2) bekezdés g) pontjában a „pénzbeli” szövegrész helyébe a „költségvetési” szöveg,
f ) 10. § i) pontjában a „K+F projektek esetén” szövegrész helyébe a „kutatás-fejlesztési projektek esetén” szöveg,
g) 22. § (3) bekezdésében az „állást foglal” szövegrész helyébe a „határozatban dönt” szöveg,
h) 22. § (5) bekezdésében a „teljesítését követő napon lép hatályba” szövegrész helyébe a „teljesítésének napján 

lép hatályba” szöveg,
i) 23. § (3) bekezdésben a „bankgarancia” szövegrész helyébe a „garancia” szöveg,
j) 24. § (1) bekezdésben a „teljesítés- és forrásarányosan” szövegrész helyébe a „teljesítésarányosan” szöveg
lép.

15. §  Hatályát veszti a Korm. rendelet
a) 11. § (2) bekezdése,
b) 14. § (5) bekezdése,
c) 22. § (7) bekezdése.

16. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározottak kivételével – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) Az  1.  §, a  4–10.  §, a  11.  § (2)  bekezdése, a  12.  §, a  13.  § (2)  bekezdése, a  14.  § c) és d)  pontja, valamint a  15.  § 

a) és b) pontja 2019. október 1-jén lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2019. évi 159. szám 6705

A Kormány 228/2019. (IX. 26.) Korm. rendelete
az elektronikus ügyintézéssel összefüggő adatok biztonságát szolgáló Kormányzati Adattrezorról szóló  
466/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány
az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 105. § (1) bekezdés 
o) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2. § tekintetében az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 
105. § (1) bekezdés k) pontjában és 105. § (3) bekezdés m) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az 1.  mellékletben foglalt táblázat B:6 mezőjének második pontja tekintetében az  elektronikus ügyintézés és a  bizalmi 
szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 105.  § (1)  bekezdés c)  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  Az elektronikus ügyintézéssel összefüggő adatok biztonságát szolgáló Kormányzati Adattrezorról szóló  
466/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6.  § (1) Az  adattrezor-archiváláshoz szükséges titkosító kulcsot az  e-közigazgatásért felelős miniszter által 
vezetett minisztérium állítja elő két példányban, és egy példányt eljuttat az adatkezelőhöz. Valamennyi adatkezelő 
szervet saját, egyéni kulccsal kell ellátni. A  kulcs nem hozható harmadik szerv vagy személy tudomására, csak 
az  adatkezelőnek, az  adatkezelő jogutódjának vagy törvényben kijelölt szervnek adható ki. Az  e-közigazgatásért 
felelős miniszter által vezetett minisztérium által átadott kulcsról az adatkezelő másolatot készít, és azt biztonságos 
helyen tárolja.
(2) Az  e-közigazgatásért felelős miniszter által vezetett minisztérium elkülönítetten tárolja a  titkosító kulcs egy 
példányát, és azt az  adatkezelő vagy az  adatkezelő jogutódja rendelkezésére bocsátja, ha az  adatkezelőnél lévő 
titkosító kulcs és annak másolata megsemmisül, vagy mindkét titkosító kulcs megsérül.”

2. § (1) A Korm. rendelet 12. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az  archiválási szabályzatot annak elkészítésekor, valamint a  módosított archiválási szabályzat egységes 
szerkezetű változatát az  archiválási szabályzat módosításakor a  Felügyeletnek meg kell küldeni. A  Felügyelet 
az archiválási szabályzat beérkezését követő 60 napon belül azt felülvizsgálja.”

 (2) A Korm. rendelet 12. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) Ha a Felügyelet az archiválási szabályzat 12. § (2) bekezdés b) vagy c) pontja szerinti tartalmával nem ért egyet, 
az adatkezelőt annak módosítására kötelezi, egyéb esetben álláspontjáról az adatkezelőt értesítheti.”

 (3) A Korm. rendelet 12. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:
„(9) Ha a  Felügyelet az  adatkezelőt az  archiválási szabályzat módosítására kötelezi, az  adatkezelő  
– a módosított tartalom szerinti archiválási kategóriába sorolásnak megfelelően – ismételten adattrezor-archiválást 
végez.”

3. §  A Korm. rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

4. §  A Korm. rendelet 18.  § (1) és (2)  bekezdésében a „2019. október 1-jéig” szövegrész helyébe a „2021. július 1-jéig” 
szöveg lép.

5. §  Ez a rendelet 2019. szeptember 30. napján lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 228/2019. (IX. 26.) Korm. rendelethez
„1. melléklet a 466/2017. (XII. 28.) Korm. rendelethez

Archiválási kategóriák

 A  B  C

1  Kategória  Az adott kategóriába tartozó elektronikus információs rendszer 

vagy nyilvántartás

 Archiválási gyakoriság és adatok köre

2  1. kategória 1. A 2–5. kategóriába nem sorolható, 
az E-ügyintézési tv.-ben meghatározott 
kötelezettségek teljesítésével összefüggő 
elektronikus információs rendszerek és 
nyilvántartások. 
2. A 
a) bírósági végrehajtó, az önálló bírósági végrehajtó 
iroda, 
b) hegyközségek kivételével a köztestület, 
c) törvényben vagy kormányrendeletben 
elektronikus ügyintézésre kötelezett közfeladatot 
ellátó vagy közszolgáltatást nyújtó jogalany 
elektronikus információs rendszerei és 
nyilvántartásai.

– első alkalommal, valamint 
legalább évente teljes állomány 
archiválása

3  2. kategória Az elektronikus ügyintézést biztosító szerv 
legfeljebb átlagosan hetente frissülő elektronikus 
információs rendszerei és nyilvántartásai, amelyek 
6 hónapon túli kiesése az elektronikus ügyintézést 
biztosító szerv E-ügyintézési tv. 25. § (3) bekezdése 
szerinti kötelességei ellehetetlenülését okozza.

– első alkalommal, valamint 
legalább félévente teljes állomány 
archiválása

4  3. kategória Az elektronikus ügyintézést biztosító szerv naponta 
frissülő elektronikus információs rendszerei és 
nyilvántartásai, amelyek 1 hónapon túli kiesése 
az elektronikus ügyintézést biztosító szerv 
E-ügyintézési tv. 25. § (3) bekezdése szerinti 
kötelességei ellehetetlenülését okozza.

– első alkalommal, valamint 
legalább félévente teljes állomány 
archiválása 
– havonta változások archiválása 
(kis méretű archív állomány esetén 
minden esetben teljes állomány 
archiválása)

5  4. kategória Az elektronikus ügyintézést biztosító szerv 
naponta frissülő elektronikus információs 
rendszerei és nyilvántartásai, amelyek 1 héten 
túli kiesése az elektronikus ügyintézést biztosító 
szerv E-ügyintézési tv. 25. § (3) bekezdése szerinti 
kötelességei ellehetetlenülését okozza.

– első alkalommal, valamint 
legalább háromhavonta teljes 
állomány archiválása 
– hetente változások archiválása 
(kis méretű archív állomány esetén 
minden esetben teljes állomány 
archiválása)

6  5. kategória 1. A nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami 
nyilvántartások adatfeldolgozásának biztosításáról 
szóló 38/2011. (III. 22.) Korm. rendeletben 
meghatározott nyilvántartások. 
2. Az E-ügyintézési tv. szerinti központi elektronikus 
ügyintézési szolgáltatások, valamint szabályozott 
elektronikus ügyintézési szolgáltatások működését 
biztosító elektronikus információs rendszerek és 
nyilvántartások, az E-ügyintézési tv. 42/A. §  
(1) és (2) bekezdésében foglalt szervek által történő 
igénybevételhez kapcsolódó nyilvántartások 
kivételével.

– első alkalommal, valamint 
legalább havonta teljes állomány 
archiválása 
– naponta változások archiválása 
(kis méretű archív állomány esetén 
minden esetben teljes állomány 
archiválása)

”
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

A nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter 15/2019. (IX. 26.) NVTNM rendelete
a Nereus Park Hotel Idegenforgalmi Korlátolt Felelősségű Társaság tulajdonosi joggyakorlójának kijelölése 
érdekében az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi 
jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló  
1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet módosításáról

Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 71.  § (2)  bekezdés b)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 144.  § 1.  pontjában meghatározott feladatkörömben 
eljárva a következőket rendelem el:

1. §  Az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az  államot megillető tulajdonosi jogok és 
kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet 
(a továbbiakban: Rendelet) 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

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

  Bártfai-Mager Andrea s. k.,
  nemzeti vagyon kezeléséért felelős
  tárca nélküli miniszter

1. melléklet a 15/2019. (IX. 26.) NVTNM rendelethez

A Rendelet 2. melléklet XI. pontjában foglalt táblázat a következő 2. sorral egészül ki:

(A B C

Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neve Cégjegyzékszám
Tulajdonosi joggyakorlás 

időtartamának vége)

2.
Nereus Park Hotel Idegenforgalmi  

Korlátolt Felelősségű Társaság
19-09-000731 2022. december 31.
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1550/2019. (IX. 26.) Korm. határozata
a 2018. évi kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványok felhasználásának engedélyezéséről

A Kormány az  államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 152.  § 
(3)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva engedélyezi a  kötelezettségvállalással terhelt, de 2019. június 30. 
napjáig pénzügyileg nem teljesült költségvetési maradványok felhasználását.

Felelős:  pénzügyminiszter
Határidő:  azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1551/2019. (IX. 26.) Korm. határozata
települési önkormányzatok fejlesztési és működési támogatásáról

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

jogkörében eljárva elrendeli a  Magyarország 2019.  évi központi költségvetéséről szóló 2018.  évi L.  törvény 
(a  továbbiakban: Kvtv.) 1.  melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet címrendjének a  45. Egyes 
települési önkormányzatok 2019.  évi fejlesztési és működési támogatása címmel és az  1.  mellékletben 
meghatározott alcímekkel történő kiegészítését;

Felelős: pénzügyminiszter 
belügyminiszter

Határidő: azonnal
 2. az  Áht. 33.  § (2)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva –  a  települési önkormányzatok támogatása 

érdekében – elrendeli 2 215 769 000 forint egyszeri átcsoportosítását a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok 
támogatásai fejezet, 2. A  helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai cím terhére, a  Kvtv. 
1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 45. Egyes települési önkormányzatok 2019. évi fejlesztési 
és működési támogatásai cím 1. melléklet szerinti alcímei javára, az ott megjelölt célokra, a 2. melléklet szerint;

Felelős: pénzügyminiszter 
belügyminiszter

Határidő: azonnal
 3. egyetért azzal, hogy a  belügyminiszter a  2.  pont szerint átcsoportosított előirányzat terhére, az  abban 

meghatározott támogatási célra, külön pályázat és kérelem benyújtása nélkül, az  államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 101/A. §-a hatálya alá tartozó vissza nem térítendő egyedi 
támogatást nyújtson az  érintett önkormányzatok részére támogatási előlegként a  támogatás felhasználásának és 
elszámolásának részletes feltételeit meghatározó támogatói okirat alapján;

 4. egyetért azzal, hogy a  belügyminiszter a  3.  pont szerinti egyedi költségvetési támogatást a  támogatói okirat 
kiadását követően folyósítsa a kedvezményezett települési önkormányzatok számára.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1551/2019. (IX. 26.) Korm. határozathoz

Alcím 

szám

Alcím név Támogatási cél Támogatási összeg 

(forint)

1. Ceglédbercel község feladatainak 
támogatása

Szent Ilona Idősek Gondozóháza 
fejlesztése

90 000 000

2. Érd megyei jogú város feladatainak 
támogatása

működési célú támogatása 700 000 000

3. Füzesabony város feladatainak 
támogatása

tartozás rendezése 150 000 000

4. Karcag város kulturális feladatainak 
támogatása

a 2015. évi Milánói Világkiállítás magyar 
pavilonjának újjáépítése Karcagon

1 108 100 000

5. Karcag város fejlesztési feladatainak 
előkészítése

szennyvízhálózat előkészítése 72 800 000

6. Körmend város feladatainak 
támogatása

útépítés 30 000 000

7. Lasztonya község feladatainak 
támogatása

kultúrház épületének helyreállítása 15 005 000

8. Máriakálnok község feladatainak 
támogatása

tartozás rendezése 35 500 000

9. Nagyrábé nagyközség feladatainak 
támogatása

tartozás rendezése 14 364 000
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2. melléklet az 1551/2019. (IX. 26.) Korm. határozathoz

IX. Helyi önkormányzatok támogatásai  

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
IX. Helyi önkormányzatok támogatásai 

359017 2 A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai
K5 Egyéb működési célú kiadások -2 215 769 000

382062 45 Egyes települési önkormányzatok 2019. évi fejlesztési és működési támogatásai 
382073 1 Ceglédbercel község feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 90 000 000
339473 2 Érd megyei jogú város feladatainak támogatása

K5 Egyéb működési célú kiadások 700 000 000
382084 3 Füzesabony város feladatainak támogatása

K5 Egyéb működési célú kiadások 150 000 000
382095 4 Karcag város kulturális feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 1 108 100 000
382106 5 Karcag város fejlesztési feladatainak előkészítése

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 72 800 000
339673 6 Körmend város feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 30 000 000
382117 7 Lasztonya község feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 15 005 000
382128 8 Máriakálnok község feladatainak támogatása

K5 Egyéb működési célú kiadások 35 500 000
382139 9 Nagyrábé nagyközség feladatainak támogatása

K5 Egyéb működési célú kiadások 14 364 000

Az előirányzat-módosítás 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

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

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II.n.év III.n.év IV.n.év
időarányos
teljesítésarányos
egyéb: azonnal 2 215 769 000 2 215 769 000

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 

Költségvetési év: 2019.

Államház-
tartási 
egyedi 

azonosító

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Államház-
tartási 
egyedi 

azonosító

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

Magyar Államkincstár  1 példány

K I A D Á S O K 

Államház-
tartási 
egyedi 

azonosító
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A Kormány 1552/2019. (IX. 26.) Korm. határozata
az IKOP 1. prioritási tengelyén támogatott, „M70 autóút Letenye–Tornyiszentmiklós közötti szakasz 
2×2 sávra történő bővítése kiegészítő munkák” tárgyú projekt műszaki tartalmának pontosításáról és 
az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 
1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról

 1. A Kormány egyetért az IKOP-1.1.0-15-2018-00032 azonosító számú, „M70 autóút Letenye–Tornyiszentmiklós közötti 
szakasz 2×2 sávra történő bővítése kiegészítő munkák” című projekt műszaki tartalmának az  1.  melléklet szerinti 
módosításával.

 2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
 3. Az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016. 

(V. 18.) Korm. határozat [a továbbiakban: 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat] 2.  melléklete a  2.  melléklet szerint 
módosul.

 4. Az „M70 autóút Letenye–Tornyiszentmiklós közötti szakasz 2×2 sávra történő bővítése” című projekt 
megvalósításához szükséges források biztosításáról szóló 1594/2017. (VIII. 28.) Korm. határozat [a továbbiakban: 
1594/2017. (VIII. 28.) Korm. határozat] 1. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1552/2019. (IX. 26.) Korm. határozathoz

A B C

1. Projekt azonosító száma Projekt megnevezése Projekt rövid bemutatása

2. IKOP-1.1.0-15-2018-00032

M70 autóút Letenye–
Tornyiszentmiklós közötti 
szakasz 2×2 sávra történő 

bővítése kiegészítő munkák

A projekttel szembeni szakmai elvárás az M70 autópálya kiegészítő munkálatainak elvégzése:
1. A 3+280 – 3+760 és a 16+510 – 17+000 km szelvény között a szakasz elején és végén 4 cm vastag 
kopóréteg-kifuttatás és a kifuttatott szakaszon szalagkorlátcsere.
2.  A 9+195 – 11+850 km szelvény közötti szakaszon a folytonosság, egységesség és azonos 
közlekedésbiztonsági és szolgáltatási színvonal érdekében főpálya kopórétegcseréje 4 cm 
vastagságban.
3. A 9+195 – 11+850 km szelvény közötti szakaszon az egységesség, valamint közlekedésbiztonsági és 
szolgáltatási színvonal érdekében a vezetőkorlátok cseréje magasabb visszatartási fokozatra.
4. A 20+600 km szelvényben a Tornyiszentmiklós egyszerű pihenőhelyhez F1 j., F2 j. és az F3 j. üzemi 
forduló építése 537 m hosszban.
5. A 20+600 km szelvényben a főpálya mellett elhelyezett oszlopra szerelt tér- és forgalomfigyelő 
kamerarendszer kiépítése.
6. A Tornyiszentmiklós pihenőhely vízellátása és nyomott szennyvízelvezetés kiépítése.
7. A Tornyiszentmiklós pihenőhely üzemi hírközlés (forgalomszámláló berendezés energiaellátása, 
valamint meteorológia, videó- és segélykérő telefon energiaellátása) felépítményi kiépítése.
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2. melléklet az 1552/2019. (IX. 26.) Korm. határozathoz

Az 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat E:16 mezője helyébe a következő mező lép:

(A B E

1. Felhívás azonosítójele Projekt megnevezése Szakmai elvárások)

(16.) (IKOP-1.1.0-15)

(M70 autóút Letenye–
Tornyiszentmiklós közötti szakasz 

2×2 sávra történő bővítése kiegészítő 
munkák)

A projekttel szembeni szakmai elvárás az M70 autópálya kiegészítő munkálatainak elvégzése:
1. A 3+280 – 3+760 és a 16+510 – 17+000 km szelvény között a szakasz elején és végén 4 cm vastag 
kopóréteg-kifuttatás és a kifuttatott szakaszon szalagkorlátcsere.
2. A 9+195 – 11+850 km szelvény közötti szakaszon a folytonosság, egységesség és azonos 
közlekedésbiztonsági és szolgáltatási színvonal érdekében főpálya kopórétegcseréje 4 cm 
vastagságban.
3. A 9+195 – 11+850 km szelvény közötti szakaszon az egységesség, valamint közlekedésbiztonsági és 
szolgáltatási színvonal érdekében a vezetőkorlátok cseréje magasabb visszatartási fokozatra.
4. A 20+600 km szelvényben a Tornyiszentmiklós egyszerű pihenőhelyhez F1 j., F2 j. és az F3 j. üzemi 
forduló építése 537 m hosszban.
5. A 20+600 km szelvényben a főpálya mellett elhelyezett oszlopra szerelt tér- és forgalomfigyelő 
kamerarendszer kiépítése.
6. A Tornyiszentmiklós pihenőhely vízellátása és nyomott szennyvízelvezetés kiépítése.
7. A Tornyiszentmiklós pihenőhely üzemi hírközlés (forgalomszámláló berendezés energiaellátása, 
valamint meteorológia, videó- és segélykérő telefon energiaellátása) felépítményi kiépítése.
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3. melléklet az 1552/2019. (IX. 26.) Korm. határozathoz

Az 1594/2017. (VIII. 28.) Korm. határozat 1. mellékletében foglalt táblázat I:3 mezője helyébe a következő mező lép:

(A B I

2. Kapcsolódó program Projekt megnevezése Projekt rövid bemutatása)

(3.)
(Integrált 

Közlekedésfejlesztési 
Operatív Program)

(M70 autóút Letenye– 
Tornyiszentmiklós 

közötti szakasz 
2×2 sávra történő 
bővítése kiegészítő 

munkák)

A projekttel szembeni szakmai elvárás az M70 autópálya kiegészítő munkálatainak elvégzése:
1. A 3+280 – 3+760 és a 16+510 – 17+000 km szelvény között a szakasz elején és végén 4 cm vastag kopóréteg- 
kifuttatás és a kifuttatott szakaszon szalagkorlátcsere.
2. A 9+195 – 11+850 km szelvény közötti szakaszon a folytonosság, egységesség és azonos közlekedésbiztonsági és 
szolgáltatási színvonal érdekében főpálya kopórétegcseréje 4 cm vastagságban.
3. A 9+195 – 11+850 km szelvény közötti szakaszon az egységesség, valamint közlekedésbiztonsági és szolgáltatási 
színvonal érdekében a vezetőkorlátok cseréje magasabb visszatartási fokozatra.
4. A 20+600 km szelvényben a Tornyiszentmiklós egyszerű pihenőhelyhez F1 j., F2 j. és az F3 j. üzemi forduló építése 
537 m hosszban.
5. A 20+600 km szelvényben a főpálya mellett elhelyezett oszlopra szerelt tér- és forgalomfigyelő kamerarendszer 
kiépítése.
6. A Tornyiszentmiklós pihenőhely vízellátása és nyomott szennyvízelvezetés kiépítése.
7. A Tornyiszentmiklós pihenőhely üzemi hírközlés (forgalomszámláló berendezés energiaellátása, valamint 
meteorológia, videó- és segélykérő telefon energiaellátása) felépítményi kiépítése.
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A Kormány 1553/2019. (IX. 26.) Korm. határozata
a KEHOP-5.2.2-16-2016-00104 azonosító számú („Kiemelt épületenergetikai fejlesztések a Somogy 
Megyei Kormányhivatalnál” című) projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és 
Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló  
1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

 1. A Kormány
a) egyetért a  KEHOP-5.2.2-16-2016-00104 azonosító számú („Kiemelt épületenergetikai fejlesztések a  Somogy 

Megyei Kormányhivatalnál” című) projekt (a továbbiakban: projekt) támogatásának az  1.  melléklet 
szerinti növelésével, és az  európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye 
támogathatóságáról szóló 17/2017. (II. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 6/A. §-a alapján 
hozzájárul, hogy a projekt keretemelése és annak végrehajtása során a Kormányrendelet 5. §-a ne kerüljön 
alkalmazásra,

b) egyetért azzal, hogy az 1. mellékletben foglalt táblázat E:2 mezőjében meghatározott, az Európai Unió felé 
nem elszámolható költségigény a  központi költségvetésben meghatározott XIX. Uniós fejlesztések fejezet 
Környezet és Energetikai Hatékonysági OP (KEHOP) előirányzat hazai társfinanszírozása terhére kerüljön 
biztosításra, az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről 
szóló 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés b) pontja alapján,
Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter 

pénzügyminiszter
Határidő: 2021. január 31.

c) egyetért a projekt támogatási szerződésének az 1. melléklet szerinti módosításával.
Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: 2019. szeptember 30.

 2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
 3. A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 

1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat D:478 mezőjében a „2,70” szövegrész helyébe 
a „3,65” szöveg lép.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1553/2019. (IX. 26.) Korm. határozathoz

A B C D E F G

1.
Projekt azonosító 

száma
Projekt megnevezése Kedvezményezett neve

Eredeti támogatás 

(forint)

Többlettámogatás 

legfeljebb 

(forint)

Megnövelt 

támogatás 

legfeljebb 

(forint)

Projekt rövid bemutatása

2.
KEHOP-5.2.2-16-

2016-00104

Kiemelt 
épületenergetikai 

fejlesztések 
a Somogy Megyei 
Kormányhivatalnál

Somogy Megyei 
Kormányhivatal

2 700 000 000 949 286 585 3 649 286 585

A projekt célja a Somogy Megyei 
Kormányhivatalnál (Kaposvár, 
Nagy Imre tér 1., 9410 m2 fűtött alapterület) 
megvalósítandó fejlesztések: hőszigetelés, 
nyílászárócsere, fűtéskorszerűsítés, valamint 
70 kW teljesítménnyel napkollektoros 
rendszer kiépítése.
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A Kormány 1554/2019. (IX. 26.) Korm. határozata
a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 1., 2., 3., 4. és 6. prioritása keretében finanszírozott egyes 
projektek támogatásának növeléséről

A Kormány
 1. egyetért az 1. melléklet szerint az ott felsorolt projektek (a továbbiakban: projektek) támogatásának növelésével,
 2. az európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye támogathatóságáról szóló 17/2017. 

(II. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 6/A. §-a alapján hozzájárul, hogy az 1. mellékletben foglalt 
táblázat 12. sora szerinti projekt keretemelése és annak végrehajtása során a  Kormányrendelet 5.  §-a ne kerüljön 
alkalmazásra,

 3. egyetért a projektek 1. pont szerinti többlettámogatásának a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 1., 2., 
3., 4. és 6. prioritása rendelkezésre álló kerete terhére történő finanszírozásával,

 4. egyetért a projektek támogatási szerződéseinek az 1. melléklet szerinti módosításával.
Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1554/2019. (IX. 26.) Korm. határozathoz

A B C D E F G

1. Projekt azonosító száma Projekt megnevezése Kedvezményezett neve
Eredeti támogatás

(forint)

Többlettámogatás 

legfeljebb

(forint)

Megnövelt 

támogatás 

legfeljebb

(forint)

Projekt rövid bemutatása

2.
TOP-1.1.3-15-BS1- 

2016-00001
Helyi piac kialakítása 

Pusztaföldváron
Pusztaföldvár Községi 

Önkormányzat
55 999 940 10 313 468 66 313 408

A projekt keretében Pusztaföldváron,  
a Jókai utca 1. szám alatt található épület 
teljes felújítása, átalakítása keretében 
megtörténik a piaccsarnok kialakítása és  
a piaci szolgáltatáshoz a járulékos funkciók 
megteremtése a lehető legkorszerűbb 
működtetés biztosításával.

3.
TOP-1.1.3-15-BS1- 

2016-00023

Helyi termékek 
piacának fejlesztése 

Szarvason

Szarvas Város 
Önkormányzata

129 255 009 23 460 996 152 716 005
A projekt keretében a meglévő piacterület 
fejlesztése valósul meg.

4.
TOP-1.3.1-15-CS1- 

2016-00001
Közlekedésfejlesztés 

Csongrád megyében 1.

Magyar Közút 
Nonprofit 

Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság

951 357 000 38 218 699 989 575 699
A projekt keretében mindösszesen  
11,727 km hosszan kerül mellékúthálózati 
szakasz felújításra.

5.
TOP-1.3.1-15-GM1- 

2016-00002

Közlekedésfejlesztés 
Győr-Moson-Sopron 

Megyében T_I

Magyar Közút 
Nonprofit 

Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság

649 000 000 31 027 649 680 027 649
A projekt keretében mindösszesen  
4,140 km hosszan kerül mellékúthálózati 
szakasz felújításra.

6.
TOP-1.3.1-15-SO1- 

2016-00001
Közlekedésfejlesztés 
Somogy megyében I.

Magyar Közút 
Nonprofit 

Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság

1 500 000 000 46 902 256 1 546 902 256
A projekt keretében mindösszesen  
11,05 km hosszan kerül mellékúthálózati 
szakasz felújításra.

7.
TOP-1.3.1-16-CS1- 

2017-00001
Közlekedésfejlesztés 

Csongrád megyében II.

Magyar Közút 
Nonprofit 

Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság

917 643 000 106 877 336 1 024 520 336
A projekt keretében mindösszesen  
11,552 km hosszan kerül mellékúthálózati 
szakasz felújításra. 

8.
TOP-1.4.1-15-SB1- 

2016-00056
Bölcsőde létesítése 
Balkány településen

Balkány Város 
Önkormányzata

295 866 218 36 937 960 332 804 178
A projekt Balkány településen  
36 férőhelyes bölcsődei épület 
létrehozására irányul.
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9.
TOP-1.4.1-15-VS1- 

2016-00002

Gyermekellátás óvodai 
feltételeinek fejlesztése 

Csörötneken

Csörötnek Község 
Önkormányzata

49 975 027 14 465 300 64 440 327

Az alábbi építési, felújítási munkák 
valósulnak meg a csörötneki óvodában: 
kerítés felújítása, új bejárat létesítése, 
akadálymentes bejárat létesítése, 
térburkolás, udvar felújítása, külső 
hőszigetelés, épületen belüli közlekedés 
akadálymentesítése, nyílászárók cseréje, 
belső festés, padló- és falburkolatok 
felújítása, mennyezeti hőszigetelés.

10.
TOP-1.4.1-15-VS1- 

2016-00033
Nyőgéri Csicsergő 
Óvoda felújítása

Nyőgér Község 
Önkormányzata

49 991 709 10 650 117 60 641 826
A projekt keretében Nyőgéren, a Petőfi 
Sándor út 65/A szám alatt található óvoda 
épületének felújítása valósul meg. 

11.
TOP-2.1.2-15-KO1- 

2016-00002

Tata Építők 
Parkjában városi zöld 

infrastruktúra fejlesztés

Tata Város 
Önkormányzata

448 945 000 104 462 756 553 407 756

A projekt keretében az akcióterületen 
található mező és az erdős területek 
fejlesztése, szabadtéri szórakozási és 
sportolási lehetőségek kialakítása valósul 
meg. 

12.
TOP-3.1.1-15-CS1- 

2016-00010

Bringázz Szentesen 
– Kerékpárosbarát 

fejlesztés

Szentes Város 
Önkormányzata

325 000 000 97 500 000 422 500 000

A projekt keretében a településrészeket 
összekötő, meglévő kerékpáros 
nyomvonalakhoz csatlakozó kerékpárút-
hálózat kialakítására kerül sor. 

13.
TOP-3.1.1-15-FE1- 

2016-00015

Kápolnásnyék– 
Pázmánd között 

kialakítandó 
kerékpárút

Pázmánd Község 
Önkormányzata

320 000 000 47 921 245 367 921 245
A projekt Pázmánd–Kápolnásnyék 
nyomvonal fejlesztésére irányul.

14.
TOP-3.1.1-15-HE1-

2016-00011
Tarna-menti 

kerékpárút kialakítása
Kápolna Községi 
Önkormányzat

1 120 000 000 226 846 369 1 346 846 369

A projekt keretében a fenntartható 
közlekedés elterjedésének elősegítése 
érdekében a Tarna folyó mentén 
található településeket (Kál, Kompolt, 
Kápolna, Tófalu, Aldebrő, Feldebrő, 
Verpelét) összekötő 16,197 km hosszú 
kerékpárforgalmi létesítmények kiépítése 
valósul meg.

15.
TOP-3.2.1-15-BS1- 

2016-00021

Békés, 
épületenergetikai 

beruházások

Békés Város 
Önkormányzata 

395 295 145 36 111 926 431 407 071
A projekt a békési rendelőintézet és  
a Művelődési Központ épületenergetikai 
korszerűsítésére irányul.
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16.
TOP-3.2.1-15-KO1- 

2016-00003

Energetikai 
korszerűsítés 

Kecskéden

Kecskéd Község 
Önkormányzata

99 989 613 26 800 000 126 789 613

A tervezett fejlesztés a kecskédi iskola 
épülete épülethatároló falszerkezeteinek 
utólagos hőszigetelésére, nyílászáró 
szerkezeteinek cseréjére és a fűtési 
rendszere korszerűsítésére irányul, amellyel 
egyidejűleg az épület akadálymentesítése 
is megvalósításra kerül.

17.
TOP-4.1.1-15-BS1- 

2016-00014
Orvosi rendelő 

fejlesztése Gádoroson
Gádoros Nagyközség 

Önkormányzata
37 631 966 6 738 111 44 370 077

A beruházás keretében megvalósul 
az orvosi rendelő és a vele egy 
épületben elhelyezkedő szolgálati 
lakás energiahatékonysági szempontú 
korszerűsítése, az épület fűtésének 
korszerűsítése, külső hőszigetelés,  
a nyílászárók cseréje, projektarányos 
akadálymentesítés és eszközbeszerzés.

18.
TOP-4.1.1-15-BS1- 

2016-00032

Medgyesbodzás 
egészségügyi 

alapellátásának 
infrastrukturális 

fejlesztése

Medgyesbodzás 
Község 

Önkormányzata
19 776 994 5 336 018  25 113 012

A projekt keretében az egészségügyi 
szolgálatoknak helyet adó rendelőintézet 
újul meg. Az ingatlan háziorvosi rendelőnek 
és védőnői szolgálatnak ad otthont.  
A háziorvos látja el az iskola-egészségügyi 
szolgálatot is. A projekt keretében  
az említett szolgáltatások minőségének 
fejlesztése valósul meg.

19.
TOP-4.2.1-16-BO1- 

2017-00013

Tarcal Község 
Önkormányzata által 

fenntartott Idősek 
Klubja szociális 

intézmény fejlesztése 
új épületben való 

elhelyezéssel

Tarcal Község 
Önkormányzata

85 000 000  14 474 731  99 474 731

A projekt keretében a Tarcalon, a Fő út 
51. szám alatt található épület fejlesztése, 
átalakítása, bővítése történik meg, melynek 
eredményeként az épületben az Idősek 
Klubja működik majd. Az épület nappali 
ellátás, házi segítségnyújtás és étkeztetés 
funkciót lát majd el. 

20.
TOP-6.5.1-16-ZL1- 

2017-00006

Zalaegerszegi 
Dózsa György 

Tagiskola energetikai 
korszerűsítése

Zalaegerszeg 
Megyei Jogú Város 

Önkormányzata
268 000 000  35 933 000 303 933 000

A projekt célja a zalaegerszegi Dózsa 
György Tagiskola energetikai korszerűsítése 
által az energiafelhasználás racionalizálása, 
az üzemeltetési költségek csökkentése, 
a fűtési és világítási rendszerek 
hatékonyságának növelése.
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A Kormány 1555/2019. (IX. 26.) Korm. határozata
a „Kecskemét Megyei Jogú Város vasútállomás intermodális átszállókapcsolatainak fejlesztése és P+R 
parkolók kialakítása”, valamint a „Bicske vasútállomás intermodális átszállókapcsolatainak fejlesztése és 
P+R parkolók kialakítása” című projektjavaslatokkal kapcsolatos egyes kormányhatározatok módosításáról

 1. A Kormány egyetért a „Kecskemét Megyei Jogú Város vasútállomás intermodális átszállókapcsolatainak fejlesztése 
és P+R parkolók kialakítása”, valamint a  „Bicske vasútállomás intermodális átszállókapcsolatainak fejlesztése és 
P+R parkolók kialakítása” című projektjavaslatoknak az  Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves 
fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat [a továbbiakban: 1247/2016. (V. 18.)  
Korm. határozat] kiemelt projektként történő nevesítésével.

 2. A Kormány hozzájárul az 1. pontban megjelölt projektek Támogatási Szerződéseinek megkötéséhez az 1. melléklet 
szerint.

Felelős:  innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:  a támogatási kérelemmel kapcsolatos támogatói döntést követő 30 napon belül

 3. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
 4. Az 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat

a) 1. pont f ) alpont fa) alpont fab) alpontjában a „135,79%-áig” szövegrész helyébe a „132,69%-áig” szöveg,
b) 1. pont f ) alpont fa) alpont fac) alpontjában a „144,65%-áig” szövegrész helyébe a „156,86%-áig” szöveg,
c) 1. pont i) alpontjában a „133,37%-áig” szövegrész helyébe a „130,64%-áig” szöveg
lép.

 5. Az 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat 1. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
 6. Az 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat 2. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
 7. Az európai uniós forrásból megvalósítandó kötöttpályás projektekről, a  rendelkezésre álló forrásokról és 

az  Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési kerete módosításának előkészítéséről szóló  
1691/2016. (XI. 29.) Korm. határozat [a továbbiakban: 1691/2016. (XI. 29.) Korm. határozat] 2.  melléklete 
a 4. melléklet szerint módosul.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1555/2019. (IX. 26.) Korm. határozathoz

A B C D E F

1. Projekt megnevezése
Támogatás igénylő 

neve

Projekt forrásszerkezete

Projektösszköltség

(forint)
Projekt rövid bemutatása

Projekt Integrált 

Közlekedésfejlesztési 

Operatív Program 

támogatása

(forint)

Projekt le nem 

vonható, EU felé nem 

elszámolható ÁFA 

forrása  

(XIX. Uniós fejlesztések 

fejezet – IKOP hazai 

társfinanszírozás)

(forint)

2.

Bicske vasútállomás 
intermodális 

átszállókapcsolatainak 
fejlesztése és P+R 

parkolók kialakítása

NIF Nemzeti 
Infrastruktúra 

Fejlesztő 
zártkörűen 

működő 
Részvénytársaság

12 180 000 000 3 288 600 000
15 468 000 

000

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

3.

Kecskemét 
Megyei Jogú Város 

vasútállomás 
intermodális 

átszállókapcsolatainak 
fejlesztése és P+R 

parkolók kialakítása

NIF Nemzeti 
Infrastruktúra 

Fejlesztő 
zártkörűen 

működő 
Részvénytársaság

6 920 000 000 1 868 400 000 8 788 000 000

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

2. melléklet az 1555/2019. (IX. 26.) Korm. határozathoz

Az 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat 1.  melléklet 3.  pontjában foglalt táblázat C:3 mezőjében a  „172,890” 
szövegrész helyébe a „191,990” szöveg lép.
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3. melléklet az 1555/2019. (IX. 26.) Korm. határozathoz

 1.  Az 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 101a. és 101b. sorral egészül ki:

[A B C D E

1.
Felhívás azonosító

jele
Projekt megnevezése

Támogatást 

igénylő neve

Projekt indikatív 

támogatási kerete

(Mrd Ft)

Szakmai elvárások]

101a. IKOP-3.2.0-15
Bicske vasútállomás intermodális 
átszállókapcsolatainak fejlesztése 

és P+R parkolók kialakítása
NIF Zrt.

12,18
(becsült 

támogatási 
intenzitás: 100%)

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

101b. IKOP-3.2.0-15

Kecskemét Megyei Jogú Város 
vasútállomás intermodális 

átszállókapcsolatainak fejlesztése 
és P+R parkolók kialakítása

NIF Zrt.

6,92
(becsült 

támogatási 
intenzitás: 100%)

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

 2.  Hatályát veszti az 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat B:102 mezőjében a „–Bicske” szövegrész.
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4. melléklet az 1555/2019. (IX. 26.) Korm. határozathoz

 1.  Az 1691/2016. (XI. 29.) Korm. határozat 2. melléklete a következő 15. ponttal egészül ki:
(A tervezett projekt megnevezése)
„15. Tatabánya Megyei Jogú Város vasútállomás intermodális átszállókapcsolatainak fejlesztése és P+R parkolók 
kialakítása”.

 2.  Hatályát veszti az 1691/2016. (XI. 29.) Korm. határozat 2. melléklet 8. pontjában a „Tatabánya Megyei Jogú Város –” 
szövegrész.

A Kormány 1556/2019. (IX. 26.) Korm. határozata
a Modern Városok Program keretében a Békéscsabai Röplabda Akadémia infrastrukturális feltételeinek 
megteremtésére, valamint a Békéscsabai Sportcentrumban a Sportok Háza kialakítására irányuló 
beruházások megvalósításához szükséges többletforrás biztosításáról

A Kormány, figyelemmel a Magyarország Kormánya és Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési 
megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1283/2016. (VI. 7.) Korm. határozat 6. pont a) alpont ab) alpontjára 
és c) alpontjára,
 1.  egyetért a  Békéscsabai Röplabda Akadémia infrastrukturális feltételeinek megteremtése (a továbbiakban: 

Beruházás I.), valamint a  régi sportcsarnok felújítása (Sportok Háza kialakítása) (a továbbiakban: Beruházás II.) 
tárgyú beruházások megvalósításával, és azzal, hogy – a  Modern Városok Program Bizottság döntése alapján  – 
a  Beruházás  I. és Beruházás II. – a  megvalósításra már biztosított támogatáson felül – további költségvetési 
támogatással valósuljon meg a 2019. évben, az alábbiak szerint:
a) a Beruházás I. tekintetében nettó 72 620 705 forint,
b) a Beruházás II. tekintetében nettó 180 718 568 forint;

 2.  egyetért azzal, hogy a  Beruházás I. és Beruházás II. megvalósításához az  1.  pontban meghatározott többlet 
költségvetési támogatás 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 előirányzat terhére kerüljön biztosításra Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 
(a továbbiakban: Önkormányzat) részére;

 3.  felhívja a  Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a  Modern Városok Program Bizottság döntését követően 
a  támogatói okiratokat az  1.  pont szerinti többlet költségvetési támogatás biztosítása érdekében módosítsa, 
és a  támogatói okirat módosítások hatálybalépését követő 30 napon belül támogatási előlegként folyósítsa 
az Önkormányzat részére.

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: a támogatói okiratok módosítása tekintetében – a  Modern Városok Program Bizottság erre 

irányuló jóváhagyó döntését követően – azonnal 
 a 2019. évi többlet költségvetési támogatás folyósítása tekintetében a  támogatóiokirat-

módosítások hatálybalépését követő 30 napon belül

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1557/2019. (IX. 26.) Korm. határozata
a Modern Városok Program keretében a „Zalaegerszegi Mindszenty József Múzeum és Zarándokközpont 
fejlesztése, zalaegerszegi „Mindszenty Út” megvalósítása” részeként a „Göcseji Múzeum fejlesztése” 
projektelemhez szükséges támogatás biztosításáról

A Kormány – figyelemmel a  Magyarország Kormánya és Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti 
együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1252/2015. (IV. 23.) Korm. határozat 
[a továbbiakban: 1252/2015. (IV. 23.) Korm. határozat] 7. pontjára –
 1. egyetért a  Modern Városok Program keretében a „Zalaegerszegi Mindszenty József Múzeum és Zarándokközpont 

fejlesztése, zalaegerszegi „Mindszenty Út” megvalósítása” beruházás keretében a  Göcseji Múzeum felújításának 
(a  továbbiakban: Beruházás) Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata (a  továbbiakban: Önkormányzat) 
általi megvalósításával, azzal, hogy a  Beruházás a  TOP-6.1.4-16 azonosító számú, „Társadalmi és környezeti 
szempontból fenntartható turizmusfejlesztés” operatív program keretében biztosított európai uniós forráson 
felül, az európai uniós források terhére el nem számolható 549 677 684 forintösszegű hazai költségvetési forrásból 
származó, kiegészítő költségvetési támogatás biztosításával valósuljon meg;

 2. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy – a  Miniszterelnökséget vezető miniszter bevonásával – gondoskodjon 
a Beruházás megvalósításához a 2021. évben szükséges 549 677 684 forint forrás biztosításáról a 2021. évi központi 
költségvetés XI. Miniszterelnökség fejezetében, az 1252/2015. (IV. 23.) Korm. határozat 3. pontjának megvalósítása 
érdekében tervezett forrás terhére;

Felelős: pénzügyminiszter 
Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: a 2021. évi központi költségvetés tervezése során
 3. felhívja a  Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a  Beruházás megvalósításának támogatása érdekében 

kiadott támogatói okiratot a  2.  pont szerinti támogatás biztosítása és a  megvalósítási határidő betartása 
érdekében módosítsa, és a  2.  pont szerinti támogatást a  fedezet rendelkezésre állásától számított 30  napon belül 
az Önkormányzat részére támogatási előlegként folyósítsa.

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: a támogatói okirat módosítása tekintetében azonnal
  a támogatás folyósítása tekintetében a  2021.  évi forrás rendelkezésre állásától számított 

30 napon belül

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1558/2019. (IX. 26.) Korm. határozata
a Magyar Köztársaság és a Pakisztáni Iszlám Köztársaság között a kettős adóztatás elkerülésére 
a jövedelemadók területén Islamabadban, 1992. február 24. napján aláírt Egyezmény módosításáról szóló 
Jegyzőkönyv szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

A Kormány
 1. egyetért a  Magyar Köztársaság és a  Pakisztáni Iszlám Köztársaság között a  kettős adóztatás elkerülésére 

a  jövedelemadók területén Islamabadban, 1992. február 24. napján aláírt Egyezmény módosításáról szóló 
Jegyzőkönyv (a továbbiakban: Jegyzőkönyv) bemutatott szövegével;

 2. felhatalmazza a  pénzügyminisztert vagy az  általa kijelölt személyt a  Jegyzőkönyv bemutatott szövegének 
– a megerősítés fenntartásával történő – végleges megállapítására;

 3. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy a Jegyzőkönyv szövegének végleges megállapításához szükséges 
meghatalmazási okiratot adja ki;

 4. elfogadja a  Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló törvénytervezetet, és elrendeli a  Jegyzőkönyv szövegének végleges 
megállapítását követően annak az Országgyűléshez történő benyújtását. A törvényjavaslat előadójának a Kormány 
a pénzügyminisztert jelöli ki.

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

A miniszterelnök 109/2019. (IX. 26.) ME határozata
a Magyarország Kormánya és a Tádzsik Köztársaság Kormánya közötti gazdasági együttműködési 
megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (2) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva, 
a külgazdasági és külügyminiszter és az igazságügyi miniszter előterjesztése alapján
 1. felhatalmazom a  külgazdasági és külügyminisztert vagy az  általa kijelölt személyt a  Magyarország Kormánya és 

a Tádzsik Köztársaság Kormánya közötti gazdasági együttműködési megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) 
bemutatott szövegének – a jóváhagyás fenntartásával történő – végleges megállapítására;

 2. felhívom a külgazdasági és külügyminisztert, hogy a Megállapodás szövege végleges megállapításához szükséges 
meghatalmazási okiratot adja ki;

 3. felhívom a  külgazdasági és külügyminisztert és az  igazságügyi minisztert, hogy a  Megállapodás kihirdetéséről 
szóló kormányrendelet tervezetét a  Megállapodás szövegének végleges megállapítását követően haladéktalanul 
terjesszék a Kormány elé.

  Orbán Viktor s. k., 
  miniszterelnök
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