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Kormányrendeletek

A Kormány 269/2014. (XI. 4.) Korm. rendelete
a Magyar Testgyakorlók Köre Budapest létesítményfejlesztési programja részét képező beruházások
megvalósításával 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) és e) pontjában,
az 1. § (4) bekezdése és a 2. melléklet tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában,
a 2. § 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)
a Budapest XIV. kerület közigazgatási területén, a 31267/91 helyrajzi számú ingatlanon fekvő Lantos Mihály
Sporttelepen,
b)
a Budapest VIII. kerület közigazgatási területén, a 38852/6 helyrajzi számú ingatlanon fekvő Hidegkuti Nándor
Stadionon, továbbá
c)
a Budapest VIII. kerület közigazgatási területén, a 38821/4/6 helyrajzi számú ingatlanon, illetve
d)
az a)–c) pont szerinti földrészletekből telekalakítási eljárás jogerős befejezését követően kialakított
földrészleteken
a Magyar Testgyakorlók Köre Budapest létesítményfejlesztési programja keretében megvalósuló sporttelep, stadion
és környezete fejlesztésére irányuló beruházásokkal összefüggő, az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági
ügyeket.
(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a beruházásokkal összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási
hatósági eljárásokat, amelyek az (1) bekezdés szerinti beruházások megvalósításához és használatbavételéhez
szükségesek.
(3) A Kormány az (1) bekezdés szerinti beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságként
az 1. mellékletben meghatározott hatóságokat jelöli ki.
(4) Azokban az esetekben, amikor az 1. mellékletben meghatározott ügyfajtákra vonatkozó jogszabály az adott ügyben
szakhatóság közreműködését rendeli el, a Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró
szakhatóságként a 2. mellékletben meghatározott hatóságokat jelöli ki.

2. §		
Az 1. § (1) bekezdése szerinti beruházásokkal összefüggésben
a)
nem kell építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt beszerezni,
b)
nem kell településképi véleményezési eljárást lefolytatni és
c)
településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.
3. §

(1) Az ügyfélnek az eljárás megindítása előtt benyújtott kérelmére az 1. melléklet szerinti hatósági eljárásokban
a szakhatóság – a hatóság határozatának meghozataláig 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. melléklet szerinti közigazgatási hatósági ügyekben hozott döntés fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható.
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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 269/2014. (XI. 4.) Korm. rendelethez
Az 1. § (1) bekezdése szerinti nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások
megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárások és az eljárások lefolytatásához
hatáskörrel rendelkező közigazgatási szervek
A

B

Beruházás megnevezése

Beruházás azonosítója

1

C

D

E

Első fokon eljáró hatóság

Másodfokon eljáró hatóság

A beruházás megvalósításával
kapcsolatos engedélyezési
eljárások

2

3

4

Sporttelep, stadion
és környezete
fejlesztésére
irányuló beruházás,
a kapcsolódó
infrastruktúra- és
közműfejlesztésekkel

Budapest XIV. kerület
közigazgatási területén
fekvő, 31267/91 helyrajzi
számú, a Budapest VIII.
kerület közigazgatási
területén fekvő,
38852/6 helyrajzi
számú, a Budapest VIII.
kerület közigazgatási
területén fekvő,
38821/4/6 helyrajzi
számú ingatlan, illetve
az ezen földrészletekből
telekalakítási eljárás
jogerős befejezését
követően kialakított
földrészleteken
megvalósuló beruházást
érintő ingatlanok

általános építésügyi
hatósági engedélyezési
eljárások

Budapest Főváros
Kormányhivatala V.
Kerületi Hivatalának
Építésügyi és
Örökségvédelmi
Hivatala

Budapest Főváros
Kormányhivatalának
Építésügyi és
Örökségvédelmi
Hivatala

környezetvédelmi és
természetvédelmi
hatósági engedélyezési
eljárások

Közép-Duna-völgyi
Környezetvédelmi és
Természetvédelmi
Felügyelőség

Országos
Környezetvédelmi és
Természetvédelmi
Főfelügyelőség

útügyi hatósági
Budapest Főváros
engedélyezési eljárások Kormányhivatala
Közlekedési
Felügyelősége

Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központja

a Magyar Kereskedelmi
Engedélyezési
Hivatalról és a területi
mérésügyi és
műszaki biztonsági
hatóságokról szóló
320/2010. (XII. 27.)
Korm. rendelet 12. §
(2) bekezdése és 13. §
(2) bekezdése szerinti
engedélyezési eljárások

Budapest Főváros
Kormányhivatala
Mérésügyi és
Műszaki Biztonsági
Hatósága

Magyar Kereskedelmi
Engedélyezési Hivatal

6

vízügyi és vízvédelmi
hatósági eljárások

Fővárosi
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság

Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság

7

hírközlési hatósági
eljárások

Nemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság
Hivatala

Nemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság
elnöke

5
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8

telekalakítási,
földmérési, ingatlannyilvántartási hatósági
eljárások

Budapest Főváros
a Budapest VIII.
Kormányhivatalának
kerületében
Földhivatala
megvalósuló
beruházások
tekintetében
a Budapesti 1. Számú
Földhivatal,
a Budapest XIV.
kerületében
megvalósuló
beruházások
tekintetében
a Budapesti 2. Számú
Földhivatal

9

talajvédelmi hatósági
eljárások

Pest Megyei
Kormányhivatal
Növény- és
Talajvédelmi
Igazgatósága

Nemzeti
Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal

10

beépített tűzjelző,
tűzoltó berendezések
létesítési és
használatbavételi
eljárásai,
tűzvédelmi hatósági
ügyekben eltérési
engedélyezési
eljárások,
jogszabályban rögzített
tűzvédelmi hatósági
egyeztetésekkel
kapcsolatos eljárások

Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság

nincs

2. melléklet a 269/2014. (XI. 4.) Korm. rendelethez
Az 1. § (1) bekezdése szerinti nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások
megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárásokban közreműködő hatáskörrel
rendelkező szakhatóságok
1

A

B

C

Szakhatósági közreműködés tárgyköre

Elsőfokú eljárásban kijelölt szakhatóság

Másodfokú eljárásban kijelölt szakhatóság

2

Építésügy

Budapest Főváros Kormányhivatala
V. Kerületi Hivatalának Építésügyi és
Örökségvédelmi Hivatala

Budapest Főváros Kormányhivatalának
Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala

3

Környezetvédelem és
természetvédelem

Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Felügyelőség

Országos Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főfelügyelőség

4

Vízügy és vízvédelem

Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

5

Közlekedés: közút

Budapest Főváros Kormányhivatala
Közlekedési Felügyelősége

Nemzeti Közlekedési Hatóság
Központja
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6

Rendészet: az egyéb országos
közutak, a helyi közutak és
a közforgalom elől el nem zárt
magánutak esetén

a Budapest VIII. kerületében megvalósuló Budapesti Rendőr-főkapitányság
beruházások tekintetében a VIII. Kerületi
Rendőrkapitányság,
a Budapest XIV. kerületében megvalósuló
beruházások tekintetében a XIV. Kerületi
Rendőrkapitányság

7

Tűzvédelem

Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

nincs

8

Katasztrófavédelem

Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

nincs

9

Talajvédelem

Pest Megyei Kormányhivatal Növény- és
Talajvédelmi Igazgatósága

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági
Hivatal

10

Hírközlés

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
Hivatala

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
elnöke

11

Műszaki biztonság

Budapest Főváros Kormányhivatala
Mérésügyi és Műszaki Biztonsági
Hatósága

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési
Hivatal

12

Egészségügy

Budapest Főváros Kormányhivatala
Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve

Országos Tisztifőorvosi Hivatal

13

Műemlékvédelem és régészet

Budapest Főváros Kormányhivatala
V. Kerületi Hivatalának Építésügyi és
Örökségvédelmi Hivatala

Budapest Főváros Kormányhivatalának
Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala

A Kormány 270/2014. (XI. 4.) Korm. rendelete
a fertődi Porpáczy Aladár Középiskola elhelyezéséhez szükséges új iskola és tornaterem beruházási program
megvalósításával 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) és e) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 16., 17. és
24. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 4. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §

(1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja a Fertőd 323/1 helyrajzi számú
ingatlanon megvalósuló, a fertődi Porpáczy Aladár Középiskola elhelyezéséhez szükséges új iskola és tornaterem
beruházási programmal (a továbbiakban: Beruházás) összefüggő, az 1. mellékletben meghatározott közigazgatási
hatósági ügyeket.
(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a Beruházással összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági
eljárásokat, amelyek a Beruházás megvalósításához és használatbavételéhez szükségesek.
(3) A Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságként az 1. mellékletben
meghatározott hatóságokat jelöli ki.
(4) Azokban az esetekben, amikor az 1. mellékletben meghatározott ügyfajtákra vonatkozó jogszabály az adott ügyben
szakhatóság közreműködését rendeli el, a Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró
szakhatóságként a 2. mellékletben meghatározott hatóságokat jelöli ki.
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2. §		
A Beruházással összefüggésben
a)
nem kell építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt beszerezni,
b)
nem kell településképi véleményezési eljárást lefolytatni,
c)
településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.
3. §

(1) Az ügyfélnek az eljárás megindítása előtt benyújtott kérelmére az 1. § (1) bekezdése szerinti hatósági eljárásokban
a szakhatóság – a hatóság határozatának meghozataláig 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.

4. §

(1) A Beruházás hivatalos közbeszerzési tanácsadója, beruházáslebonyolítója és építési műszaki ellenőre kizárólagos
joggal a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.
(2) Az (1) bekezdés szerinti beruházáslebonyolítói feladatkörbe az épített környezet alakításáról és védelméről
szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 43. § (1) bekezdés c)–d), f ), j) és k) pontjában, valamint az építőipari kivitelezési
tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 7. § (3) bekezdésében foglalt feladatokon túlmenően
– az építésügyi szakmagyakorlásra vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok betartásával – minden olyan feladat,
illetve tevékenység ellátása beletartozik, ami az építési tevékenység szakszerű megvalósításának előkészítésével,
ellenőrzésével vagy irányításával kapcsolatos.

5. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
6. §		
E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a 270/2014. (XI. 4.) Korm. rendelethez
A Beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárások és az eljárások
lefolytatásához hatáskörrel rendelkező közigazgatási szervek
A

B

C

D

E

Első fokon eljáró hatóság

Másodfokon eljáró hatóság

A beruházás

1

Beruházás megnevezése

Beruházás azonosítója

megvalósításával kapcsolatos
engedélyezési eljárások

2

A fertődi Porpáczy
Aladár Középiskola
elhelyezéséhez
szükséges új iskola
és tornaterem
megvalósítására
irányuló beruházás

Fertőd 323/1
helyrajzi számon
nyilvántartott
földrészlet

általános
építésügyi hatósági
engedélyezési
eljárások

Soproni Járási Hivatal
Járási Építésügyi
Hivatala

Győr-Moson-Sopron
Megyei
Kormányhivatal
Építésügyi és
Örökségvédelmi
Hivatala
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3

örökségvédelmi
hatósági
engedélyezési
eljárások, régészeti
feltárásokkal
kapcsolatos eljárások
(a további régészeti
feladatellátás
meghatározása
kivételével)

Győri Járási Hivatal
Járási Építésügyi
és Örökségvédelmi
Hivatala

4

további régészeti
feladatellátás
meghatározása

5

környezetvédelmi és
természetvédelmi
hatósági
engedélyezési
eljárások
útügyi hatósági
engedélyezési
eljárások

Budapest Főváros
Kormányhivatala
Építésügyi és
Örökségvédelmi
Hivatala
Nyugat-Dunántúli
Környezetvédelmi és
Természetvédelmi
Felügyelőség

6

7

8

9

10

11

Győr-Moson-Sopron
Megyei Kormányhivatal
Közlekedési
Felügyelősége
a Magyar Kereskedelmi Győr-Moson-Sopron
Megyei Kormányhivatal
Engedélyezési
Hivatalról és a területi Mérésügyi és Műszaki
Biztonsági Hatósága
mérésügyi és
műszaki biztonsági
hatóságokról szóló
320/2010. (XII. 27.)
Korm. rendelet 12. §
(2) bekezdése és
13. § (2) bekezdése
szerinti engedélyezési
eljárások
vízügyi és vízvédelmi
Győr-Moson-Sopron
hatósági eljárások
Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
hírközlési hatósági
Nemzeti Média- és
eljárások
Hírközlési Hatóság
Hivatala
Soproni Járási Hivatal
földvédelmi,
Járási Földhivatala
telekalakítási,
földmérési, ingatlannyilvántartási hatósági
eljárások
talajvédelmi hatósági
Győr-Moson-Sopron
eljárások
Megyei Kormányhivatal
Növény- és Talajvédelmi
Igazgatósága

Győr-Moson-Sopron
Megyei
Kormányhivatal
Építésügyi és
Örökségvédelmi
Hivatala,
régészet esetében
Budapest Főváros
Kormányhivatala
Építésügyi és
Örökségvédelmi
Hivatala
nincs

Országos
Környezetvédelmi és
Természetvédelmi
Főfelügyelőség
Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központja

Magyar Kereskedelmi
Engedélyezési Hivatal

Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
Nemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság
elnöke
Győr-Moson-Sopron
Megyei
Kormányhivatal
Földhivatala
Nemzeti
Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal
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12

beépített tűzjelző,
tűzoltó berendezések
létesítési és
használatbavételi
eljárásai
tűzvédelmi hatósági
ügyekben eltérési
engedélyezési
eljárások
jogszabályban
rögzített
tűzvédelmi hatósági
egyeztetésekkel
kapcsolatos eljárások

13

14

Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság

nincs

Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság

nincs

nincs

2. melléklet a 270/2014. (XI. 4.) Korm. rendelethez
A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges
hatósági engedélyezési eljárásokban közreműködő hatáskörrel rendelkező szakhatóságok

1

A

B

C

Szakhatósági közreműködés tárgyköre

Első fokú eljárásban kijelölt szakhatóság

Másodfokú eljárásban kijelölt szakhatóság

2

építésügy

Soproni Járási Hivatal Járási
Építésügyi Hivatala

Győr-Moson-Sopron Megyei
Kormányhivatal Építésügyi és
Örökségvédelmi Hivatala

3

a településrendezési
követelményeknek és a helyi építési
szabályzatnak való megfelelőség

Sopron Megyei Jogú Város
Önkormányzatának jegyzője

Győr-Moson-Sopron Megyei
Kormányhivatal

4

környezetvédelem, természetvédelem

Nyugat-Dunántúli Környezetvédelmi
és Természetvédelmi Felügyelőség

Országos Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főfelügyelőség

5

vízügy és vízvédelem

Győr-Moson-Sopron Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

6

közlekedés: közút

Győr-Moson-Sopron Megyei
Kormányhivatal Közlekedési
Felügyelősége

Nemzeti Közlekedési Hatóság
Központja

7

rendészet: gyorsforgalmi utak esetén

Országos Rendőr-főkapitányság

rendészetért felelős miniszter

8

rendészet: az egyéb országos közutak, Soproni Rendőrkapitányság
a helyi közutak és a közforgalom elől el
nem zárt magánutak esetén

Győr-Moson-Sopron Megyei
Rendőr-főkapitányság

9

tűzvédelem

Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

nincs

10

katasztrófavédelem

Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

nincs

11

talajvédelem

Győr-Moson-Sopron Megyei
Kormányhivatal Növény- és
Talajvédelmi Igazgatósága

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági
Hivatal

12

hírközlés

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Nemzeti Média- és Hírközlési
Hivatala
Hatóság elnöke
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13

műszaki biztonság

Győr-Moson-Sopron Megyei
Kormányhivatal Győri Mérésügyi és
Műszaki Biztonsági Hatósága

Magyar Kereskedelmi
Engedélyezési Hivatal

14

egészségügy

Győr-Moson-Sopron Megyei
Kormányhivatal Népegészségügyi
Szakigazgatási Szerve

Országos Tisztifőorvosi Hivatal

15

örökségvédelem

Győri Járási Hivatal Járási Építésügyi
és Örökségvédelmi Hivatala

Győr-Moson-Sopron Megyei
Kormányhivatal Építésügyi és
Örökségvédelmi Hivatala

16

régészet

Győri Járási Hivatal Járási Építésügyi
és Örökségvédelmi Hivatala

Budapest Főváros Kormányhivatala
Építésügyi és Örökségvédelmi
Hivatala

A Kormány 271/2014. (XI. 4.) Korm. rendelete
a 2015. évi Milánói Világkiállítás magyar pavilonjának megvalósításával kapcsolatos egyes feladatok
irányítását és lebonyolítását végrehajtó szervezet kijelöléséről
A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §

(1) A 2015. évi Milánói Világkiállítás magyar pavilonjának megvalósításával kapcsolatos egyes feladatok
(a továbbiakban: projekt) irányítását és lebonyolítását a 100%-os állami tulajdonban álló Carpathia Nemzeti Kreatív
Gazdaságfejlesztő és Innovációs Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Carpathia Kft.) végzi.
(2) A Carpathia Kft. a projekt irányítójaként és lebonyolítójaként jogosult és egyben köteles a projekt megvalósításához
szükséges feladatok részletes meghatározására és azok végrehajtása érdekében beszerzési és szükség szerint egyéb
tárgyú szerződések megkötésére.
(3) A Carpathia Kft. a projekt megvalósítása érdekében megtett intézkedéseiről havonta – minden hónap 15. napjáig –
tájékoztatja a nemzeti fejlesztési minisztert, az emberi erőforrások miniszterét és a Miniszterelnökséget vezető
minisztert.

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

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

A Kormány 1598/2014. (XI. 4.) Korm. határozata
a NATO műveleti alárendeltségű légijárművek alkalmazásáról
A Kormány Magyarország és az Észak-atlanti Szerződés Szervezete (a továbbiakban: NATO) tagállamainak légtere védelme
érdekében, az Alaptörvény 47. cikkének (3) bekezdése alapján
a)
hozzájárul, hogy a NATO Integrált Légvédelmi Rendszerében (NATO Integrated Air Defence System –
NATINADS) vagy az azt felváltó rendszerben légvédelmi készenléti szolgálatot teljesítő szövetséges
légijárművek a feladattal arányos és erre felkészített erőkkel a magyar légtérbe belépjenek, azon
átrepüljenek, illetve szükség esetén a magyar légtérben alkalmazásukra kerüljön sor, amennyiben ezt
a Magyar Honvédség légierő ügyeletes parancsnoka is indokoltnak tartja a kialakult helyzetre figyelemmel;
b)
hozzájárul, hogy a szövetséges légijárművek a magyar légtérben észak-atlanti tanácsi döntésen alapuló
műveletekben részt vegyenek, ennek érdekében a magyar légtérbe belépjenek, azon átrepüljenek, illetve
szükség esetén a magyar légtérben alkalmazásukra kerüljön sor, figyelembe véve a Magyarország által
a döntéshozatali eljárás során tett, a magyar részvételt vagy a magyar légteret érintő esetleges korlátozást
vagy fenntartást;
c)
hozzájárul ahhoz, hogy az a) és b) pont szerinti műveletekben részt vevő szövetséges légijárművek, azok
személyzete és a földi kiszolgáláshoz szükséges személyzet és felszerelés a műveletek végzéséhez szükséges
időtartamra, de legfeljebb harminc napra Magyarországon települjenek;
d)
hozzájárul ahhoz, hogy a Magyar Honvédség légierejének NATO műveleti alárendeltségbe tartozó légvédelmi
készenléti szolgálatot teljesítő elfogó légijárművei a szövetségi légtér védelme érdekében – Magyarország
légterét elhagyva – a NATINADS vagy az azt felváltó rendszer alkalmazási eljárásainak megfelelően,
magyarországi készenlétből vagy másik NATO tagállam területén települve légtérrendészeti tevékenységet
végezzenek és szükség esetén alkalmazásra kerüljenek, amennyiben
da)
ez a Magyar Honvédség légierő ügyeletes parancsnoka megítélése szerint nem jár a magyar
légvédelmi érdekek sérelmével és a tevékenység ellátásához külön megállapodásban az érintett
szövetséges állam előzetesen hozzájárult, vagy
db)
az érintett szövetséges állam a légtérrendészeti feladatok ellátásához előzetesen hozzájárult a NATO
részére tett nyilatkozatával, és a NATO illetékes szerve ezt szövetségi feladatként elrendelte;
e)
hozzájárul ahhoz, hogy a Magyar Honvédség d) pont szerinti műveletben részt vevő légijárműveinek
személyzete, valamint a földi kiszolgálásához szükséges személyzet és felszerelés a műveletek végzéséhez
szükséges időtartamra szövetséges állam területén települjenek.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1599/2014. (XI. 4.) Korm. határozata
a NATO műveleti alárendeltségű légvédelmi készenléti elfogó légijárművek alkalmazásáról szóló
1587/2012. (XII. 17.) Korm. határozat hatályon kívül helyezéséről
1. Hatályát veszti a NATO műveleti alárendeltségű légvédelmi készenléti elfogó légijárművek alkalmazásáról szóló
1587/2012. (XII. 17.) Korm. határozat.
2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 1600/2014. (XI. 4.) Korm. határozata
az ENSZ Gyermekalapja Globális Szolgáltató Központjának Budapestre telepítéséről szóló tárgyalások
megkezdéséről
1. A Kormány
a)
egyetért azzal, hogy Magyarország folytasson tárgyalásokat az ENSZ Gyermekalapja Globális Szolgáltató
Központjának Budapestre történő telepítése érdekében;
b)
felhatalmazza a külgazdasági és külügyminisztert, hogy jelölje ki a magyar tárgyaló küldöttség vezetőjét;
c)
felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, valamint a nemzetgazdasági minisztert, hogy a tárgyaló
küldöttségbe két-két tagot delegáljon, és illetékességi körükben tárgyalási mandátummal ellássa, illetve
az emberi erőforrások miniszterét, valamint a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a tárgyaló küldöttségbe
egy-egy tagot delegáljon, és illetékességi körükben tárgyalási mandátummal ellássa.
Felelős:
külgazdasági és külügyminiszter
emberi erőforrások minisztere
nemzetgazdasági miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
azonnal
2. A külgazdasági és külügyminiszter az 1. pont szerinti tárgyaló küldöttség általa delegálandó tagjait a Nemzeti
Befektetési Ügynökség bevonásával jelöli ki, a nemzetgazdasági miniszter az 1. pont szerinti tárgyaló küldöttség
általa delegálandó tagjait a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság bevonásával jelöli ki.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1601/2014. (XI. 4.) Korm. határozata
a Magyarország Kormánya és a Szaúd-arábiai Királyság Kormánya között az atomenergia békés célú
felhasználásáról szóló együttműködési megállapodás szövegének végleges megállapítására adott
felhatalmazásról
A Kormány
1. egyetért a Magyarország Kormánya és a Szaúd-arábiai Királyság Kormánya között az atomenergia békés célú
felhasználásáról szóló együttműködési megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) bemutatott szövegével;
2. felhatalmazza a nemzeti fejlesztési minisztert vagy az általa kijelölt személyt a Megállapodás bemutatott
szövegének – a jóváhagyás fenntartásával történő – végleges megállapítására;
3. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy a Megállapodás szövegének végleges megállapításához szükséges
meghatalmazási okiratot adja ki;
4. jóváhagyja a Megállapodás kihirdetéséről szóló kormányrendelet tervezetét és elrendeli a Megállapodás
szövegének végleges megállapítását követően annak a Magyar Közlönyben történő kihirdetését.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 1602/2014. (XI. 4.) Korm. határozata
az Államreform Bizottság felállításáról
1. A Kormány áttekintette az „Államreform II. – a bürokráciacsökkentés programja” (a továbbiakban: Program) egyes
intézkedéseit és megállapította, hogy egyetért
a)
az állami humántőke reformjával, így
aa)
a fegyveres szervek tagjaira vonatkozó életpályamodell kidolgozásával és bevezetésével;
ab)
az állami szférában foglalkoztatottak létszámának – az ellátott állami feladatok függvényében
történő – intézményi szintű felülvizsgálatával, majd a tapasztalatok alapján közszolgálati
életpályamodell kidolgozásával és bevezetésével;
ac)
a személyi szakmai átjárhatóság megteremtésével, általános ügyintézési képességgel bíró személyi
állomány kialakításával;
ad)
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem államtudományi felsőoktatási intézménnyé történő átalakításával;
b)
az állami szolgáltatások reformjával;
c)
az állami ügyintézés reformjával, így különösen
ca)
a kormányablakok – mint az állam és polgárai közötti találkozási pont – országos hálózatának
kiépítésével;
cb)
az állampolgárok és a vállalkozások széles körét terhelő fizetési kötelezettségeket keletkeztető
adminisztratív terhek radikális egyszerűsítésével vagy megszüntetésével;
cc)
az új közbeszerzési irányelveknek megfelelő elektronikus közbeszerzési rendszer kialakításával;
cd)
az európai uniós források felhasználási rendjének újraszabályozásával;
d)
a területi közigazgatás átalakításának folytatásával, így
da)
a szakigazgatási szervek működési és szervezeti kereteinek hatékonyabbá tételével;
db)
a kormányhivatali szervezetrendszeren kívül eső területi államigazgatási szervek – ide nem értve
a rendvédelmi és adóigazgatási szerveket – kormányhivatalokba történő integrálásával;
e)
a jogszabályok deregulációs célú felülvizsgálatával.
2. A Kormány a Program végrehajtásáért felelős miniszterként a Miniszterelnökséget vezető minisztert jelöli ki.
3. A Kormány a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló
2010. évi XLIII. törvény 30. § (1) bekezdése alapján a Program egyes intézkedéseinek tudományos és társadalmi
megalapozására javaslattevő, véleményező és tanácsadói tevékenység elvégzésére létrehozza és működteti
az Államreform Bizottságot (a továbbiakban: Bizottság).
4. A Kormány felkéri a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektorát a Bizottság elnöki feladatainak ellátására.
5. A Bizottság tagjait a Miniszterelnökséget vezető miniszter kéri fel.
6. A Bizottság elnöke és tagjai a Bizottságban végzett tevékenységükért tiszteletdíjban nem részesülnek.
7. A Bizottság az ügyrendjét maga állapítja meg, a feladatai ellátása során jogosult – személyes adatnak nem minősülő,
működésével összefüggő – információt kérni a hatáskörrel rendelkező szervezetektől.
8. A Bizottság elnöke a Bizottságon belül munkacsoportot hozhat létre.
9. A Bizottság működésével kapcsolatos döntés-előkészítési, ügyviteli és titkársági feladatokat a Miniszterelnökség
közigazgatási államtitkára látja el.
10. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 1603/2014. (XI. 4.) Korm. határozata
a Magyar nemzeti társadalmi felzárkózási stratégia II., Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának
keretstratégiája, a Köznevelés-fejlesztési stratégia, továbbá a Végzettség nélküli iskolaelhagyás elleni
középtávú stratégia elfogadásáról
A Kormány
1. elfogadja a Magyar nemzeti társadalmi felzárkózási stratégia II.-t, Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának
keretstratégiáját, a Köznevelés-fejlesztési stratégiát, továbbá a Végzettség nélküli iskolaelhagyás elleni középtávú
stratégiát (a továbbiakban együtt: stratégiák);
2. felhívja az emberi erőforrások miniszterét és a stratégiák megvalósításában érintett további minisztereket, hogy
a stratégiákban meghatározott célok elérését szolgáló eszközöket építsék be a szakpolitikai tevékenységeikbe és
tegyék meg az e célok eléréséhez szükséges intézkedéseket.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
feladatkörükben érintett miniszterek
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1604/2014. (XI. 4.) Korm. határozata
a Hajógyári-sziget közösségi és kulturális fejlesztési koncepciójáról
A Kormány egyetért azzal, hogy a Budapest, Hajógyári-sziget közcélú hasznosításának fenntartása és fejlesztése kiemelt nemzeti
érdek. A terület átfogó hasznosításának érdekében ezért szükséges a Hajógyári-sziget közösségi és kulturális célú fejlesztését
bemutató végleges koncepció elkészítése, melynek érdekében
1. elrendeli a Hajógyári-sziget 2015–2018 közötti közösségi és kulturális célú fejlesztését bemutató végleges
koncepció elkészítését és a Kormány elé terjesztését, melyben
a)
az aquincumi helytartói palota és környezete kulturális örökségvédelmi szempontú rekonstrukciójának,
valamint ezek bemutatásának és kulturális, közcélú hasznosításának,
b)
a Hajógyári-sziget déli nyúlványainak az egykori hajógyári épületek felhasználásával történő kulturálisközösségi célú hasznosításának és
c)
az ÉLMÉNY-PARK – többfunkciós közösségi tér és sport és rekreációs park létrehozásának
részletes feltételeit szükséges bemutatni;
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
emberi erőforrások minisztere
nemzeti fejlesztési miniszter
belügyminiszter
Határidő:
2015. április 30.
2. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a Hajógyári-sziget 2015–2018 közötti közösségi és kulturális célú
fejlesztését bemutató végleges koncepció kidolgozásához szükséges 200 millió forint összegű forrást a 2014. év
folyamán biztosítsa a Miniszterelnökség költségvetésében;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
3. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a Hajógyári-sziget 2015–2018 közötti közösségi és kulturális
célú fejlesztését bemutató végleges koncepció Kormány általi elfogadását követően a koncepció megvalósítását
szolgáló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű
üggyé nyilvánítása érdekében készítsen előterjesztést a Kormány részére.
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
a végleges koncepció Kormány általi elfogadását követő 30 napon belül
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 1605/2014. (XI. 4.) Korm. határozata
a Magyar Testgyakorlók Köre Budapest létesítményfejlesztési programjának megvalósításához szükséges
intézkedésekről
A Kormány
1. egyetért a Magyar Testgyakorlók Köre Budapest létesítményfejlesztési programjával (a továbbiakban: Program),
amely szerint:
a)
egy multifunkcionális sportcsarnok épül a Lantos Mihály Sporttelepnek helyt adó, Budapest XIV. kerület
közigazgatási területén fekvő, 31267/91 helyrajzi számú ingatlanon,
b)
felújításra kerül a Budapest VIII. kerület közigazgatási területén fekvő, 38852/6 helyrajzi számú ingatlanon
elhelyezkedő Hidegkuti Nándor Stadion,
c)
kapcsolódó infrastruktúra fejlesztések valósulnak meg a Budapest VIII. kerület közigazgatási területén fekvő,
38821/4/6 helyrajzi számú ingatlanon;
2. felhívja az emberi erőforrások miniszterét és a nemzetgazdasági minisztert, hogy a Program végrehajtásához,
az 1. pont a)–c) alpontja szerinti beruházások megvalósításának ütemezéséhez igazodva gondoskodjon
a 2015. évben 4237,5 millió forint, valamint a 2016. évben 852,5 millió forint forrás ütemezett rendelkezésre állásáról
az egyes költségvetési években.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
a 2015. és 2016. évi központi költségvetés tervezésével összhangban
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1606/2014. (XI. 4.) Korm. határozata
a Tokaji Borvidék Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet közfeladatainak gazdasági társaság részére történő
átadásáról
A Kormány
a)

b)

c)

felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a Tokaji borvidék
szőlészeti és borászati kutatási feladatait ellátó Tokaji Borvidék Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet Nonprofit
Kft. 100%-os állami tulajdonú gazdasági társaság alapítására és a feladatellátást szolgáló állami vagyon – ide
nem értve a muzeális borkészletet – társaságba történő apportálására;
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
a társaság alapítására 2014. november 14.;
a feladatellátást szolgáló állami vagyon társaságba történő apportálására 2014. december 31.
felhívja a földművelésügyi minisztert, hogy az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 14. §-ának figyelembevételével intézkedjen a Tokaji Borvidék Szőlészeti és
Borászati Kutatóintézet jogutód nélküli megszüntetéséről és a közfeladatoknak a Tokaji Borvidék Szőlészeti és
Borászati Kutatóintézet Nonprofit Kft. részére történő átadásáról;
Felelős:
földművelésügyi miniszter
Határidő:
megszüntetés megkezdése 2014. december 12.;
megszüntetés befejezése 2015. március 31.
felhívja a földművelésügyi minisztert, a nemzeti fejlesztési minisztert és az igazságügyi minisztert, hogy
készítsék elő a Tokaji Borvidék Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet Nonprofit Kft. tulajdonjogának
a Tokaji Borvidék Hegyközségi Tanácsa részére 2015. január 1-jével történő ingyenes átadására vonatkozó
törvényjavaslat tervezetét.
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Felelős:

Határidő:

földművelésügyi miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
igazságügyi miniszter
2014. november 14.

		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1607/2014. (XI. 4.) Korm. határozata
az egyes törvényeknek a kormányzati szerkezetalakítással összefüggő módosításáról szóló
2014. évi XXXV. törvényben foglaltak végrehajtása érdekében az állami tulajdonú erdészeti társaságok
feletti állami tulajdonosi jogkör átadásához kapcsolódó fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva – az erdőről,
az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 9/A. §-a és 1. mellékletében felsorolt gazdálkodó
szervezetek tulajdonosi joggyakorlásából eredő feladatok ellátása érdekében – elrendeli
1. a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény (a továbbiakban: Kvtv.)
1. melléklet XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 2. Az állami vagyonnal kapcsolatos
kiadások cím,
a)
1. Felhalmozási jellegű kiadások alcím, 4. Állami tulajdoni részesedések növekedését eredményező
kiadások jogcímcsoport, 2. Az MFB Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kifizetések jogcím terhére
550 000 ezer forint,
b)
a 2. Hasznosítással kapcsolatos folyó kiadások alcím, 4. Állami tulajdonú társaságok támogatása
jogcímcsoport, 3. Az MFB Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kifizetések jogcím terhére
500 000 ezer forint,
azaz összesen 1 050 000 ezer forint tartós átcsoportosítását a Kvtv. 1. melléklet XII. Földművelésügyi Minisztérium
fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 3. Agrár célelőirányzatok alcím, 32. Állami erdészeti társaságok
támogatása jogcímcsoport javára az 1. melléklet szerint;
2. 40 000 ezer forint tartós átcsoportosítását a Kvtv. 1. melléklet XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és
kiadások fejezet, 2. Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások cím, 4. A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai alcím,
1. Tanácsadók, értékbecslők és jogi képviselők díja jogcímcsoport, 3. Az MFB Zrt. tevékenységével kapcsolatos
kifizetések jogcím terhére, a Kvtv. 1. melléklet XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezet, 1. Földművelésügyi
Minisztérium igazgatása cím javára az 1. melléklet szerint.
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
földművelésügyi miniszter
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet az 1607/2014. (XI. 4.) Korm. határozathoz
XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
XII. Földművelésügyi Minisztérium
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2014.

Államháztartási egyedi
azonosító

Fejezet
szám

XLIII.

Cím
szám

2

Alcím
szám

1

296346
2
296368
4
296380

004240

XII.

Jogcím
csop.
szám

4

4

1

Jogcím
szám

2

3

3

1

20
347984

Kiemelt
előir.
szám

K6

K5

K5

K1
K2
K3
3

32

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

A módosítás jogcíme

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

Ezer forintban
A módosítást elrendelő
jogszabály/ határozat száma

-550 000

-500 000

-40 000

-120 000

27 200
7 400
5 400

81 600
22 200
16 200

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások

Fejezeti kezelésű előirányzatok
Agrár célelőirányzatok
Állami erdőgazdasági társaságok támogatása
Egyéb működési célú kiadások

K5

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások
Felhalmozási jellegű kiadások
Állami tulajdoni részesedések növekedését eredményező kiadások
Az MFB Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kifizetések
Beruházások
Hasznosítással kapcsolatos folyó kiadások
Állami tulajdonú társaságok támogatása
Az MFB Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kifizetések
Egyéb működési célú kiadások
A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai
Tanácsadók, értékbecslők és jogi képviselők díja
AZ MFB Zrt. tevékenységével kapcsolatos kifizetések
Egyéb működési célú kiadások
Földművelésügyi Minisztérium
Földművelésügyi Minisztérium igazgatása

Módosítás
(+/-)

1 050 000

Az előirányzatmódosítás érvényessége: b.) a következő év költségvetésébe beépülő

Államháztartási egyedi
azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím

Jogcím

Kiemelt
előir.

csop.
szám

szám

szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím

Jogcím

BEVÉTEL

csop.
név

név

Kiemelt előirányzat
neve

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

Ezer forintban
A módosítást elrendelő
jogszabály/ határozat száma

Az előirányzatmódosítás érvényessége: b.) a következő év költségvetésébe beépülő

004240

347984

Cím

Alcím

Jog-

Jog-

Kiemelt

Fejezet

Cím

Alcím

Jog-

Jog-

T Á M O GAT Á S

szám

szám

szám

cím
csop.

cím
szám

előir.
szám

név

név

név

cím
csop.

cím
név

Kiemelt előirányzat

szám
XII.

1
20

3

32

név

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
1 példány
Fejezetet irányító szerv
időarányos
1 példány
Állami Számvevőszék
teljesítményarányos
1 példány
Magyar Államkincstár
egyéb:
azonnal
2 példány
Nemzetgazdasági Minisztérium
Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

Módosítás

A módosítás

(+/-)

következő
évre

neve

Ezer forintban

A módosítást elrendelő
jogszabály/ határozat száma

áthúzódó
hatása

Földművelésügyi Minisztérium
Földművelésügyi Minisztérium igazgatása
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Agrár célelőirányzatok
Állami erdőgazdasági társaságok támogatása

Az előirányzatmódosítás érvényessége: b.) a következő év költségvetésébe beépülő

Az adatlap 5 példányban töltendő ki

A módosítás jogcíme

40 000

120 000

1 050 000

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
Összesen

I. n.év

1 090 000

II. n.év

III. n.év

IV. n.év

1 090 000
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Államháztartási egyedi
azonosító

Fejezet

14809
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A Kormány 1608/2014. (XI. 4.) Korm. határozata
a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény alapján
a XI. Miniszterelnökség fejezet, 15. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím,
52. Járási szociális feladatok ellátása jogcímcsoport előirányzat túllépésének jóváhagyásáról
A Kormány a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény (a továbbiakban:
Kvtv.) 4. §-a és 5. melléklet 2. pontja alapján jóváhagyja a Kvtv. 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 15. Fejezeti
kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 52. Járási szociális feladatok ellátása jogcímcsoport kiadási
előirányzatának legfeljebb 5 890 409 ezer forint összeggel történő túllépését.
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1609/2014. (XI. 4.) Korm. határozata
a Belügyminisztérium és az Országgyűlés fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva
a)
685 ezer forint tartós átcsoportosítását rendeli el a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló
2013. évi CCXXX. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XIV. Belügyminisztérium fejezet, 7. Rendőrség
cím terhére, a Kvtv. 1. melléklet I. Országgyűlés fejezet, 1. Országgyűlés Hivatala cím, 1. Országgyűlés hivatali
szervei alcím javára,
b)
5356 ezer forint tartós átcsoportosítását rendeli el a Kvtv. 1. melléklet XIV. Belügyminisztérium fejezet,
7. Rendőrség cím terhére, a Kvtv. 1. melléklet I. Országgyűlés fejezet, 3. Országgyűlési Őrség cím javára
az 1. melléklet szerint.
Felelős:
belügyminiszter
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a

XIV. Belügyminisztérium
I. Országgyűlés

/2014. (

) Korm. határozathoz

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2014.
Államháztartási egyedi
azonosító
001580

Fejezet Cím Alcím
szám szám szám

XIV.

I.
000110
334206

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

7

1

Kiemelt
előir.
szám

K1
K2
K3
1

K3

3

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Belügyminisztérium
Rendőrség

Országgyűlés
Országgyűlés Hivatala
Országgyűlés hivatali szervei
Országgyűlési Őrség

K1
K2

A módosítás jogcíme

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások

Módosítás
(+/-)

-4 315
-1 041
-685

-3 082
-744
-343

685

343

4 315
1 041

3 082
744

Dologi kiadások
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

ezer forintban
A módosítást
elrendelő jogszabály/
határozat száma

Az előirányzatmódosítás érvényessége: b) a következő év költségvetésébe beépülő
Államháztartási egyedi
azonosító

Államháztartási egyedi
azonosító
001580

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Fejezet Cím Alcím
szám szám szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

XIV.
I.

7
1
3

1

BEVÉTEL
Kiemelt előirányzat
neve

TÁMOGATÁS
Kiemelt előirányzat
neve

Belügyminisztérium
Rendőrség
Országgyűlés
Országgyűlés Hivatala
Országgyűlés hivatali szervei
Országgyűlési Őrség

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást
elrendelő jogszabály/
határozat száma

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást
elrendelő jogszabály/
határozat száma

-6 041

-4 169

685
5 356

343
3 826

Az előirányzatmódosítás érvényessége: b) a következő év költségvetésébe beépülő
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
Az adatlap 5 példányban töltendő ki
Fejezet
időarányos
1 példány
Állami Számvevőszék
teljesítményarányos
1 példány
Magyar Államkincstár
1 példány
egyéb: azonnal
Nemzetgazdasági Minisztérium
2 példány
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

ezer forintban

A módosítás jogcíme

ezer forintban

2
Összesen

I.n. év
6 041

II. n. év

III.n. év

IV.n. év
6 041
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000110
334206

Fejezet Cím Alcím
szám szám szám
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1. melléklet az 1609/2014. (XI. 4.) Korm. határozathoz

14811
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A Kormány 1610/2014. (XI. 4.) Korm. határozata
külképviseleti feladatok ellátása érdekében a Honvédelmi Minisztérium és a Külgazdasági és
Külügyminisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva,
a Canberra belvárosában történő székelykapu-állításhoz, valamint a Magyar Nemzeti Táncegyüttes törökországi
vendégszerepléséhez történő hozzájárulás biztosítása céljából 6,0 millió forint egyszeri átcsoportosítását rendeli
el a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény (a továbbiakban: Kvtv.)
1. melléklet XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet, 1. Honvédelmi Minisztérium cím, 2. Egyéb HM szervezetek alcím
terhére, a Kvtv. 1. melléklet XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet, 2. Külképviseletek igazgatása cím
javára az 1. melléklet szerint.
Felelős:
honvédelmi miniszter
külgazdasági és külügyminiszter
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

14812

1. melléklet az 1610/2014. (XI. 4.) Korm. határozathoz
XIII. Honvédelmi Minisztérium
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2014.
ÁHT
egyedi
azonosító

Fejezet
szám

XIII
198279

1

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

2

Kiemelt
előir.
szám

K1
K3

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Honvédelmi Minisztérium
Honvédelmi Minisztérium
Egyéb HM szervezetek

Külgazdasági és Külügyminisztérium
Külképviseletek igazgatása
K1
K3
Az előirányzatmódosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
004118

ÁHT.
egyedi
azonosító

XVIII

Cím Alcím
szám szám

Fejezet
szám

2

Cím
szám

Alcím
szám

Az előirányzatmódosítás érvényessége:
ÁHT.
egyedi
azonosító

Fejezet
szám

XIII
198279
004118

XVIII

Cím
szám

1

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

Módosítás
(+/-)

Személyi juttatások
Dologi kiadások

-2,6
-3,4

Személyi juttatások
Dologi kiadások

2,6
3,4
BEVÉTEL

A módosítást elrendelő
jogszabály/ határozat
száma

A módosítást elrendelő
jogszabály/ határozat
száma

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

Kiemelt előirányzat
neve

Millió forintban, egy tizedessel

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

Millió forintban, egy tizedessel

a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

T Á M O GAT Á S
Kiemelt előirányzat
neve

Honvédelmi Minisztérium
Honvédelmi Minisztérium
Egyéb HM szervezetek

2

Millió forintban, egy tizedessel

A módosítást elrendelő
jogszabály/ határozat
száma

-6,0

Külgazdasági és Külügyminisztérium
Külképviseletek igazgatása

2

6,0

a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

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

Összesen

I.n.év
6,0

II. n.év

III.n.év

IV.n.év
6,0
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Az előirányzatmódosítás érvényessége:

Kiemelt
előir.
szám

A módosítás jogcíme

14813
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A Kormány 1611/2014. (XI. 4.) Korm. határozata
a Belügyminisztériumtól a Külgazdasági és Külügyminisztériumhoz vezényelt állomány pénzügyi
járandóságainak rendezése érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról
A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva,
a vezényelt állomány pénzügyi járandóságainak rendezése érdekében 14 005 ezer forint egyszeri átcsoportosítását
rendeli el a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény (a továbbiakban:
Kvtv.) 1. melléklet XIV. Belügyminisztérium fejezet, 8. Alkotmányvédelmi Hivatal cím terhére, a Kvtv. 1. melléklet
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet, 1. Külgazdasági és Külügyminisztérium igazgatása cím javára
az 1. melléklet szerint.
Felelős:
belügyminiszter
külgazdasági és külügyminiszter
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

14814

1. melléklet az 1611/2014. (XI. 4.) Korm. határozathoz
XIV. Belügyminisztérium
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2014.
Államháztartási egyedi
azonosító
000648

004107

Fejezet
szám

XIV.

XVIII.

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

8

Kiemelt
előir.
szám

K1
K2

1

K1
K2

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Belügyminisztérium
Alkotmányvédelmi Hivatal
Külgazdasági és Külügyminisztérium
Külgazdasági és Külügyminisztérium igazgatása

A módosítás jogcíme

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

Módosítás
(+/-)

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

-11 127
-2 878

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

11 127
2 878

ezer forintban

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/ határozat
száma

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

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

BEVÉTEL

ezer forintban

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/ határozat
száma

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/ határozat
száma

Kiemelt előirányzat
neve

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Államháztartási egyedi
azonosító
000648
004107

Fejezet
szám

XIV.
XVIII.

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

T Á M O GAT Á S
Kiemelt előirányzat
neve

Belügyminisztérium
Alkotmányvédelmi Hivatal
Külgazdasági és Külügyminisztérium
Külgazdasági és Külügyminisztérium igazgatása

8
1

ezer forintban

-14 005
14 005

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Az adatlap 5 példányban töltendő ki
Fejezetet irányító szerv
Állami Számvevőszék
Magyar Államkincstár
Nemzetgazdasági Minisztérium

1 példány
1 példány
1 példány
2 példány

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
időarányos
teljesítményarányos
egyéb:
azonnal

Összesen

I.n.év
14 005

II. n.év

III.n.év

IV.n.év
14 005

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2014. évi 150. szám

14815

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2014. évi 150. szám

A Kormány 1612/2014. (XI. 4.) Korm. határozata
a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Integrált Irányítási és Ellenőrzési Rendszere kiterjesztésére
irányuló informatikai rendszerfejlesztési projekt (IIER2) forrásbiztosításáról
A Kormány
1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, az EKOP
1.2.24 – „Az MVH Integrált Irányítási és Ellenőrzési Rendszerének kiterjesztése (IIER2) és felkészítése a 2014–20-as
KAP ciklus követelményeinek kiszolgálására” projekt megvalósításához szükséges források biztosításához
1 464 000 ezer forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló
2013. évi CCXXX. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XIX. Uniós Fejlesztések fejezet, 2. Fejezeti kezelésű
előirányzatok cím, 7. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok alcím, 13. EU Önerő Alap jogcímcsoport terhére, a Kvtv.
1. melléklet XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezet, 5. Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal cím javára
az 1. melléklet szerint,
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter, földművelésügyi miniszter, nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
2. az 1. pont szerint biztosított előirányzat felhasználásakor a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalt mentesíti
az 1982/2013. (XII. 29.) Korm. határozat 1. pontjában előírt beszerzési tilalom alól.
Felelős:
földművelésügyi miniszter
Határidő:
folyamatos
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a ....../2014.(......) Korm. határozathoz

XII. Földművelésügyi Minisztérium
XIX. Uniós Fejlesztések

ÁHT
egyedi
azonosító

212087

Fejezet
szám

XII.

XIX.

Cím Alcím
szám szám

2

7

Cím
szám

Alcím
szám

Az előirányzatmódosítás érvényessége:
ÁHT.
egyedi
azonosító

212087

335795

Fejezet
szám

XII.
XIX.

Jogcím
szám

Cím
szám

Alcím
szám

13

7

Az előirányzatmódosítás érvényessége:

K5

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Földművelésügyi Minisztérium
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

Uniós Fejlesztések
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok
EU Önerő Alap

A módosítás jogcíme

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Beruházások

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

ezer forintban
A módosítást elrendelő
jogszabály/ határozat száma

38 740
10 460
325 323
1 089 477

Egyéb működési célú kiadások

-1 464 000

a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

BEVÉTEL

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Jogcím
csop.
szám

5
2

Kiemelt
előir.
szám

K1
K2
K3
K6

Az előirányzatmódosítás érvényessége:
Fejezet
szám

Jogcím
csop.
szám

5

335795

ÁHT.
egyedi
azonosító

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

13

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

T Á M O GAT Á S

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Földművelésügyi Minisztérium
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
Uniós Fejlesztések
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok
EU Önerő Alap

a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

ezer forintban
A módosítást elrendelő
jogszabály/ határozat száma

ezer forintban
A módosítást elrendelő
jogszabály/ határozat száma

1 464 000

-1 464 000
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
Összesen

I.n.év
1 464 000

II. n.év

III.n.év

IV.n.év
1 464 000

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2014. évi 150. szám

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

14816

1. melléklet az 1612/2014. (XI. 4.) Korm. határozathoz

14817
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A Kormány 1613/2014. (XI. 4.) Korm. határozata
a nemzeti park igazgatóságok számára a védettségi szint helyreállítása érdekében szükséges fedezet
biztosítása céljából történő előirányzat-átcsoportosításról
A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében,
a nemzeti park igazgatóságok számára a védett természeti területek védettségi szintjének helyreállítása érdekében
szükséges fedezet biztosítása céljából 700 millió forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Magyarország 2014. évi
központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XLIV. A Nemzeti
Földalappal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 2. A Nemzeti Földalappal kapcsolatos kiadások cím,
1. Felhalmozási jellegű kiadások alcím, 1. Ingatlan vásárlás jogcímcsoport, 1. Termőföld vásárlás jogcím terhére,
a Kvtv. 1. melléklet XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezet 14. Nemzeti park igazgatóságok cím javára
az 1. melléklet szerint.
Felelős:
földművelésügyi miniszter
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet az 1613/2014. (XI. 4.) Korm. határozathoz
1. melléklet a …/2014. (…) Korm. határozathoz
XII. Földművelésügyi Minisztérium
XLIV. A Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek és kiadások

ÁHT
egyedi
azonosító

271134

Fejezet Cím Alcím
szám szám szám

XII.

XLIV.

Jog- Jog- Kiemelt Fejezet
cím
cím
előir.
név
csop. szám szám
szám

14

2

K3
K6
1

1

278323
Az előirányzatmódosítás érvényessége:
ÁHT.
egyedi
azonosító

Fejezet Cím Alcím
szám szám szám

271134

Fejezet Cím Alcím
szám szám szám

XII.

K6

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

A módosítás jogcíme

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

Módosítás
(+/-)

Dologi kiadások
Beruházások

-700,0

a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

BEVÉTEL

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

Kiemelt előirányzat
neve

a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Cím
név

TÁMOGATÁS
Kiemelt előirányzat
neve

Földművelésügyi Minisztérium
Nemzeti park igazgatóságok

14

a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Az adatlap 5 példányban töltendő ki

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)

Millió forintban, egy tizedessel
A módosítás
következő
A módosítást elrendelő
évre
jogszabály/ határozat
áthúzódó
száma
hatása
Millió forintban, egy tizedessel
A módosítás
következő
A módosítást elrendelő
évre
jogszabály/ határozat
áthúzódó
száma
hatása

700,0
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
Összesen

I.n.év
700,0

II. n.év

III.n.év

IV.n.év
700,0

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2014. évi 150. szám

Fejezet
1 példány
Állami Számvevőszék
1 példány
Magyar Államkincstár
1 példány
egyéb: azonnal
Nemzetgazdasági Minisztérium
2 példány
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

Millió forintban, egy tizedessel
A módosítás
következő
A módosítást elrendelő
évre
jogszabály/ határozat
áthúzódó
száma
hatása

70,0
630,0

A Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek és kiadások
A Nemzeti Földalappal kapcsolatos kiadások
Felhalmozási jellegű kiadások
Ingatlan vásárlás
Termőföld vásárlás
Beruházások

Jog- Jog- Kiemelt Fejezet
cím
cím
előir.
név
csop. szám szám
szám

Az előirányzatmódosítás érvényessége:

Cím
név

Földművelésügyi Minisztérium
Nemzeti park igazgatóságok

Jog- Jog- Kiemelt Fejezet
cím
cím
előir.
név
csop. szám szám
szám

Az előirányzatmódosítás érvényessége:
ÁHT.
egyedi
azonosító

1

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2014.
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A Kormány 1614/2014. (XI. 4.) Korm. határozata
a Kárpát Régió Üzleti Hálózat üzemeltetése fejezeti kezelésű előirányzat címrendi besorolásának
módosításáról
A Kormány
1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva
a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény (a továbbiakban: Kvtv.)
1. melléklet XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet, 5. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím,
2. Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása alcím, 10. Kárpát Régió Üzleti Hálózat üzemeltetése
jogcím-csoport besorolását a Kvtv. 1. melléklet XV. Nemzetgazdasági Minisztérium fejezet, 25. Fejezeti kezelésű
előirányzatok cím, 30. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok alcím, 12. Kárpát Régió Üzleti Hálózat üzemeltetése
jogcím-csoportra változtatja;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
külgazdasági és külügyminiszter
Határidő:
azonnal
2. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy intézkedjen a Magyar Államkincstárnál a címrendi változás
2014. január 1-jei határnappal történő átvezetése, valamint azzal egyidejűleg az átrendezés időpontjáig
végrehajtott évközi előirányzat-módosítások, zárolások, teljesítési adatok, kötelezettségvállalások és a kapcsolódó
költségvetési maradványok átrendezése iránt.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1615/2014. (XI. 4.) Korm. határozata
a Szent István Egyetem által a kistérségi közfoglalkoztatási mintaprogramok mezőgazdasági programeleme
megvalósításához nyújtott szakmai segítő tevékenység ellátása céljából bevont hallgatók ösztöndíjának
biztosítása érdekében a Belügyminisztérium és az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetek közötti
előirányzat-átcsoportosításról
A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében
eljárva a Szent István Egyetem által a kistérségi közfoglalkoztatási mintaprogramok mezőgazdasági programeleme
megvalósításához nyújtott szakmai segítő tevékenység ellátása céljából bevont hallgatók ösztöndíjának
biztosítása érdekében 1260 ezer forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Magyarország 2014. évi központi
költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XIV. Belügyminisztérium fejezet,
1. Belügyminisztérium igazgatása cím terhére, a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet,
5. Egyetemek, főiskolák cím javára az 1. melléklet szerint.
Felelős:
belügyminiszter
emberi erőforrások minisztere
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet az 1615/2014. (XI. 4.) Korm. határozathoz
XIV. Belügyminisztérium
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2014.
ÁHT
egyedi
azonosító

003704
227942

Fejezet Cím Alcím
szám szám szám

XIV.
XX.

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

1

Kiemelt
előir.
szám

K1

5

K1

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Belügyminisztérium
Belügyminisztérium igazgatása
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Egyetemek, főiskolák

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

Személyi juttatások

-1 260

Személyi juttatások

1 260

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

ezer forintban
A módosítást
elrendelő jogszabály/
határozat száma

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

Fejezet Cím Alcím
szám szám szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

ÁHT.
egyedi
azonosító

Fejezet Cím Alcím
szám szám szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

003704
227942

XIV.
XX.

1
5

BEVÉTEL
Kiemelt előirányzat
neve

TÁMOGATÁS
Kiemelt előirányzat
neve

Belügyminisztérium
Belügyminisztérium igazgatása
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Egyetemek, főiskolák

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

ezer forintban
A módosítást
elrendelő jogszabály/
határozat száma

ezer forintban
A módosítást
elrendelő jogszabály/
határozat száma

-1 260
1 260

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
Összesen
1 260

I. n.év

II. n.év

III. n.év

IV. n.év
1 260

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2014. évi 150. szám

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
Az adatlap 5 példányban töltendő ki
Fejezet
időarányos
1 példány
Állami Számvevőszék
teljesítményarányos
1 példány
Magyar Államkincstár
1 példány
egyéb: azonnal
Nemzetgazdasági Minisztérium
2 példány
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.
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A Kormány 1616/2014. (XI. 4.) Korm. határozata
a fertődi Porpáczy Aladár Középiskola elhelyezéséhez szükséges új iskola és tornaterem beruházási program
megvalósításáról és a szükséges pénzügyi fedezet biztosításáról
A Kormány
1. egyetért a fertődi Porpáczy Aladár Középiskola elhelyezéséhez szükséges új iskola és tornaterem építése beruházási
program (a továbbiakban: Beruházás) koncepciójával, amely szerint a Beruházás
a)
építtetője a Nemzeti Sportközpontok (a továbbiakban: NSK),
b)
a Fertőd közigazgatási területén fekvő, 323/1 helyrajzi számú ingatlanon valósul meg,
c)
keretében fejlesztésre kerülő b) pont szerinti ingatlan vagyonkezelője az NSK legyen,
d)
a 2014. és 2015. években 580,9 millió forint keretösszegű forrásból valósul meg,
e)
beruházáslebonyolítója, hivatalos közbeszerzési tanácsadója és építési műszaki ellenőre a BMSK Beruházási,
Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt;
2. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. útján tegye meg a szükséges
intézkedéseket a Fertőd közigazgatási területén fekvő, 323/1 helyrajzi számú ingatlan NSK vagyonkezelésébe
kerülése érdekében;
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
azonnal
3. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy a Beruházás megvalósításához szükséges valamennyi dokumentum
vonatkozásában biztosítsa az NSK részére a hozzáférés és a felhasználás jogát, továbbá tegye meg az építtetői
jogállás biztosításához szükséges intézkedéseket;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
azonnal
4. jóváhagyja, hogy az NSK által az 1. pont d) alpontja szerint biztosított előirányzat terhére lefolytatásra kerülő
beszerzések tekintetében a Kormány irányítása alá tartozó fejezetek költségvetési szerveinek eszközbeszerzéseiről
szóló 1982/2013. (XII. 29.) Korm. határozat rendelkezéseit nem kell alkalmazni;
5. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy az NSK közalkalmazotti létszámának 4 státusszal történő
– a Beruházás megvalósításáig tartó, határozott idejű – bővítése érdekében tegye meg a szükséges intézkedéseket
a központi költségvetés emberi erőforrások minisztere irányítása alá tartozó fejezetben rendelkezésre álló
előirányzatból.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
a Beruházás megvalósításáig folyamatos
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1617/2014. (XI. 4.) Korm. határozata
a Tiszapüspöki 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 Tiszapüspöki község külterületén fekvő, az ingatlan-nyilvántartás
szerint 073/37, 090/1, 091/3, 092/1, 096/1, 098/20, 098/32, 098/36, 098/40, 098/44, 098/47, 098/49, 098/51,
098/53, 098/55, 098/57, 098/63, 098/65, 098/67 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 Kormány 1618/2014. (XI. 4.) Korm. határozata
a Szlovákia–Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014–2020 elfogadásáról
A Kormány
1. egyetért a Szlovákia–Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014–2020 (a továbbiakban:
program) célkitűzéseivel és prioritásaival,
2. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy írja alá és küldje meg az irányító hatóság részére a program
tartalmával való tagállami egyetértésről és a program végrehajtása finanszírozásához történő nemzeti hozzájárulás
megfizetéséről szóló egyetértési nyilatkozatot,
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
azonnal
3. hozzájárul ahhoz, hogy a programot az irányító hatóság az Európai Bizottság részére benyújtsa.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1619/2014. (XI. 4.) Korm. határozata
a Dél-Alföldi Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve egyes prioritásainak módosításáról,
valamint a DAOP-2.1.1/G-11-k-2012-0001 azonosító számú („Hétköznapok és ünnepek az alföldi
kastélyokban – A gyulai Almásy-kastély évszázadai” című) és a DAOP-2.1.1/G-11-k2-2012-0002 azonosító
számú („A Szegedi Dóm turisztikai vonzerővé fejlesztése” című) kiemelt projektek támogatásának
növeléséről
A Kormány
1. megállapítja a Dél-Alföldi Operatív Program (a továbbiakban: DAOP) 2011–2013. évekre szóló akciótervének
1–3. és 5. prioritását az 1–4. melléklet szerint,
2. egyetért azzal, hogy
a)
a DAOP 2011–2013. évekre szóló akciótervének 1. prioritásán 491 948 626 forint zárolásra kerüljön annak
érdekében, hogy a DAOP 5. prioritásának kötelezettségvállalási állománya ezzel az összeggel megemelhető
legyen,
b)
a DAOP 2011–2013. évekre szóló akciótervének 3. prioritásán 580 153 429 forint zárolásra kerüljön annak
érdekében, hogy a DAOP 2. prioritásának kötelezettségvállalási állománya ezzel az összeggel megemelhető
legyen,
3. jóváhagyja
a)
a DAOP-2.1.1/G-11-k-2012-0001 azonosító számú, „Hétköznapok és ünnepek az alföldi kastélyokban –
A gyulai Almásy-kastély évszázadai” című kiemelt projekt elszámolható közkiadásának legfeljebb 203 490 522
forinttal,
b)
a DAOP-2.1.1/G-11-k2-2012-0002 azonosító számú, „A Szegedi Dóm turisztikai vonzerővé fejlesztése” című
kiemelt projekt elszámolható közkiadásának legfeljebb 280 563 975 forinttal
történő növelését az 5. melléklet szerint,
4. hozzájárul a 3. pontban meghatározott kiemelt projektek támogatási szerződéseinek módosításához,
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
a támogathatósági feltételek teljesítését követően azonnal
5. visszavonja a Dél-Alföldi Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve egyes prioritásainak módosításáról
szóló 1492/2014. (VIII. 28.) Korm. határozat 1–3. és 5. mellékletét.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet az …/2014. (…) Korm. határozathoz
Dél-Alföldi Operatív Program
Akcióterv 2011-2013

I. Prioritás bemutatása: 1. Prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés
1. Prioritás tartalma
Prioritás rövid tartalma
A prioritás támogatást nyújt az üzleti környezet fejlesztéséhez, ipari parkok, ipari területek, inkubátorházak, telephelyek létrehozásához, fejlesztéséhez.
Támogatásra kerül a vállalkozások által igénybe vett tanácsadás; az újonnan létrejött, és a már működő klaszterek, együttműködések.
2. A prioritás ütemezése – kiírások kerete
Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
2011
2012
2013
Összesen
18,1100
5,8303
5,4979
Tartalék:
(Mrd Ft)
ESZA tervezett aránya a prioritás keretéből: max. 10%
3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)
2007-2010

2011

2012

19,6742

0,0000

17,3100

Konstrukció
kódja

Konstrukció neve

29,4382

Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
2013
2014-2015
11,1653

1. II. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (2011-2013)

1.1.1.

Üzleti infrastruktúra regionálisan
kiegyensúlyozott fejlesztése

1.1.2.

Vállalkozások fejlesztése
tanácsadással

1.2.1

Klaszter menedzsment szervezetek
létrehozása, megerősítése, közös
eszközbeszerzései és beruházásai

1.3.1

Régió innovációs potenciáljának a
fejlesztése

0,0000

0,4723

0,0000

1. Prioritás öszesen

18,1100

5,8303

5,4979

5,3580

5,4979

Összesen
48,8795

0,7300

Pályázatok, kiemelt projektek
meghirdethető kerete
(Mrd Ft)
2011
2012
2013

18,1100
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1. melléklet az 1619/2014. (XI. 4.) Korm. határozathoz

Konstrukció célja

A konstrukció
szakmai tartalmáért
felelős miniszter

Ipari park címmel rendelkező ipari parkok fejlesztése. Inkubátorházak –
szolgáltatás-fejlesztéssel egybekötött – építése, bővítése és fejlesztése.
Barnamezős területek fejlesztése. Munkahelyteremtéssel egybekötött
telephelyfejlesztés támogatása. Széchenyi Tőkealap Kezelő működtetése a
helyi foglalkoztatás szempontjából jelentős, de forráshiánnyal küzdő
vállalkozások fejlesztésére.

nemzetgazdasági
miniszter

A konstrukció 2011-13-ban nem indul.

nemzetgazdasági
miniszter

A konstrukció 2011-13-ban nem indul.

nemzetgazdasági
miniszter

A régió komparatív előnyein alapuló innováció-orientált támogatási
konstrukciók pilot típusú lebonyolítása.

A konstrukció szakmai
tartalma tekintetében
feladatkörrel rendelkező
további miniszter

nemzetgazdasági
miniszter
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2. melléklet az …/2014. (…) Korm. határozathoz
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2. melléklet az 1619/2014. (XI. 4.) Korm. határozathoz

Dél-Alföldi Operatív Program
Akcióterv 2011-2013

I. Prioritás bemutatása: 2. Prioritás: Turisztikai célú fejlesztések
1. Prioritás tartalma

Prioritás rövid tartalma
A prioritási tengely a régió természeti-, kulturális-, épített örökségén alapuló turisztikai szolgáltatások minőségileg magas színvonalú fejlesztésével kívánja a kereslet igényeit kielégíteni,
melynek megvalósítása során kiemelt szempont az együttműködés keretében megvalósuló fejlesztések. Emellett a magas minőségű gyógyturizmus és egészség megőrző/fejlesztő
turizmuságak fejlesztésével járul hozzá a térség gazdasági versenyképességének növeléséhez.
2. A prioritás ütemezése – kiírások kerete
Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
2011

2012

2013

Összesen
28,3986

13,7900
11,8759
2,7327
Tartalék (Mrd Ft):
0,00
ESZA tervezett aránya a prioritás keretéből: max. 10%
3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)

2.

Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)

2007-2010

2011

2012

2013

2014-2015

Összesen

22,5574

0,6238

11,5100

11,5508

4,5958

50,8378

II. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (2011-2013)

Konstrukció
kódja

Konstrukció neve

Pályázatok, kiemelt projektek
meghirdethető kerete (Mrd Ft)
2011

2012

Versenyképes turisztikai termék- és
10,7750 10,3690
attrakciófejlesztés

2.1.2.

Turisztikai vonzerőkhöz kapcsolódó
szálláshelyek minőségi és
mennyiségi fejlesztése

2.1.3

Turisztikai Desztináció
Menedzsment fejlesztése
2. Prioritás öszesen

A konstrukció
szakmai tartalmáért
felelős miniszter

A konstrukció szakmai
tartalma tekintetében
feladatkörrel rendelkező
további miniszter

Turisztikai vonzerők, illetve attrakciók létrehozásán, meglévők fejlesztésén,
valamint turisztikai szolgáltatások kialakításán és fejlesztésén keresztül a
hazai turizmus szektor versenyképességének erősítése, a turizmusból
származó jövedelmek növelése és munkahelyek teremtése.

nemzetgazdasági
miniszter

emberi erőforrások minisztere

2013

2,7327

3,0000

1,2571

0,0000

0,0150

0,2498

0,0000

13,7900 11,8759

2,7327

Üzleti célú szálláshelyek fejlesztésén keresztül a szálláshelyek
szolgáltatási színvonalának emelése, kapacitáskihasználtságuk javítása, a
szálláshely működéséből származó árbevételek növelése, ezáltal a
jövedelemtermelő képesség növelése.
Helyi és térségi Turisztikai Desztináció Menedzsment szervezetek
fejlesztése, ezen keresztül a turizmus versenyképességének növelése.

nemzetgazdasági
miniszter
nemzetgazdasági
miniszter
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2.1.1.

Konstrukció célja

1. melléklet az …/2014. (…) Korm. határozathoz
3. melléklet az …/2014. (…) Korm. határozathoz

Dél-Alföldi Operatív Program
Akcióterv 2011-2013

I. Prioritás bemutatása: 3. prioritás: Közlekedési infrastruktúrafejlesztés
1. Prioritás tartalma

I. Prioritás bemutatása: 1. Prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés
1. Prioritás tartalma

Prioritás rövid tartalma
A 3. prioritás tengely keretében elsősorban a közúti elérhetőség javítását (négy- és öt számjegyű utak építésével és felújításával), valamint a belterületi közúthálózat fejlesztését kívánjuk
támogatni. A 2011-2013 akciótervi időszakban kiemelten kívánjuk támogatni a kerékpárutak építése mellett a közösségi közlekedés infrastrukturális fejlesztését.

Prioritás rövid tartalma
A prioritás támogatást nyújt
az
üzleti
környezet
fejlesztéséhez,
ipari
parkok,
ipari
területek,
inkubátorházak, telephelyek létrehozásához, fejlesztéséhez.
2. A prioritás ütemezése – kiírások kerete
Támogatásra kerül a vállalkozások által igénybe vett
tanácsadás;
az újonnan létrejött, és a már működő klaszterek, együttműködések.
Indikatív
forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)

2. A prioritás ütemezése – kiírások
kerete
2011
2012
2013
Indikatív forrásallokáció
5,8670
1,8265
3,5123
Tartalék
(Mrd
Ft):HUF/EUR árfolyamon)
0,00
(Mrd Ft, folyó
áron,
280
ESZA tervezett aránya a prioritás keretéből: max. 10%
2011
2012
2013
Összesen
18,1100
5,8303ütemezése – kötelezettségvállalás
5,4979
3. A prioritás
(IH 29,4382
döntés)
Tartalék:
(Mrd Ft)
ESZA tervezett aránya a prioritás keretéből: max. 10%
2007-2010

2011

3. A prioritás ütemezése – 44,1263
kötelezettségvállalás1,7869
(IH döntés)

1.

3.

0,0000

17,3100

1.1.1.

2013

2014-2015

Összesen

3,4586

3,0131

55,3449

0,7300

Pályázatok, kiemelt projektek
meghirdethető kerete (Mrd Ft)

Pályázatok, kiemelt
2011 projektek
2012
meghirdethető kerete
Konstrukció neve
(Mrd Ft)
3.1.1.
Közúti elérhetőség javítása
1,4697
2011
20123,9740 2013
Üzleti infrastruktúra regionálisan
18,1100
kiegyensúlyozott fejlesztése
Kerékpárforgalmi hálózat
3.1.2.

Vállalkozások fejlesztése
tanácsadással

1.2.1

Klaszter menedzsment szervezetek
létrehozása, megerősítése, közös
eszközbeszerzései és beruházásai
3.2.1.

5,3580
1,8930

fejlesztése

1.1.2.

1.3.1

2012

2,9600

11,1653

Konstrukció
Konstrukció neve
kódja
II. A támogatási konstrukciók
összefoglaló adatai (2011-2013)

Konstrukció
kódja

Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)

Indikatív forrásallokáció
Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
II. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (Mrd
(2011-2013)
2011
2012
2013
2014-2015

2007-2010
19,6742

Összesen
11,2058

5,4979
0,3568

Összesen
48,8795
Konstrukció célja

A konstrukció
szakmai tartalmáért
felelős miniszter

2013

A konstrukció

0,0000

0,0000

0,4723

0,0000

18,1100

5,8303

5,4979

5,8670

1,8265

0,0000

érdekében. A közlekedésbiztonsági, forgalomtechnikai, irányítási,
utastájékoztatási, valamint a szolgáltatási színvonal emelését szolgáló

A régió ellenőrzési
komparatív
előnyein alapuló innováció-orientált támogatási
rendszerek fejlesztésének támogatásával a konstrukció kiemelt
konstrukciók
pilot
célja
a típusú
jelenleglebonyolítása.
közösségi közlekedést választó utasok számának

nemzetgazdasági
miniszter

nemzeti fejlesztési
miniszter

nemzetgazdasági
miniszter

megtartása (esetenként csökkenésének a fékezése), a negatív tendencia
megfordítása, és a távlati utasszám-növekedés elősegítése.

3,5123
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3. Prioritás öszesen

A konstrukció szakmai
tartalma tekintetében
feladatkörrel rendelkező
további miniszter

szolgáltatás-fejlesztéssel egybekötött – építése, bővítése és fejlesztése.
A konstrukció
olyan komplex
projektek támogatása,
amelyek
Barnamezős
területek célja
fejlesztése.
Munkahelyteremtéssel
egybekötött
nemzetgazdasági
eredményeként
egy teljes
településTőkealap
vagy egyKezelő
szerves,
funkcionális a
telephelyfejlesztés
támogatása.
Széchenyi
működtetése
miniszter
nemzeti fejlesztési
0,9285
egységnek tekinthető településrész, illetve kettő vagy több település közötti
helyi
foglalkoztatás
szempontjából jelentős, de forráshiánnyal küzdő
miniszter
távolság válik biztonságosan, kényelmesen, közvetlenül elérhetővé és
vállalkozások
fejlesztésére.
kerékpárral
megközelíthetővé.
nemzetgazdasági
A konstrukció 2011-13-ban nem indul.
miniszter
A beavatkozás célja térségi alapú infrastrukturális fejlesztések
megvalósítása a közösségi közlekedés alap-feltételrendszerének
biztosítása, fejlesztése, ezáltal az országos, regionális, elővárosi, helyi és

0,0000

A konstrukció szakmai
tartalma tekintetében
feladatkörrel rendelkező
további miniszter

A támogatás célja a 4Konstrukció
és 5 számjegyű,
településeket összekötő, országos
célja
szakmai tartalmáért
mellékúthálózat minőségének fejlesztésén keresztül a kistelepüléseken
felelős
miniszter
nemzeti
fejlesztési
2,5838
élők és a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok közszolgáltatásokhoz
miniszter
való
hozzáférésének
javítása,
valamint
a
közlekedés
okozta
környezeti
Ipari park címmel rendelkező ipari parkok fejlesztése. Inkubátorházak –
károk csökkentése.

A konstrukció
2011-13-ban nem indul.
városi közlekedés gyorsabbá, biztonságosabbá és színvonalasabbá tétele

Közösségi közlekedés fejlesztése

Régió innovációs potenciáljának a
fejlesztése
1. Prioritás öszesen
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3. melléklet az 1619/2014. (XI. 4.) Korm. határozathoz
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4. melléklet az 1619/2014. (XI. 4.) Korm. határozathoz

1. melléklet az …/2014. (…) Korm. határozathoz

4. melléklet az …/2014. (…) Korm. határozathoz

Dél-Alföldi Operatív Program
Akcióterv 2011-2013

I. Prioritás bemutatása: 5. prioritás: Térségfejlesztési akciók
1. Prioritás tartalma

I. Prioritás bemutatása: 1. Prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés

Prioritás rövid tartalma
Az első intézkedés a régió városainak, valamint népesebb községeinek infrastrukturális fejlesztése. A tervezett támogatások feladata a települések fizikai megújítása mellett
1. Prioritás tartalmaa soft elemeket is alkalmazó, a lehetőségek szerint minél integráltabb fejlesztések megvalósítása és indukálása. A második intézkedés a környezeti szempontú településfejlesztés, ezen
belül a települések csapadék és belvízelvezetésének hatékony megoldása, illetve a korszerűtlen települési hulladéklerakók rekultivációja.

Prioritás rövid tartalma
A prioritás támogatást nyújt az üzleti környezet fejlesztéséhez, ipari parkok, ipari területek, inkubátorházak, telephelyek létrehozásához, fejlesztéséhez.
A prioritás ütemezése – kiírások kerete
Támogatásra kerül a 2.
vállalkozások
által igénybe vett tanácsadás; az újonnan létrejött, és a már működő klaszterek, együttműködések.
Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)

2. A prioritás ütemezése – kiírások kerete
2011
2012
2013
Összesen
Indikatív forrásallokáció
11,0059
4,4060
3,4546 árfolyamon)
3,1453
(Mrd Ft,
folyó áron, 280 HUF/EUR
Tartalék
(Mrd
Ft):
0,00
2011
2012
2013
Összesen
ESZA tervezett aránya a prioritás keretéből: max. 10%

18,1100
5,8303
5,4979
29,4382
prioritás
Tartalék: 3. A
(Mrd
Ft) ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)
ESZA tervezett aránya a prioritás keretéből: max. 10%
3. A prioritás ütemezése
– kötelezettségvállalás
2007-2010
2011(IH döntés)
44,3400

2007-2010
19,6742

0,0000

2011

2012

Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)

2013

2014-2015

Indikatív forrásallokáció
2,6100
2,3564
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
2013
2014-2015
6,0900

2012

1. II. A támogatási 5.
konstrukciók összefoglaló adatai (2011-2013) Pályázatok, kiemelt projektek
Konstrukció
kódja

kerete (MrdFt)
Pályázatok,meghirdethető
kiemelt projektek
Konstrukció neve

meghirdethető kerete
2011
(Mrd
Ft) 2012
2011
2012
2013
Integrált szociális városrehabilitáció
0,0000
0,9496

Konstrukció neve
5.1.1.

Városés városrész megújítási
Üzleti infrastruktúra
regionálisan
5.1.2.
18,1100
akciók
kiegyensúlyozott fejlesztése

1.1.2.

Vállalkozások fejlesztése
A régiós civil szervezetek
tanácsadással
5.1.3.
infratsrukturális feltételeinek

1.2.1
1.3.1

fejlesztése
Klaszter menedzsment
szervezetek
létrehozása, megerősítése, közös
eszközbeszerzései és beruházásai

Régió innovációs potenciáljának a
0,0000
Környezeti értékeink védelme
fejlesztése
5.2.1.
környezetbiztonság
18,1100
1. Prioritás öszesen

5. prioritás összesen

0,0000
5,3580

0,5330

0,0000

Összesen

Konstrukció célja

Konstrukció célja
A lakóterületek által érintett akcióterületek fizikai megújítása és a
társadalmi kohézió együttes erősítése.

A konstrukció szakmai
A konstrukció
tartalma tekintetében
A konstrukció szakmai
szakmai tartalmáért
A konstrukció
feladatkörrel rendelkező
felelős miniszter
tartalma tekintetében
további miniszter
szakmai tartalmáért

felelős miniszter

belügyminiszter

feladatkörrel rendelkező

miniszter
emberi erőforrásoktovábbi
minisztere

Ipari park címmel rendelkező ipari parkok fejlesztése. Inkubátorházak –
A régió jelentősebb méretű városai esetében lehetőség nyílik mind fizikai,
szolgáltatás-fejlesztéssel egybekötött – építése, bővítése és fejlesztése.
mind társadalmi értelemben rehabilitálandó, leromlott városrészek
Barnamezős
területek fejlesztése. Munkahelyteremtéssel egybekötött
nemzetgazdasági
0,0000
belügyminiszter
emberi erőforrások minisztere
5,4979 2,3929 akcióterületi megújítására, ERFA és ESZA típusú tevékenységek
telephelyfejlesztés
Széchenyi
Kezelő működtetése
a
miniszter
alkalmazása támogatása.
által, integrált,
szociális Tőkealap
városrehabilitációs
projektek
támogatása révén.szempontjából jelentős, de forráshiánnyal küzdő
helyi foglalkoztatás
vállalkozások fejlesztésére.
A konstrukció alapvető célja, hogy a valós, közcélú, illetve a régió fejlődése
nemzetgazdasági
szempontjából
kiemelkedő
fontosságú,
eddigi tevékenységükkel már
A konstrukció
2011-13-ban
nem
indul.
Miniszterelnökséget
miniszteremberi erőforrások minisztere
0,0853
0,0000
alapvető közcélú feladataikat bizonyítottan és tartósan ellátó non-profit
szervezetek,
a
tevékenységük
megfelelő
szintű
ellátásához
elengedhetetlenül szükséges infrastruktúrával rendelkezzenek.

A konstrukció 2011-13-ban nem indul.

vezető miniszter

nemzetgazdasági
miniszter

3,8730

5.2.1/A, 5.2.1/B és
5.2.1/D konstrukció
A régió
komparatív
innováció-orientált
támogatási esetén
nemzetgazdasági
a
A konstrukció
célja aelőnyein
csapadék- ,alapuló
valamint belvíz
okozta károk mérséklése,
0,0000
5.2.1/A
belügyminiszter,
a helyipilot
és típusú
térségi lebonyolítása.
jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztésével,
konstrukciók
miniszter
Miniszterelnökséget vezető
2,4197
0,7524
5.2.1/C és 5.2.1/E
valamint a 2000 LE alatti kistelepülések szennyvízkezelésének megoldása,
5,4979
miniszter
konstrukció esetén a
és a partfalvédelem.
Miniszterelnökséget
vezető miniszter

4,4060

3,4546

0,4723
5,8303

3,1453
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1.1.1.

2013

55,3964

48,8795

II. A támogatási
konstrukciók összefoglaló
adatai
(2011-2013) 0,7300
0,0000
17,3100
11,1653

Konstrukció
kódja

Összesen

A

B

C

D

E

A támogatási
szerződésben
1.

Projekt azonosító

Projekt

Támogatást

szereplő

száma

megnevezése

igénylő neve

elszámolható
közkiadás

F

növekmény

módosításában

(Ft)

szerepeltethető

2.

G-11-k-2012-0001

kastélyokban –

Önkor-

A gyulai

mányzata

1 986 039 850

Támogathatósági feltételek

elszámolható közkiadás
(Ft)

és ünnepek
Gyula Város

Projekt rövid bemutatása

a támogatási szerződés

Hétköznapok
az alföldi

H

elfogadásával
A költség-

(Ft)

DAOP-2.1.1/

G

A költségnövekmény

203 490 522

2 189 530 372

A gyulai Harruckern–Wenckheim–Almásy-kastély

Szükséges

tulajdonosai nyolc generációjának életét bemutató

a) a műszaki módosításokat tartalmazó

projekt a kulturált pihenést, az ismeretszerzést,

tervdokumentációk benyújtása,

a rekreációt, valamint a szabadidő minőségi eltöltését

b) a villamosenergia-bővítésre eredetileg

teszi lehetővé. A projekt eredményeként a kastélyban

tervezett összeg pontos bemutatása.
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5. melléklet az 1619/2014. (XI. 4.) Korm. határozathoz

létrehozásra kerül Magyarország egyetlen, az alföldi
kastélyok jellegzetes mindennapjait használható

Almásy-kastély

bútormásolatokkal, kipróbálható korabeli tárgyakkal,

évszázadai

valamint interaktív bemutatóval feldolgozó turisztikai
attrakció.

3.

A Szegedi

DÓM Fejlesztő-

DAOP-2.1.1/

Dóm turisztikai

és Turisztikai

G-11-k2-2012-0002

vonzerővé

Szolgáltató

fejlesztése

Szervezet

2 086 800 000

280 563 975

2 367 363 975

A projekt eredményeként a szegedi dómban

Szükséges

a látogatók bejárhatnak az altemplomtól a nyugati

a) a jogerős örökségvédelmi hatósági engedély,

tornyokig olyan, más helyeken nem látogatható

valamint az elfogadott engedélyezési szintű

különleges épületrészeket is, mint a kupolakerengő,

tervdokumentáció,

a fedélszék, vagy a különleges térélményt nyújtó

b) a restaurátori engedély, valamint

trifórium. A projekt keretében az épületbe

a restaurátori dokumentáció,

kiállítóhelyi funkciók telepítése, a kiállítóhelyhez és

c) a pótmunkára vonatkozó szakhatósági előírás

az egyéb turisztikai szolgáltatásokhoz kapcsolódó

benyújtása.

eszközök beszerzése, valamint a dóm környezetének
rendezése is megvalósul.
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A Kormány 1620/2014. (XI. 4.) Korm. határozata
a Nyugat-Dunántúli Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 2. prioritásának módosításáról
és az NYDOP-2.1.1/A.B-12-k-2012-0001 azonosító számú („Eszterháza Közép-Európai Kulturális Központ
III. fejlesztési ütem” című) projekt támogatásának növeléséről
A Kormány
1. megállapítja a Nyugat-Dunántúli Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének 2. prioritását
az 1. melléklet szerint,
2. jóváhagyja az NYDOP-2.1.1/A.B-12-k-2012-0001 azonosító számú, „Eszterháza Közép-Európai Kulturális Központ
III. fejlesztési ütem” című kiemelt projekt (a továbbiakban: projekt) elszámolható közkiadásának
a)
494 309 148 forinttal, és
b)
75 690 852 forinttal
történő növelését a 2. melléklet szerint,
3. hozzájárul a projekt támogatási szerződésének módosításához,
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
a 2. pont a) alpontja esetén azonnal,
a 2. pont b) alpontja esetén a forrás rendelkezésre állását követően azonnal
4. visszavonja a Nyugat-Dunántúli Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 2. prioritásának
módosításáról és a prioritás keretének növeléséről szóló 1110/2014. (III. 6.) Korm. határozat 1. pontját és
1. mellékletét.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

Nyugat-dunántúli Operatív Program
Akcióterv 2011-2013

I. Prioritás bemutatása: 2. prioritás: Turizmusfejlesztés
1. Prioritás tartalma
Prioritás rövid tartalma
A Nyugat-Dunántúl természeti, történelmi-kulturális örökségének értéktudatos, komplex megőrzése, klaszter jellegű együttműködésben megvalósuló új, egyedi arculatú, magas minőségű fejlesztése, mely
tartalmazza: a termálvízkincsre alapozott egészségturisztikai-rekreációs fejlesztéseket; történelmi emlékek, kulturális értékek integrált fejlesztését; tájegységekre jellemző ökoturisztikai, kistérségi alapon szervezett
tematikus szolgáltatások támogatását; a régió turisztikai intézményrendszerének megújítását.

2. A prioritás ütemezése – kiírások kerete
Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
2012
2013

2011

5,5227
10,5329
Tervezett ESZA arány (%): max 10%

2.

3,7098

Összesen
19,7654
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1. melléklet az 1620/2014. (XI. 4.) Korm. határozathoz

3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)

2007-2010

2011

21,04

3,4770

Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
2012
2013
2014-2015
6,4878

9,0600

1,2686

Összesen
41,3334

II. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (2011-2013)
Konstrukció kódja

Konstrukció neve

2.1.1.

A régió történelmi és kulturális
örökségének fenntartható hasznosítása,
valamint a természeti értékeken alapuló
aktív turisztikai programok fejlesztése

2.2.1.

Szálláshelyek bővítése és
szolgáltatásainak minőségi fejlesztése

2.3.1.

Helyi, térségi desztináció menedzsment
szervezetek létrehozása, fejlesztése
2. Prioritás összesen

Pályázatok, kiemelt projektek meghirdethető kerete
(Mrd Ft)
2011

2012

2013

4,7587

10,2995

3,7075

A konstrukció célja

A konstrukció szakmai
tartalmáért felelős miniszter

A konstrukció szakmai tartalma
tekintetében feladatkörrel
rendelkező további miniszter

Turisztikai vonzerők illetve attrakciók létrehozása, meglevők fejlesztése, valamint
turisztikai szolgáltatások kialakítása és fejlesztése.

nemzetgazdasági miniszter

emberi erőforrások minisztere

A konstrukció 2011-2013-ban nem indul.
0,7640

0,2334

0,0023

5,5227

10,5329

3,7098

Helyi és térségi Turisztikai Desztináció Menedzsment szervezetek fejlesztése.
Balatoni Helyi és térségi Turisztikai Desztináció Menedzsment szervezetek
fejlesztése.

nemzetgazdasági miniszter
nemzetgazdasági miniszter
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B
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2. melléklet az 1620/2014. (XI. 4.) Korm. határozathoz
C

D

E

F

G

H

A költségnövekmény elfogadásával

1.

a támogatási szerződés módosításában

A támogatási
Projekt azonosító

Projekt

Támogatást igénylő

száma

megnevezése

neve

2.

szerződésben

A költség-

jelenleg szereplő

növekmény

elszámolható

(Ft)

közkiadás (Ft)

szerepeltethető elszámolható közkiadás
A forrás
Azonnal
végrehajtható (Ft)

rendelkezésre

Projekt rövid bemutatása

állását követően
végrehajtható
(Ft)

3.

NYDOP2.1.1/A.B-12-k2012-0001

Eszterháza
Közép-Európai
Kulturális
Központ
III. fejlesztési
ütem

Eszterháza
Kulturális,
Kutató- és
Fesztiválközpont

1 017 240 000

570 000 000

1 511 549 148

1 587 240 000

A III. ütem fejlesztése szerves
folytatása az előző két ütemnek,
illeszkedve a kastélyegyüttes
mintegy 20 éves fejlesztési
koncepciójába. A projekt
részeként megvalósul
a jószágkormányzói épület
(kiskastély) rekonstrukciója,
a „Travaglia” Esterházy-színház/
történet – barokk színházkiállítás
létrehozása, a Mária Terézia
kiállítási szárny felújítása,
a Napóleon-terem helyreállítása
és az időszakos kiállítások
terének kialakítása.
M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2014. évi 150. szám
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A Kormány 1621/2014. (XI. 4.) Korm. határozata
a KEOP-1.2.0/09-11-2013-0013 azonosító számú („Hódmezővásárhely szennyvíztisztítása és Kishomok
városrészének szennyvízcsatornázása” című) projekt támogatásának növeléséről
A Kormány
1. jóváhagyja a KEOP-1.2.0/09-11-2013-0013 azonosító számú, „Hódmezővásárhely szennyvíztisztítása és Kishomok
városrészének szennyvízcsatornázása” című projekt (a továbbiakban: projekt) támogatásának növelését
az 1. melléklet szerint,
2. hozzájárul a projekt támogatási szerződésének 1. pont szerinti módosításához.
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
azonnal
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A

B
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1. melléklet az 1621/2014. (XI. 4.) Korm. határozathoz
C

D

E

Projekt

1.

Projekt azonosító
száma

Projekt megnevezése

Támogatást igénylő neve

F

G

H

I

Projekt rövid bemutatása

Támogathatóság feltételei

Projekt

támogatási

Többlettámogatás

összege

(nettó Ft)

(nettó Ft)

megnövelt

Támogatás

támogatási

intenzitása

összege

(%)

(nettó Ft)
Kifizetési feltétel:
1. A támogatást igénylőnek
A támogatást igénylő
a projektben egy
15 000 m /d kapacitású
3

szennyvíztisztító
telepet tervez építtetni
ciklikus eleveniszapos
technológiával, szimultán
denitrifikációval
és biológiai
foszforeltávolítással,

Hódmezővásárhely

2.

KEOP-1.2.0/09-11-

szennyvíztisztítása és

Hódmezővásárhely Megyei

2013-0013

Kishomok városrészének

Jogú Város Önkormányzata

szennyvízcsatornázása

2 140 230 362

864 225 278

3 004 455 640

94,059722

a meglévő műtárgyak
felhasználásával és új
műtárgyak építésével.
Kishomok városrészen
12 220 m gerincvezetéket
építenek, amelybe
633 ingatlanról
bocsátanak be
szennyvizet. A projektben
vegyes rendszerű
2 db központi átemelővel.

eredményesen le kell zárnia.
2. A támogatást igénylőnek
el kell fogadnia, hogy ha
a közbeszerzési eljárás során
alacsonyabb árajánlat kerül
nyertesként kihirdetésre,
akkor a támogató jogosult
a támogatási szerződés
módosítása során ezen
alacsonyabb összegnek
megfelelően csökkentett
támogatás támogatási
szerződésben történő
rögzítésére.
3. A kiviteli közbeszerzési
eljárás vonatkozásában
rendelkezésre kell állnia
a központi koordinációs
szerv által kiállított
szabályossági tanúsítványnak.
4. A megnövekedett
többletforrással arányos önerő
rendelkezésre állását igazolni
kell.

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2014. évi 150. szám

csatornahálózat épül

a közbeszerzési eljárást
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A Kormány 1622/2014. (XI. 4.) Korm. határozata
a KEOP-2.2.2/C/14-2014-0001 azonosító számú („Regionális vízügyi, geoinformatikai és monitoring központ
létrehozása” című) projektjavaslat támogatásának jóváhagyásáról
A Kormány
1. jóváhagyja a KEOP-2.2.2/C/14-2014-0001 azonosító számú, „Regionális vízügyi, geoinformatikai és monitoring
központ létrehozása” című, egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslatot (a továbbiakban:
projekt) az 1. melléklet szerint,
2. hozzájárul a projekt támogatási szerződésének megkötéséhez.
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1.

2.
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1. melléklet az 1622/2014. (XI. 4.) Korm. határozathoz
A

B

C

Projekt

Projekt

Támogatást igénylő

azonosító száma

megnevezése

megnevezése

KEOP-2.2.2/C/142014-0001

Regionális vízügyi,
geoinformatikai
és monitoring
központ
létrehozása

Országos Vízügyi
Főigazgatóság

D

E

Projekt támogatási

Projekt támogatási

összege

intenzitása

(Ft)

(%)

9 900 000 000

100

F
Projekt rövid bemutatása

A projekt célja egy olyan komplex, a Duna
magyarországi vízgyűjtő területén alkalmazható
monitoring és geoinformatikai adatfogadó,
-feldolgozó, -archiváló és szolgáltató központ
létrehozása, amely a vizek kártételei elleni
védekezést hatékonyabbá, a potenciális
veszélyhelyzeteket kiszámíthatóbbá, a felszíni
vízmozgásokat valós idejű állapotfelmérés
alapján elemezhetővé és modellezhetővé teszi
az ország teljes területén.
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A miniszterelnök 127/2014. (XI. 4.) ME határozata
állami felsőoktatási intézmények kancellárjainak megbízásáról
A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 37. § (4a) bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva
– az oktatásért felelős miniszter előterjesztésére –
a Budapesti Corvinus Egyetemen dr. Pavlik Líviát,
a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen Barta-Eke Gyulát,
a Debreceni Egyetemen dr. Bács Zoltánt,
a Kaposvári Egyetemen dr. Borbás Zoltánt,
a Magyar Képzőművészeti Egyetemen Rakonczai Évát,
a Miskolci Egyetemen dr. Deák Csabát,
a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemen dr. Nagy Zsombort,
a Nyugat-magyarországi Egyetemen dr. Dinnyés Álmost,
az Óbudai Egyetemen Monszpart Zsolt Györgyöt,
a Semmelweis Egyetemen dr. Szász Károlyt,
a Szent István Egyetemen Figler Kálmánt,
a Széchenyi István Egyetemen dr. Filep Bálintot,
a Testnevelési Egyetemen dr. Genzwein Ferencet,
a Budapesti Gazdasági Főiskolán dr. Dietz Ferencet,
a Dunaújvárosi Főiskolán Mészáros Virágot,
az Eszterházy Károly Főiskolán Csathó Csaba Józsefet,
a Károly Róbert Főiskolán Szentgyörgyvölgyi László Zoltánt,
a Magyar Táncművészeti Főiskolán Antal Józsefet,
a Nyíregyházi Főiskolán dr. Kvancz Józsefet,
a Pető András Főiskolán Mihályi Máté Győzőt és
a Szolnoki Főiskolán Varga Csabát
– a 2014. november 15-étől 2017. november 15-éig terjedő időtartamra – a kancellári teendők ellátásával
megbízom.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A miniszterelnök 128/2014. (XI. 4.) ME határozata
helyettes államtitkár kinevezéséről
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 220. § (2) bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva,
a külgazdasági és külügyminiszter javaslatára
dr. Pana Petrát
a Külgazdasági és Külügyminisztérium helyettes államtitkárává
– 2014. november 1-jei hatállyal –
kinevezem.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A miniszterelnök 129/2014. (XI. 4.) ME határozata
helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 223. § (3) bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva,
a külgazdasági és külügyminiszter előterjesztésére megállapítom, hogy
dr. Kátai Ildikónak,
a Külgazdasági és Külügyminisztérium helyettes államtitkárának e megbízatása más vezetői beosztásba történt
áthelyezésére tekintettel
– 2014. október 13-ai hatállyal –
megszűnt.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A miniszterelnök 130/2014. (XI. 4.) ME határozata
helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról és helyettes államtitkár felmentéséről
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 223. § (3) bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva,
a külgazdasági és külügyminiszter előterjesztésére megállapítom, hogy
Szalay-Bobrovniczky Vincének,
a Külgazdasági és Külügyminisztérium helyettes államtitkárának e megbízatása más vezetői beosztásba történt
áthelyezésére tekintettel
– 2014. október 15-ei hatállyal – megszűnik,
egyidejűleg a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 221. § (2) bekezdés c) pontja alapján,
a külgazdasági és külügyminiszter javaslatára
dr. Csonka Ernőt,
a Külgazdasági és Külügyminisztérium helyettes államtitkárát e tisztségéből
– 2014. október 15-ei hatállyal – felmentem.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

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

