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III. Kormányrendeletek

A Kormány 142/2014. (IV. 30.) Korm. rendelete
a Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság és az Apáczai Kiadó 
és Könyvterjesztő Korlátolt Felelősségű Társaság társasági üzletrészének a Magyar Állam javára történő 
megszerzése nemzetstratégiai jelentőségűnek minősítéséről

A Kormány a  tisztességtelen piaci magatartás és a  versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 97.  §-ában kapott 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A Kormány a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 24/A. §-a 
alapján a  Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1143 Budapest, Szobránc 
utca 6–8., cégjegyzékszám: 01-10-042493) és az  Apáczai Kiadó és Könyvterjesztő Korlátolt Felelősségű Társaság 
(9500 Celldömölk, Széchenyi utca 18., cégjegyzékszám: 18-09-000260) 100%-os üzletrészének a  Magyar Nemzeti 
Vagyonkezelő Zárkörűen Működő Részvénytársaság által a Magyar Állam javára történő megvásárlását közérdekből 
–  különös tekintettel arra, hogy az  üzletrész megvásárlása a  nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 
törvényben meghatározott, a köznevelés tankönyvellátásának, pedagóguskézikönyv-ellátásának megszervezésével 
kapcsolatos állami feladat-ellátást szolgálja – nemzetstratégiai jelentőségű összefonódásnak minősíti.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 143/2014. (IV. 30.) Korm. rendelete
a Szeged, Dorozsmai úti Labdarúgó Stadion kialakításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt 
jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

A Kormány a  nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és 
egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), b), d) és e) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás 
és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában,
a 3.  § (4)  bekezdése tekintetében az  épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62.  § 
(1) bekezdés 16.2., 17. és 24. pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 
rendeli el:

1. § (1) A  Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja a  Szeged város közigazgatási 
területén lévő, a  Dorozsmai út–Körtöltés–Bajai út–Városgazda sor–Méntelepi-Fehér-tó által közrezárt tömbben 
elhelyezkedő, az  ingatlan-nyilvántartás szerinti 25866/6, 25868, 25869/1, 25870, 25871, 25877/2, 25883/2 és 
25886/47 helyrajzi számú ingatlanokon, illetve ezen földrészletekből a  telekalakítási eljárások jogerős befejezését 
követően kialakított földrészleteken megvalósuló beruházást érintő, az  1.  mellékletben felsorolt közigazgatási 
hatósági ügyeket, amelyek a  Szeged, Dorozsmai úti Labdarúgó Stadion megvalósításához, használatbavételéhez 
szükségesek.

 (2) A Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyben eljáró
a) elsőfokú hatóságként azt a  hatóságot jelöli ki, amely az  adott ügyfajtára vonatkozó jogszabály szerint 

elsőfokú hatóságként jár el,
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b) elsőfokú szakhatóságként azt a  hatóságot jelöli ki, amely az  adott ügyfajtára vonatkozó jogszabály szerint 
elsőfokú szakhatóságként jár el.

 (3) A Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyben eljáró
a) másodfokú hatóságként azt a  hatóságot jelöli ki, amely az  adott ügyfajtára vonatkozó jogszabály szerint 

másodfokú hatóságként jár el,
b) másodfokú szakhatóságként azt a hatóságot jelöli ki, amely az adott ügyfajtára vonatkozó jogszabály szerint 

másodfokú szakhatóságként jár el.

2. §  A Kormány az  1.  § (1)  bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyek koordinációjára – a  fővárosi és megyei 
kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 8/A. §-ában foglaltak szerinti – feladat- és hatáskörrel 
rendelkező kormánymegbízottként a Csongrád Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat jelöli ki.

3. § (1) Az  ügyfélnek az  eljárás megindítása előtt benyújtott kérelmére az  1.  § (1)  bekezdése szerinti hatósági ügyekben 
a  szakhatóság – a  hatóság határozatának jogerőre emelkedéséig felhasználható – előzetes szakhatósági 
állásfoglalást ad ki azzal, hogy a  kérelemhez benyújtott előzetes szakhatósági hozzájárulást a  hatóság 
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 44. § (8) bekezdése 
szerint használja fel.

 (2) Az  1.  § (1)  bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben hozott döntés fellebbezésre tekintet nélkül 
végrehajtható.

 (3) Az  eljáró hatóság az  általa meghozott döntéseket – az  eljárás során a  személyesen az  ügyfélnek szóló végzések 
kivételével – hirdetményi úton közli. A döntés közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő 5. nap.

 (4) Az 1. § (1) bekezdése szerinti
a) építésügyi hatósági ügyekben nem kell településképi véleményezési eljárást lefolytatni,
b) beruházással összefüggésben településképi bejelentési eljárásnak nincs helye,
c) beruházással összefüggésben nem kell építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt beszerezni.

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

5. §  E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 143/2014. (IV. 30.) Korm. rendelethez

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházással összefüggő kiemelt jelentőségű 
üggyé minősített közigazgatási hatósági eljárások

Az 1.  § (1)  bekezdésben foglalt beruházással összefüggő kiemelt jelentőségű üggyé minősített közigazgatási 
hatósági ügyek:
  1. környezetvédelmi hatósági eljárások,
  2. természetvédelmi hatósági eljárások,
  3. általános építésügyi hatósági eljárások,
  4. területrendezési hatósági eljárások,
  5. örökségvédelmi hatósági engedélyezési eljárások és régészeti feltárásokkal kapcsolatos hatósági eljárások,
  6. vízügyi hatósági eljárások,
  7. tűzvédelmi hatósági eljárások,
  8. katasztrófavédelmi hatósági eljárások,
  9. útügyi hatósági eljárások,
10. a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról 

szóló 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet szerinti építésügyi hatósági engedélyezési eljárások,
11. műszaki biztonsági engedélyezési eljárások,
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12. hírközlési hatósági eljárások,
13. telekalakításra irányuló hatósági eljárások,
14. ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,
15. földmérési hatósági eljárások,
16. termőfölddel összefüggő engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,
17. talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,
18. erdővédelmi hatósági eljárások,
19. közegészségügyi hatósági eljárások,
20. azok a  további hatósági engedélyezési eljárások, melyek az  1.  § (1)  bekezdése szerinti beruházás 

megvalósításához és használatbavételéhez (üzemeltetéséhez, működéséhez) közvetlenül szükségesek,
21. az 1–20. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.

A Kormány 144/2014. (IV. 30.) Korm. rendelete
a Centrál-Mentál Szociális Szolgáltató és Munkarehabilitációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság „f.a.” 
stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről

A Kormány a  csődeljárásról és a  felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 84/A.  § (2)  bekezdés a)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A Kormány a  Centrál-Mentál Szociális Szolgáltató és Munkarehabilitációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 
„felszámolás alatt” (székhelye: 6435 Kunbaja, Major központ 0193/44.; cégjegyzékszáma: 03-09-118234) gazdasági 
társaságot (a  továbbiakban: Társaság) a  csődeljárásról és a  felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 
(a továbbiakban: Cstv.) 65. §-a alapján stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősíti.

2. §  A Kormány megállapítja, hogy a  Társaság mint stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezet 
vonatkozásában a Cstv. 65–67. §-át kell alkalmazni.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 145/2014. (IV. 30.) Korm. rendelete
a REORG Gazdasági és Pénzügyi Zártkörűen Működő Részvénytársaság „f.a.” stratégiailag kiemelt 
jelentőségű gazdálkodó szervezetté való minősítéséről

A Kormány a  csődeljárásról és a  felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 84/A.  § (2)  bekezdés a)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A Kormány a  REORG Gazdasági és Pénzügyi Zártkörűen Működő Részvénytársaság „felszámolás alatt” (székhely: 
1116 Budapest, Hengermalom út 1.; cégjegyzékszám: 01-10-041773; adószám: 10712018-2-43) gazdasági társaságot 
a  csődeljárásról és a  felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (a  továbbiakban: Cstv.) 65.  §-a alapján 
stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősíti.
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2. §  A Kormány – figyelemmel a Cstv. 65. §-ra – megállapítja, hogy a REORG Gazdasági és Pénzügyi Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság „f.a.”, mint stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezet vonatkozásában a  Cstv. 
65–67. §-át alkalmazni kell.

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

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

A Kormány 1277/2014. (IV. 30.) Korm. határozata
2014. május–december közötti időszak közfoglalkoztatási kérdéseiről

A Kormány
a) a közfoglalkoztatásért felelős miniszter jelentése szerint tudomásul veszi, hogy 200 ezer fő napi 8 órás 

közfoglalkoztatása jelenleg folyamatban van;
b) felkéri a  közfoglalkoztatásért felelős minisztert, hogy a  közfoglalkoztatás 2014. évi céljairól szóló  

1199/2014. (IV. 1.) Korm. határozatban foglalt célok teljesítése érdekében havi átlagban 200 ezer fő 
2014. december 31-ig történő folyamatos, napi 8 órás közfoglalkoztatását biztosítsa;
Felelős: közfoglalkoztatásért felelős miniszter
Határidő: folyamatos

c) felkéri a  közfoglalkoztatásért felelős minisztert, mérje fel, hogy milyen reális igény van a  havi átlagosan 
200  ezer fő feletti közfoglalkoztatásra. Ezen többletlétszám foglalkoztatására készítsen tervezetet, és azt 
mutassa be a Kormánynak;
Felelős: közfoglalkoztatásért felelős miniszter
Határidő: 2014. július 15.

d) felkéri a  közfoglalkoztatásért felelős minisztert, vizsgálja meg a  lehetőségét a  határozatlan idejű 
közfoglalkoztatási munkaszerződések és azok felmondása jogi feltételrendszerének kialakítására;
Felelős: közfoglalkoztatásért felelős miniszter
Határidő: 2014. július 1.

e) felhívja a  közfoglalkoztatásért felelős minisztert, hogy a  b) és c)  pontokban foglaltak megvalósításához 
szükséges többletforrásokra tegyen javaslatot.
Felelős: közfoglalkoztatásért felelős miniszter
Határidő: 2014. július 15.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1278/2014. (IV. 30.) Korm. határozata
a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 2014. május 28. és június 12. között Genfben sorra kerülő  
103. ülésszakán való részvételről

A Kormány az  egyes miniszterek, valamint a  Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010.  
(VII. 1.) Korm. rendelet 11. § e) pontja, valamint a nemzetgazdasági miniszter és a külügyminiszter előterjesztése alapján:
 1. egyetért azzal, hogy a  Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 103. ülésszakán a  Magyarországot képviselő tripartit 

küldöttség vegyen részt;
 2. felhatalmazza a  foglalkoztatáspolitikáért felelős minisztert, hogy a  küldöttség tagjait a  külpolitikáért felelős 

miniszterrel egyetértésben jelölje ki;
 3. felhívja a  külpolitikáért felelős minisztert, hogy a  küldöttség részére a  részvételhez szükséges meghatalmazási 

okiratot adja ki;
 4. egyetért azzal, hogy a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 103. ülésszakán részt vevő küldöttség kormányzati oldala 

a nemzeti érdekek figyelembevételével:
4.1. értékelje a  Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (a  továbbiakban: ILO) és a  Nemzetközi Munkaügyi Hivatal 

tevékenységét;
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4.2. vegyen részt az ILO Igazgatótestülete 2014–2017. közötti kormányzati tagjainak kiválasztásában;
4.3. vegyen részt a nemzetközi munkaügyi egyezmények és ajánlások végrehajtásáról szóló, a  foglalkoztatásról, 

mint stratégiai célkitűzéséről szóló általános vitákban, illetve a  kényszermunkáról szóló 1930. évi 29. sz. 
ILO egyezmény kiegészítéséről szóló, valamint az  informálisból a  formális gazdaságba való átmenetek 
elősegítéséről szóló nemzetközi munkaügyi normák szövegét előkészítő vitákban;

 5. felhatalmazza a  foglalkoztatáspolitikáért felelős minisztert vagy az  általa kijelölt személyeket a  kényszermunkáról 
szóló 1930. évi 29. sz. ILO egyezmény kiegészítéséről szóló nemzetközi munkaügyi norma, valamint a  2006. évi 
Tengerészeti Munkaügyi Egyezmény Szabályzata módosítása szövegének – a megerősítés fenntartásával történő – 
végleges megállapítására, amennyiben az megfelel a nemzeti érdekeknek.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1279/2014. (IV. 30.) Korm. határozata
a Nemzetközi Megújuló Energia Ügynökség (IRENA) Alapokmánya részes államává váláshoz szükséges 
értesítésről

A Kormány
 1. egyetért azzal, hogy Magyarország a  Nemzetközi Megújuló Energia Ügynökség (IRENA) Alapokmánya 

(a továbbiakban: Alapokmány) részes államává váljon;
 2. felhatalmazza a  külpolitikáért felelős minisztert vagy az  általa kijelölt személyt, hogy az  Alapokmány VI.  cikk 

B.  bekezdés 2.  pontjában foglaltaknak megfelelően Magyarország részes állammá válásra vonatkozó szándékáról 
szóló értesítést megtegye;

 3. felhívja az  energiapolitikáért felelős minisztert, hogy az  Alapokmány kihirdetéséről szóló kormányrendelet 
tervezetét – a  Magyarország részes állammá válásra vonatkozó szándékáról szóló értesítés elfogadásáról való 
tudomásszerzést követően – terjessze a Kormány elé.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1280/2014. (IV. 30.) Korm. határozata
az Egységes Szanálási Alap létrehozásáról szóló Kormányközi Megállapodás szövegének  
végleges megállapítására adott felhatalmazásról

A Kormány
 1. egyetért az  Egységes Szanálási Alap létrehozásáról szóló Kormányközi Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) 

bemutatott szövegével;
 2. felhatalmazza a nemzetgazdasági minisztert vagy az általa kijelölt személyt a Megállapodás bemutatott szövegének 

– a megerősítés fenntartásával történő – végleges megállapítására;
 3. felhívja a  külügyminisztert, hogy a  Megállapodás szövege végleges megállapításához szükséges meghatalmazási 

okiratot adja ki;
 4. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a Megállapodás kihirdetéséről szóló törvény tervezetét a Megállapodás 

szövegének végleges megállapítását követően haladéktalanul terjessze a Kormány elé.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1281/2014. (IV. 30.) Korm. határozata
a belügyi célokra használt, értékesítésre kijelölt állami tulajdonú ingatlan elidegenítéséből származó 
bevételnek az Európai Rendőr-akadémia (CEPOL) székhelyének létrehozására történő felhasználásáról

A Kormány
 1. a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény (a  továbbiakban: Kvtv.) 6.  § 

(11) bekezdése alapján jóváhagyja, hogy a Budapest 8362/2 helyrajzi számú, természetben a Budapest XII. kerület 
Fodor utca 4.b. szám alatt található ingatlan elidegenítéséből származó nettó 338,4 millió forint értékesítési bevétel 
az Európai Rendőr-akadémia (CEPOL) székhelyének biztosításához szükséges beruházás teljes körű finanszírozására 
kerüljön felhasználásra az 1. melléklet szerint;

 2. egyetért azzal, hogy az 1. pont szerinti értékesítési bevétel felhasználásával megvalósuló beszerzésekre a Kormány 
irányítása alá tartozó fejezetek költségvetési szerveinek eszközbeszerzéseiről szóló 1982/2013. (XII. 29.) Korm. 
határozatot nem kell alkalmazni;

 3. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva
a) elrendeli a  Kvtv. 1.  melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet címrendjének a  20. Az  Európai 

Rendőr-akadémia (CEPOL) környezete településképének javítása címmel történő kiegészítését,
b) az Európai Rendőr-akadémia (CEPOL) környezete településképének javítása érdekében 20,0 millió forint 

egyszeri átcsoportosítását rendeli el a  Kvtv. 1.  melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet,  
3. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai cím terhére , a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok 
támogatásai fejezet, 20. Az  Európai Rendőr-akadémia (CEPOL) környezete településképének javítása cím 
javára a 2. melléklet szerint;
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 belügyminiszter
Határidő: azonnal

 4. egyetért azzal, hogy a  belügyminiszter a  Kvtv. helyi önkormányzatok támogatásait tartalmazó költségvetési 
fejezetéből a Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat feladatainak támogatása érdekében nyújtandó 
támogatás felhasználásának és elszámolásának feltételeiről 2014. május 14-éig támogatási megállapodást köt 
Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatával;

 5. egyetért azzal, hogy a belügyminiszter a 3. pont b) alpontja szerinti támogatást – a 4. pont szerinti megállapodás 
megkötését követően, legkésőbb 2015. december 15-éig történő elszámolási kötelezettséggel – folyósítsa Budapest 
Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata számára.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1281/2014. (IV. 30.) Korm. határozathoz

XIV. Belügyminisztérium

Millió forintban, egy tizedessel
ÁHT Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím csoport előir. név név név cím cím csop. K I A D Á S O K (+/-) következő
azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt előirányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

XIV. Belügyminisztérium
001580 7 Rendőrség

K7 Felújítás 98,4
236630 15 BM Nemzetközi Oktatási Központ

K6 Beruházások 240,0

Millió forintban, egy tizedessel
ÁHT. Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. B E V É T E L A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím csoport előir. név név név cím cím csop. (+/-) következő
azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt előirányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

Millió forintban, egy tizedessel
ÁHT. Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím csoport előir. név név név cím cím csop. T Á M O G A T Á S (+/-) következő
azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt előirányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

XIV. Belügyminisztérium
001580 7 Rendőrség 98,4
236630 15 BM Nemzetközi Oktatási Központ 240,0

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 338,4 338,4
Nemzetgazdasági Minisztérium
Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2014.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

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

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

1 példány
1 példány

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű   
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2. melléklet az 1281/2014. (IV. 30.) Korm. határozathoz

IX. Helyi önkormányzatok támogatásai

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

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

hatása
IX. Helyi önkormányzatok támogatásai

347395 20
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 20,0

018450 3 A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -20,0

Millió forintban, egy tizedessel
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

Millió forintban, egy tizedessel
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
Fejezetet irányító szerv időarányos
Állami Számvevőszék teljesítményarányos   
Magyar Államkincstár egyéb: azonnal 20,0  
Nemzetgazdasági Minisztérium
Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

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

1 példány
1 példány

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2014.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

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

Az Európai Rendőr-akadémia (CEPOL) környezete településképének javítása

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

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

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
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A Kormány 1282/2014. (IV. 30.) Korm. határozata
a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról 
és egyes kormányhatározatok módosításáról

 1. A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 21. § (6) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 
a Kunhegyesi Református Egyházközség által tervezett beruházáshoz 400,0 millió forint egyszeri átcsoportosítását 
rendeli el elszámolási, a  fel nem használt rész tekintetében visszatérítési kötelezettséggel a  Magyarország 
2014.  évi központi költségvetéséről szóló 2013.  évi CCXXX.  törvény (a  továbbiakban: Kvtv.) 1.  melléklet 
XI. Miniszterelnökség fejezet, 17. Rendkívüli kormányzati intézkedések cím terhére, a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi 
Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 55. Egyházi célú központi költségvetési 
hozzájárulások alcím, 9. Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása jogcímcsoport javára 
az 1. melléklet szerint.
Az átcsoportosítás tekintetében

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

Az elszámolás és a visszatérítési kötelezettség tekintetében
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2015. június 30.

 2. A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 
1619/2012. (XII. 18.) Korm. határozatban a „2014. március 31.” szövegrész helyébe a „2014. december 31.” szöveg lép.

 3. A Mezőkövesd Zsóry Futball Club Kft. fejlesztéséhez a  rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból 
történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1438/2013. (VII. 11.) Korm. határozatban a „2014. június 30.” szövegrész 
helyébe a „2014. december 31.” szöveg lép.

 4. A Nagykovácsi Kastélypark Komplexum fejlesztéséhez a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból 
történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1517/2013. (VIII. 1.) Korm. határozat 2.  pontjában a  „Nagykovácsi 
Kastélypark Komplexum fejlesztéshez” szövegrész helyébe a „Nagykovácsi Kastélypark Komplexum (kastélypark és 
Julianna major) fejlesztéshez” szöveg lép.

 5. A Kormány egyetért azzal, hogy
a) a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 

1107/2014. (III. 6.) Korm. határozatban (a  továbbiakban: Határozat) átcsoportosított 1030,7 millió forintból 
500 millió forint nem kerül felhasználásra, és

b) a Határozat 1.  mellékletében a  XXXIII. Magyar Tudományos Akadémia fejezet, 7. Fejezeti kezelésű 
előirányzatok cím, 21. Az Európai Neutronkutató Központ (ESS) projektben való magyar részvétel támogatása 
alcímre elrendelt 500 millió forintos kiadási és támogatási átcsoportosítás visszavonásra kerül.

 6. A Kormány egyetért azzal, hogy a  Téry Ödön Nemzeti Turistaház-fejlesztési Program keretében megvalósuló 
infrastruktúra-fejlesztésekről, valamint a  rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő 
előirányzat-átcsoportosításról szóló 1220/2014. (IV. 8.) Korm. határozat (a  továbbiakban: Korm. határozat) 
végrehajtása során a  Korm. határozat 1.  melléklete szerint – az  egyszeri előirányzat-átcsoportosítás összesen 
összegének változatlanul hagyása mellett – a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 13. Sportintézmények 
cím, 2. Nemzeti Sportközpontok alcím, K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások kiemelt előirányzat javára 
átcsoportosított 150,0 millió forint a  K6. Beruházások kiemelt előirányzat terhére kerüljön felhasználásra és 
elszámolásra.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1282/2014. (IV. 30.) Korm. határozathoz
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
XI. Miniszterelnökség

Millió forintban, egy tizedessel

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

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

hatása
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

55 Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások

335740 9 Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 400,0

XI. Miniszterelnökség

297102 17 Rendkívüli kormányzati intézkedések 

K5 Egyéb működési célú kiadások -400,0

Millió forintban, egy tizedessel

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

Millió forintban, egy tizedessel

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
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

55 Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások

335740 9 Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása 400,0

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év

Fejezetet irányító szerv időarányos

Állami Számvevőszék teljesítményarányos   

Magyar Államkincstár egyéb: azonnal 400,0 400,0  

Nemzetgazdasági Minisztérium

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

1 példány

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

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

2 példány

A módosítást 
elrendelő 

jogszabály/ 
határozat száma

A módosítást 
elrendelő 

jogszabály/ 
határozat száma

Az adatlap 5 példányban töltendő ki

1 példány

1 példány

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

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

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2014.

A módosítást 
elrendelő 

jogszabály/ 
határozat száma

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű   
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A Kormány 1283/2014. (IV. 30.) Korm. határozata
a Gyöngyöshalász község külterületén fekvő, egyes ipari-gazdasági övezetbe tartozó földrészletek 
beruházási célterületté nyilvánításáról

A Kormány a  termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 11.  § (2) és (3)  bekezdésében foglaltakra 
figyelemmel beruházási célterületté nyilvánítja a  Gyöngyöshalász község külterületén fekvő, az  ingatlan-
nyilvántartás szerint 0105/2, 0105/10, 0105/11, 0105/12, 0105/13, 0105/14, 0105/15, 0105/16, 0105/17, 0105/18, 
0106, 0107/1, 0107/3, 0110, 0111/7, 0111/8, 0111/9, 0111/10, 0111/11, 0111/12, 0111/13 helyrajzi számú 
földrészleteket, valamint az ezen földrészletekből a telekalakítási eljárások jogerős befejezését követően kialakított 
földrészleteket.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Magyar Közlönyt a Szerkesztőbizottság közreműködésével a Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium szerkeszti.
A Szerkesztőbizottság elnöke: dr. Biró Marcell,
a szerkesztésért felelős: dr. Borókainé dr. Vajdovits Éva.
A szerkesztőség címe: Budapest V., Kossuth tér 2–4.
A Határozatok Tára hivatalos lap tartalma a Magyar Közlöny IX. részében jelenik meg.
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: Majláth Zsolt László ügyvezető.
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