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III. Kormányrendeletek

A Kormány 78/2016. (IV. 11.) Korm. rendelete
a minimális vagyonvédelmi szolgáltatási rezsióradíj 2016. évi mértékéről

A Kormány
a személy- és vagyonvédelmi, valamint a  magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény 76.  § 
b) pontjában,
a 2. § és az 1. melléklet tekintetében a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 
2005. évi CXXXIII. törvény 76. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva következőket rendeli el:

1. §  A 2016. évre vonatkozó, a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 
törvény szerinti minimális vagyonvédelmi szolgáltatási rezsióradíj (a  továbbiakban: minimális vagyonvédelmi 
szolgáltatási rezsióradíj) általános forgalmi adó nélküli legkisebb mértéke 1929 forint/óra.

2. §  A minimális vagyonvédelmi szolgáltatási rezsióradíj egyes elemeire vonatkozó tételes értékeket az  1.  melléklet 
tartalmazza.

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

4. §  Hatályát veszti a  2015. évre vonatkozó, a  személy- és vagyonvédelmi, valamint a  magánnyomozói tevékenység 
szabályairól szóló törvény szerinti minimális vagyonvédelmi szolgáltatási rezsióradíj mértékéről szóló 360/2014. 
(XII. 30.) Korm. rendelet.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 78/2016. (IV. 11.) Korm. rendelethez

A minimális vagyonvédelmi szolgáltatási rezsióradíj egyes elemei

A  B

 Egyes elemek megnevezése
 Pénzösszeg Ft-ban  

meghatározva

 1. ALAPBÉR  742

     1.1. Szabadság  86

     1.2. Betegszabadság  42

 2. BÉRPÓTLÉKOK  

     2.1. Éjszakai pótlék  38

     2.2. Munkaszüneti nap  21

 1.+2. ÖSSZESEN  929

 3. MUNKÁLTATÓI JÁRULÉKOK  265

 4. REHABILITÁCIÓS HOZZÁJÁRULÁS  23

 5. TOVÁBBI SZÁMÍTHATÓ KÖLTSÉGEK  

     5.1. Munkavédelem  5

     5.2. Munkaegészségügyi szolgáltatás  35

     5.3. Munkabér számfejtés  10

     5.4. Oktatás, képzés, továbbképzés  4

 5. ÖSSZESEN  54

 6. SPECIÁLIS KÖLTSÉGEK  

     6.1. Minőségirányítási rendszer  3

 6. ÖSSZESEN  3

 7. ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK  

     7.1. Könyvelés  5

     7.2. Jogi képviselet, könyvvizsgálat  3

     7.3. Üzemeltetés  

             7.3.1. posta  2

             7.3.2. közüzemi díjak  6

             7.3.3. telefon, internet  5

             7.3.4. informatika  3

             7.3.5. gépjárművek és biztosításaik  6

             7.3.6. karbantartás és javítás  3

             7.3.7. marketing  6

             7.3.8. banki költségek 6

     7.4. Beszerzések  

             7.4.1. papír, irodaszer  10

             7.4.2. anyag, eszköz  2

     7.5. Értékcsökkenési leírás  26

     7.6. Ügyvitel, munkahelyi vezetés-irányítás  430

     7.7. Munkahelyi szociális szolgáltatás  46

 7. ÖSSZESEN  559

 1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.  

 MINDÖSSZESEN  1833

 8. ELVÁRT EREDMÉNY (2%)  35
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 9. MUNKÁLTATÓI ADÓK, JÁRULÉKOK  

     9.1. Iparűzési adó (árbevétel 2%)  55

     9.2. Társasági nyereségadó (10%)  4

     9.3. Innovációs járulék (0,3%)  2

 9. ÖSSZESEN  61

 MINDÖSSZESEN  1929

A Kormány 79/2016. (IV. 11.) Korm. rendelete
a Budapesti Vendéglátóipari és Humán Szakképzési Centrum Raoul Wallenberg Szakközépiskolája és 
Szakiskolája Budapest Rippl-Rónai utca 22. szám alatti ingatlanban történő elhelyezésével összefüggő 
közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

A Kormány
a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 
2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), d) és e) pontjában,
a 4. § 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 azokat az  1.  mellékletben 
felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek az  ingatlan-nyilvántartás szerinti Budapest belterület 28296 
helyrajzi számú, természetben a  Budapest VI. kerület, Rippl-Rónai utca 22. szám alatt elhelyezkedő ingatlanon 
megvalósítandó, a Budapesti Vendéglátóipari és Humán Szakképzési Centrum Raoul Wallenberg Szakközépiskolája 
és Szakiskolája elhelyezését biztosító beruházással függenek össze.

 (2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a beruházással összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági 
ügyeket, amelyek az (1) bekezdés szerinti beruházás megvalósításához, használatbavételéhez szükségesek.

2. §  A Kormány az  1.  § (1)  bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó 
kormánymegbízottként a Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető kormánymegbízottat jelöli ki.

3. § (1) Az  ügyfélnek az  eljárás megindítása előtt benyújtott kérelmére az  1.  § (1)  bekezdése szerinti közigazgatási 
hatósági ügyekben 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. §  Az 1. § (1) bekezdése szerinti beruházással összefüggésben
a) építésügyi hatósági ügyekben építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt nem kell beszerezni,
b) építésügyi hatósági ügyekben településképi véleményezési eljárást nem kell lefolytatni, és
c) településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.

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

6. §  E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 79/2016. (IV. 11.) Korm. rendelethez

A Budapesti Vendéglátóipari és Humán Szakképzési Centrum Raoul Wallenberg Szakközépiskolája és 
Szakiskolája Budapest Rippl-Rónai utca 22. szám alatti ingatlanban történő elhelyezésével összefüggő, 
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított közigazgatási hatósági ügyek

 1. építésügyi és építésfelügyeleti hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,
 2. örökségvédelmi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,
 3. környezetvédelmi hatósági eljárások,
 4. vasúti és szalagpálya hatósági engedélyezési eljárás,
 5. a műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági 

engedélyezési eljárások,
 6. ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,
 7. hírközlési hatósági eljárások,
 8. tűzvédelmi hatósági eljárások,
 9. műszaki biztonsági hatósági engedélyezési eljárások,
10. élelmiszerlánc-felügyeleti eljárás,
11. közegészségügyi hatósági eljárások,
12. azok az 1–11. pontban nem szereplő hatósági engedélyezési eljárások, melyek az 1. § (1) bekezdése szerinti 

beruházás megvalósításához, használatbavételéhez és üzembe helyezéséhez közvetlenül szükségesek,
13. az 1–12. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

A földművelésügyi miniszter 29/2016. (IV. 11.) FM rendelete
az egyes állat-járványügyi intézkedésekről és az azokkal összefüggő állami kártalanításról szóló  
74/2013. (VIII. 30.) VM rendelet módosításáról

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76.  § (2)  bekezdés 4. és 20.  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65.  § 2.  pontjában 
foglalt feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  Az egyes állat-járványügyi intézkedésekről és az azokkal összefüggő állami kártalanításról szóló 74/2013. (VIII. 30.) 
VM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  rendelet hatálya alá tartozó járványügyi intézkedések és állami kártalanítás forrása a  Magyarország 
központi költségvetéséről szóló törvény mellékletének az  élelmiszerlánc-felügyeletért felelős miniszter által 
vezetett minisztérium (a  továbbiakban: Minisztérium) fejezet fejezeti kezelésű előirányzatok cím állat, növény- és 
GMO-kártalanítás előirányzata.”

2. §  Az R. 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § E rendelet alkalmazásában:
a) aktív közreműködő: az  Éltv. 51.  § (3)  bekezdés p) és q)  pontjában meghatározott tevékenységre kötelezett 
természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet,
b) eljáró hatósági állatorvos: a  járványügyi intézkedések végrehajtásának felügyeletével megbízott, valamint a 3. § 
(5) bekezdésében foglalt esetekről jegyzőkönyvet készítő hatósági állatorvos,
c) elkülönített vágás: a beteg, betegségre gyanús, fertőzött vagy fertőzöttségre gyanús állatnak – a káresemény helye 
szerint illetékes, a 3. § (1) bekezdésében foglaltak szerint meghatározott hatóság által kijelölt vágóhídon – a rendes 
vágástól térben vagy időben elkülönítetten végzett levágása, amely az  adott bejelentési kötelezettség alá vont 
állatbetegségre vonatkozó miniszteri rendeletben meghatározott szabályok szerint történik,
d) gazdálkodó szervezet: a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti gazdálkodó szervezet,
e) járványügyi intézkedések: az Éltv. 51. § (3) bekezdés i)–u) pontjában felsorolt intézkedések,
f ) káresemény helye: az a hely, ahol az Éltv. 51. § (3) bekezdésében meghatározott intézkedés elrendelésére okot adó 
betegség megállapításra került,
g) leölés: határozatban elrendelt, az  állatok járványügyi intézkedés keretében történő kiirtása, illetve levágása, 
beleértve a diagnosztikai célú leölést, kilövést, valamint elkülönített és zárt vágást,
h) végrehajtás helye: az  a  hely, ahol az  Éltv. 51.  § (3)  bekezdésében meghatározott intézkedés ténylegesen 
végrehajtásra került,
i) zárt vágás: bejelentési kötelezettség alá tartozó állatbetegség miatt meghatározott állatcsoportnak  
– a káresemény helye szerint illetékes, a 3. § (1) bekezdésében foglaltak szerint meghatározott hatóság által kijelölt 
vágóhídon – az elrendelt technológia, illetve az adott bejelentési kötelezettség alá vont állatbetegségre vonatkozó 
miniszteri rendeletben meghatározott szabályok szerinti levágása.”

3. § (1) Az R. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal 
(a  továbbiakban: megyei kormányhivatal) vagy az  élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörében 
eljáró járási hivatal (a  továbbiakban: járási hivatal) rendeli el a  járványügyi intézkedések alkalmazását az  Éltv. 
végrehajtására kiadott jogszabályok szerint.”

 (2) Az R. 3. § (2) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A járványügyi intézkedések elrendeléséről szóló határozatban meg kell jelölni)
„h) az aktív közreműködő pontos megnevezését, címét, székhelyét és az aktív közreműködés megnevezését, pontos 
leírását,”
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 (3) Az R. 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A járványügyi intézkedések elrendeléséről szóló határozatot közölni kell
a) a  tulajdonossal, akinek az  állatát, anyagát, eszközét, tárgyát, élelmiszerét, takarmányát, földterületét, járművét, 
épületét, berendezését eljárás alá vonták, illetve az aktív közreműködővel,
b) más megyében történő elkülönített vagy zárt vágás esetében a  vágás helye szerint illetékes megyei 
kormányhivatallal,
c) az  elhullott, leölt állatok hulláit és állati eredetű melléktermékeit feldolgozó üzem telephelye szerint illetékes 
megyei kormányhivatallal,
d) a  hazai természetvédelmi oltalom alatt álló vagy nemzetközi természetvédelmi egyezmény hatálya alá tartozó 
állatfajok (a  továbbiakban együtt: védett állatok) esetén az  illetékes környezetvédelmi és természetvédelmi 
hatósággal,
e) az eljáró hatósági állatorvossal,
f ) valamennyi érintett járási hivatallal, amennyiben a  határozatot a  megyei kormányhivatal hozta, illetve 
a káresemény helye szerint illetékes megyei kormányhivatallal, ha a járási hivatal intézkedett.”

4. §  Az R. 4. § (3) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az eljárási jelentésnek tartalmaznia kell)
„e) vágásra utalt állatok esetében a  vágás helyét, elkülönített vagy zárt vágás esetén a  vágást végrehajtó 
engedélyezett létesítmény nevét, címét, FELIR azonosító számát,”

5. §  Az R. 5. §-a a következő (12) bekezdéssel egészül ki:
„(12) A rendelet hatálya alá tartozó eljárásokban elsősorban olyan szakértőt lehet igénybe venni, aki vagy amely
a) az  érintett állatfaj – illetve azon belül állatfajta – vonatkozásában elismert tenyésztő szervezet vagy annak 
hiányában tenyésztő szövetség vagy egyesület, mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek tekintetében az  adott 
ágazatban elismert szakmaközi szervezet, vagy
b) meghatározott anyagok, eszközök és tárgyak esetében az  adott anyag, eszköz, tárgy értékesítésével, illetve 
értékbecslésével foglalkozó vagy az  ilyen tevékenységgel kapcsolatosan megfelelő szakértelemmel rendelkező 
természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet.”

6. § (1) Az R. 6. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A  kártalanítási határozat – a  közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 
törvényben foglaltakon túl – tartalmazza
a) természetes személy esetén
aa) a születési adatokat (születési hely, idő) és anyja nevét,
ab) banki átutalás esetén a számlatulajdonos nevét és a bankszámla számot vagy a postacímet,
b) jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén az adószámot és a bankszámla számot.”

 (2) Az R. 6. § (3) bekezdés nyitó szövegrésze helyébe a következő szöveg lép:
„(3) A  kártalanítási összeg kifizetése érdekében a  járási hivatal vagy a  megyei kormányhivatal (a  továbbiakban 
együtt: eljáró hatóság) – a kártalanítási határozat jogerőre emelkedése után haladéktalanul – megküldi a NÉBIH-nek”

7. §  Az R. „6. Az aktív közreműködésre kötelezett” alcíme helyébe a következő alcím lép:
„6. Az aktív közreműködő
7.  § (1) Amennyiben a  kártalanításra jogosult megszegi az  Éltv. 18.  § (1)  bekezdés g)  pontjában foglalt 
kötelezettségét vagy önhibáján kívül azt nem tudja teljesíteni, a járványügyi intézkedések végrehajtása érdekében 
a  megyei kormányhivatal a  járási hivatal tájékoztatásával egyidejűleg, illetve a  járási hivatal az  Éltv. 51.  § 
(3) bekezdés p) és q) pontjában előírt tevékenység végzésére alkalmas aktív közreműködőt jelöl ki.
(2) Az eljáró hatóság az aktív közreműködés elrendelése során meghatározza
a) a feladat végrehajtására alkalmas aktív közreműködőt,
b) a végrehajtás kezdeti és a befejezés várható időpontját,
c) – szükség esetén – a szállítás és a járműfertőtlenítés rendjét.
(3) A  közreműködés végrehajtására – azonos feltételek esetén – engedéllyel rendelkező, a  káresemény helyéhez 
legkisebb földrajzi távolságban levő és működő, az adott feladat ellátására megfelelő kapacitással rendelkező aktív 
közreműködő jelölhető ki.
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(4) Az  aktív közreműködő az  intézkedés végrehajtását követően a  megyei kormányhivatal nevére kiállított, 
a  közreműködés költségeit tartalmazó számlát benyújtja a  megyei kormányhivatalnak. A  megyei kormányhivatal 
intézkedik a számla kifizetéséről az aktív közreműködő felé, valamint a számlát és az aktív közreműködést elrendelő 
határozatot a végrehajtást követően tizenöt napon belül megküldi a NÉBIH-nek, igazolva, hogy a számla az általa 
elrendelt járványügyi intézkedések végrehajtása során keletkezett. A NÉBIH a közreműködés költségeit – a számlák 
és az  aktív közreműködést elrendelő határozat beérkezését követő hatvan napon belül – megtéríti a  megyei 
kormányhivatalnak.
(5) A  8. és 9.  §-ban szereplő eljárások kivételével a  (2)–(4)  bekezdés rendelkezéseit kell alkalmazni azokban 
az  esetekben is, amikor az  aktív közreműködésre nem az  (1)  bekezdésben leírtak, hanem valamely speciális 
szakértelmet igénylő tevékenység végrehajtása miatt van szükség.
8. § (1) Az Éltv. 51. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott bejelentési kötelezettség alá tartozó állatbetegségek 
esetén elrendelt járványügyi intézkedés végrehajtása során keletkezett állati eredetű melléktermékek ártalmatlanná 
tétele, valamint az  ártalmatlanítás helyére történő szállítása állami feladat. Az  állati eredetű melléktermék 
keletkezésének helye szerint illetékes eljáró hatóság az Éltv. 51. § (3) bekezdés q) pontja alapján határozatban aktív 
közreműködésre kötelezi az állati eredetű melléktermék ártalmatlanítást végző üzemet.
(2) Az állati eredetű melléktermék keletkezésének helye szerint illetékes eljáró hatóság – a 3. § (2) bekezdés h) pontja 
szerint – az állati eredetű melléktermékek ártalmatlanná tétele érdekében
a) kijelöli az ártalmatlanítás végrehajtására az aktív közreműködőt,
b) meghatározza a végrehajtás kezdeti és a befejezés várható időpontját, illetve
c) meghatározza a szállítás és a járműfertőtlenítés rendjét.
(3) Az ártalmatlanná tétel végrehajtására az adott állati eredetű melléktermék kategóriájának megfelelő engedéllyel 
rendelkező, a  káresemény helyéhez legkisebb földrajzi távolságban levő és üzemelő, a  keletkezett állati eredetű 
melléktermék mennyiségének megfelelő kapacitású üzemet kell kijelölni. Ha az  adott betegségre vonatkozó 
jogszabály alapján az  szükséges, az  ártalmatlanítás kivételesen a  helyszínen is történhet elföldeléssel vagy 
égetéssel, a nem emberi fogyasztásra szánt állati eredetű melléktermékekre vonatkozó állategészségügyi szabályok 
megállapításáról szóló miniszteri rendelettel összhangban.
(4) Az  ártalmatlanná tételt végző üzem az  intézkedés végrehajtását követően a  megyei kormányhivatal nevére 
kiállított, az  ártalmatlanítás költségeit tartalmazó számlát benyújtja a  megyei kormányhivatalnak. A  megyei 
kormányhivatal intézkedik a  számla kifizetéséről, valamint a  számlát és az  aktív közreműködést elrendelő 
határozatot a  végrehajtást követően tizenöt napon belül közli a  NÉBIH-hel, igazolva, hogy a  számlát az  általa 
elrendelt járványügyi intézkedések végrehajtása során keletkezett állati eredetű melléktermékek ártalmatlanná 
tételének költségeiről állították ki.
(5) A  NÉBIH az  ártalmatlanítás költségeit – a  számlák eljáró hatósághoz történő beérkezésétől számított hatvan 
napon belül – megtéríti a megyei kormányhivatalnak.
(6) Ha az  ártalmatlanná tétel a  káresemény helyén történik, akkor a  (2)–(5)  bekezdés helyett a  7.  §  
(2)–(4) bekezdésében foglaltakat kell megfelelően alkalmazni.
9.  § (1) Ha az  egyes fertőző állatbetegségek elleni védekezésre vonatkozó jogszabályok megengedik, az  eljáró 
hatóság elkülönített vagy zárt vágást is előírhat járványügyi intézkedésként. A  döntés meghozatala előtt, 
amennyiben a  döntést a  járási hivatal hozza, értesítenie kell a  káresemény helye szerint illetékes megyei 
kormányhivatalt az élelmiszer hasznosíthatóságának lehetőségéről, az állatfaj, kor, tömeg, darabszám, egyed, illetve 
állományazonosító megjelölésével.
(2) A  káresemény helye szerint illetékes eljáró hatóság a  NÉBIH által vezetett nyilvántartásban szereplő 
engedélyezett létesítmények közül – műszaki-technológiai, járványvédelmi és élelmiszerhigiéniai feltételek, 
valamint a  7.  § (3)  bekezdésében foglaltak figyelembevételével – választja ki, és határozatban kötelezi az  aktív 
közreműködőt az elkülönített vagy zárt vágás végrehajtására.
(3) A zárt vágásra utalt állatokon kívül más állatok csak a zárt vágás befejezését követő fertőtlenítés után vághatók le 
a kijelölt vágóhídon.
(4) A határozatban rögzíteni kell
a) az állatok elszállításának, levágásának kezdeti és várható befejezési időpontját,
b) a zárt vagy elkülönített vágásból származó élelmiszer hasznosíthatóságának lehetőségét,
c) az  állatok, – vágóhídon történt betegség-megállapítás esetén – az  állati testek, testrészek mérlegelésének 
helyszínét,
d) a szállítás, vágás, darabolás, hűtés, feldolgozás, állati eredetű melléktermék ártalmatlanítás, fertőtlenítés becsült 
költségét,
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e) az  élelmiszerek értékesítéséből származó bevételnek a  Minisztérium részére való befizetési kötelezettségét és 
ennek határidejét, ha a zárt vagy elkülönített vágásból származó élelmiszer hasznosítható,
f ) az e) pont szerinti befizetési kötelezettség elmulasztásának jogkövetkezményeit.
(5) A határozatot az eljáró hatóság – a 3. § (3) bekezdésében felsoroltakon kívül – közli a NÉBIH-hel is.
(6) A zárt vagy elkülönített vágást végrehajtó aktív közreműködő a végrehajtást követően legkésőbb nyolc napon 
belül elszámolást készít, amely tartalmazza
a) az állatok beérkezésének időpontját, azok korcsoportonkénti darabszámát, tömegét;
b) ha az elkülönített vagy zárt vágást elrendelő határozat alapján a vágás során keletkező élelmiszer hasznosítható, 
a  húsvizsgálat eredményét, a  fogyasztásra alkalmas élelmiszer tömegét és az  értékesítésből várható bevétel 
részletezését;
c) a keletkezett állati melléktermék kategóriánkénti tömegét;
d) az  elkülönített, illetve zárt vágás végrehajtása során felmerült – a  (4)  bekezdés d)  pontjában említett – 
költségekről szóló részletes kimutatást.
(7) A  (6)  bekezdés szerinti elszámolást a  vágóhidat, valamint feldolgozóüzemet felügyelő hatósági állatorvos 
ellenjegyzi.
(8) A  (6)  bekezdés szerinti elszámolás alapján, a  végrehajtást végző aktív közreműködő az  elkülönített vagy 
zárt vágás végrehajtásáról számlát állít ki az  elkülönített vagy zárt vágást elrendelő hatóság nevére. Az  aktív 
közreműködő a  számlát és a  (6)  bekezdés szerinti elszámolást a  számla kiállítását követő nyolc napon belül 
megküldi az  eljáró hatóságnak. Az  eljáró hatóság a  számlát tizenöt napon belül megküldi a  NÉBIH részére. Ha 
az elkülönített vagy zárt vágás végrehajtását elrendelő határozatban hasznosíthatóként megjelölt összes élelmiszer, 
vagy azok egy része időközben járványügyi okból értékesíthetetlenné vált, akkor az eljáró hatóság köteles az eredeti 
határozatot módosítani, és annak a NÉBIH felé történő közléséről gondoskodni.
(9) A  NÉBIH az  elkülönített vagy zárt vágás költségeit a  számlák beérkezésétől számított hatvan napon belül 
megtéríti az aktív közreműködőnek, feltéve, hogy az aktív közreműködő a (4) bekezdés e) pontja szerinti befizetési 
kötelezettségeit már teljesítette.”

8. § (1) Az R. 10. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A vizsgálatot végző laboratórium az elvégzett vizsgálatok költségeiről kiállított számlát vagy egyéb bizonylatot  
– csatolva a  megyei kormányhivatal igazolását – a  tárgyhónapot követő hónap utolsó napjáig a  NÉBIH-nek 
megküldi.”

 (2) Az R. 10. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Az  (1)  bekezdés a)  pontjában meghatározott vizsgálatok során keletkezett állati eredetű melléktermékek, 
illetve az  (1)  bekezdés b)  pontjában megnevezett vizsgálatok elvégzésére jogosult hatósági laboratóriumokban 
keletkezett összes állati eredetű melléktermék ártalmatlanításáról a 8. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint 
kell gondoskodni.”

9. §  Az R.
a) 1. § (1) bekezdésében az „51. § (3) bekezdés i)–q) pontja szerinti” szövegrész helyébe az „51. § (3) bekezdés 

i)–u) pontja szerinti” szöveg,
b) 4.  § (1)  bekezdés nyitó szövegrészében a „járási állategészségügyi hivatalnak” szövegrész helyébe a „járási 

hivatalnak” szöveg,
c) 4. § (1) bekezdés c) pontjában a „meghatározott szerződés” szövegrész helyébe a „meghatározott határozat” 

szöveg,
d) 4. § (2) bekezdésében az „az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság” szövegrész helyébe 

az „a megyei kormányhivatal” szöveg,
e) 5.  § (2)  bekezdés nyitó szövegrészében, (4) és (10)  bekezdésében, 6.  § (1) és (5)  bekezdésében a „járási 

állategészségügyi hivatal” szövegrész helyébe a „járási hivatal” szöveg,
f ) 6.  § (1)  bekezdésében az  „a megyei élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatósághoz” 

szövegrész helyébe az „a megyei kormányhivatalhoz” szöveg,
g) 10. § (2) bekezdésében a „meghatározott laboratóriumi vizsgálatokról” szövegrész helyébe a „meghatározott 

– a  tárgyhónapban elvégzett – laboratóriumi vizsgálatokról” szöveg, az  „élelmiszerlánc-biztonsági és 
állategészségügyi igazgatóságnak” szövegrész helyébe a „megyei kormányhivatalnak” szöveg,
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h) 10.  § (3)  bekezdésében az  „Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság” szövegrész 
helyébe az „A megyei kormányhivatal” szöveg

lép.

10. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

  Dr. Fazekas Sándor s. k.,
  földművelésügyi miniszter
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1175/2016. (IV. 11.) Korm. határozata
a Törökország-támogató Menekültügyi Eszköz javára történő befizetés pénzügyi forrásának biztosításáról

A Kormány
 1. egyetért azzal, hogy Magyarország pénzügyi hozzájárulást nyújtson a  Törökország-támogató Menekültügyi 

Eszközhöz (a továbbiakban: Menekültügyi Eszköz);
 2. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy Magyarországot a Menekültügyi Eszközben képviselje;

Felelős: külgazdasági és külügyminiszter
Határidő: folyamatos

 3. felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy az  1.  pontban foglalt cél megvalósítása érdekében a  Menekültügyi 
Eszköz javára történő 14 661 360,87 euró összegnek megfelelő forint összegű hozzájárulás tekintetében a pénzügyi 
kötelezettségvállaláshoz szükséges Hozzájárulási Tanúsítvány (Contribution Certificate) magyar részről történő 
aláírásáról gondoskodjon;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

 4. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a 3. pontban meghatározott hozzájárulásból a 2016. évre eső részének 
teljesítéséhez szükséges 10 000 000 euró összegnek megfelelő forint összeg, valamint – az  uniós költségvetéshez 
való nemzeti hozzájárulás befizetésével azonos módon – a  felmerülő költségek finanszírozásának biztosításáról 
gondoskodjon;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: 2016. december 31.

 5. felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy a  3.  pontban meghatározott hozzájárulásból a  fennmaradó összeg, 
valamint – az uniós költségvetéshez való nemzeti hozzájárulás befizetésével azonos módon – a felmerülő költségek 
finanszírozásának biztosításáról gondoskodjon a 2017. évi, 2018. évi és a 2019. évi központi költségvetésben.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: 2017., 2018. és 2019. évi központi költségvetés tervezésekor

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1176/2016. (IV. 11.) Korm. határozata
a Magyarországon tanulmányokat végzett külföldi hallgatók részére a 2016. évben történő Alumni Találkozó 
megrendezéséről

A Kormány
 1. egyetért a  Magyarországon tanulmányokat végzett külföldi hallgatók részére a  2016. évben történő Alumni 

Találkozó (a továbbiakban: 2016. évi Találkozó) megrendezésével;
 2. felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy az  emberi erőforrások minisztere, valamint a  külgazdasági és 

külügyminiszter bevonásával gondoskodjon a  2016. évi Találkozó megrendezéséhez szükséges 145 millió forint 
költségvetési forrásnak a Magyarország központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 1. melléklet XX. Emberi 
Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 8. Nemzetközi kulturális és oktatási 
kapcsolatok programjai alcím, 1. Nemzetközi kétoldalú oktatási és képzési programok jogcímcsoport javára történő 
biztosításáról;
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Felelős: nemzetgazdasági miniszter 
emberi erőforrások minisztere 
külgazdasági és külügyminiszter

Határidő: felmerülés ütemében
 3. felhívja az  emberi erőforrások miniszterét és a  külgazdasági és külügyminisztert a  2016. évi Találkozó 

megszervezésére és megrendezésére.
Felelős: emberi erőforrások minisztere 

külgazdasági és külügyminiszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1177/2016. (IV. 11.) Korm. határozata
a 2016–2020. évi Gyulai István Memorial – Atlétikai Magyar Nagydíjak megrendezéséhez szükséges 
kormányzati intézkedésekről

A Kormány
 1. támogatja a  Gyulai István Memorial – Atlétikai Magyar Nagydíj (a továbbiakban: Nagydíj) 2016–2020. évi 

megrendezését;
 2. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy az emberi erőforrások minisztere bevonásával gondoskodjon a Nagydíj 

2016–2020. évi megrendezése érdekében a Magyar Atlétikai Szövetség részére
a) a 2016. évben 300,0 millió forint forrás biztosításáról a  Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről 

szóló 2015. évi C. törvény 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetben,
b) a 2017. évben 375,0 millió forint, a  2018. évben 450,0 millió forint, a  2019. évben 475,0 millió forint és 

a 2020. évben 497,0 millió forint összegű forrás biztosításáról a 2017–2020. évi központi költségvetés Emberi 
Erőforrások Minisztériuma fejezetben.
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: a 2016. évi forrás tekintetében azonnal 

a 2017., 2018., 2019. és a 2020. évi forrás tekintetében a 2017., 2018., 2019. és a 2020. évi 
központi költségvetés tervezése során

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1178/2016. (IV. 11.) Korm. határozata
a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által 2016. évben finanszírozandó egyes rendezvények forrásigényéről

A Kormány
 1. felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy a  Formula-1 Világbajnokság Magyar Nagydíj rendezői jogdíjának és 

a  Red Bull Air Race Világkupa budapesti futamának lebonyolítása kapcsán felmerült árfolyamveszteség miatti 
fizetési kötelezettség nemzeti fejlesztési miniszterrel egyeztetett összegének a  Magyarország 2016. évi központi 
költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
fejezetben történő rendelkezésre állásáról gondoskodjon;
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Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal

 2. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a WTCC (FIA World Touring Car Championship) 2016. évi magyarországi 
futamának lebonyolítása érdekében szükséges 200,0 millió forintnak a  Kvtv. 1.  melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium fejezetben történő rendelkezésre állásáról gondoskodjon;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

 3. felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy a  DTM (Deutsche Tourenwagen Masters), valamint az  ETRC 
(FIA European Truck Racing Championship) 2016. évi magyarországi futamának lebonyolítása érdekében szükséges, 
összesen 200,0 millió forintnak a  Kvtv. 1.  melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezetben történő 
rendelkezésre állásáról gondoskodjon;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: 2016. július 31.

 4. felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy a  Nemzeti Vágta 2016. évi megrendezése érdekében szükséges, 
összesen 180,0 millió forintnak a  Kvtv. 1.  melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezetben történő 
rendelkezésre állásáról gondoskodjon;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: 2016. július 31.

 5. felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az  1–4.  pontok szerinti rendezvények finanszírozása érdekében, 
az 1–4. pontok szerint biztosított források terhére a támogatási szerződést a kedvezményezettekkel kösse meg.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: az 1–4. pontok végrehajtását követő 30 napon belül

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1179/2016. (IV. 11.) Korm. határozata
az Igazságügyi Minisztérium és a Honvédelmi Minisztérium költségvetési fejezetek közötti előirányzat-
átcsoportosításról

A Kormány az  államháztartásról szóló 2011.  évi CXCV.  törvény 33.  § (2)  bekezdésében biztosított jogkörében 
eljárva, az Alaptörvény elfogadásának 5. évfordulója alkalmából megrendezésre kerülő központi ünnepség kapcsán 
felmerült költségek fedezetére elszámolási kötelezettséggel 9600 ezer forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el 
a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C.  törvény (a  továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet 
X. Igazságügyi Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2. Célelőirányzatok alcím, 19. Magyar 
alkotmányos identitás kifejezésre juttatása, nemzettudat, jogvédelem és jogérvényesítés előirányzat terhére, a Kvtv. 
1. melléklet XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet, 1. Honvédelmi Minisztérium cím, 2. Egyéb HM szervezetek alcím 
javára az 1. melléklet szerint.
Az átcsoportosítás tekintetében:

Felelős: nemzetgazdasági miniszter 
igazságügyi miniszter 
honvédelmi miniszter

Határidő: azonnal
Az elszámolási kötelezettség tekintetében:

Felelős: honvédelmi miniszter
Határidő: 2016. június 30.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1179/2016. (IV. 11.) Korm. határozathoz  1. melléklet a ....../2016.(......) Korm. határozathoz

X. Igazságügyi Minisztérium
XIII. Honvédelmi Minisztérium

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

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

hatása
X.

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Célelőirányzatok

331940 19 Magyar alkotmányos identitás kifejezésre juttatása, nemzettudat, jogvédelem és jogérvényesítés 
Kl Személyi juttatások -7 600
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -2 000

XIII.
1 Honvédelmi Minisztérium

198279 2 Egyéb HM szervezetek
Kl Személyi juttatások 4 900
K3 Dologi kiadások 4 700

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

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

hatása

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

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

hatása
X.

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Célelőirányzatok

331940 19 Magyar alkotmányos identitás kifejezésre juttatása, nemzettudat, jogvédelem és jogérvényesítés -9 600
XIII.

1 Honvédelmi Minisztérium
198279 2 Egyéb HM szervezetek 9 600

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

Fejezetet irányító szerv időarányos
Állami Számvevőszék teljesítményarányos  
Magyar Államkincstár egyéb: azonnal 9 600 9 600  
Nemzetgazdasági Minisztérium

Igazságügyi Minisztérium

Honvédelmi Minisztérium

Honvédelmi Minisztérium

A módosítást 
elrendelő 

jogszabály/ 
határozat száma

A módosítást 
elrendelő 

jogszabály/ 
határozat száma

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

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

Állam-
háztartási 

egyedi 
azonosító

Állam-
háztartási 

egyedi 
azonosító

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2016.

A módosítást 
elrendelő 

jogszabály/ 
határozat száma

Állam-
háztartási 

egyedi 
azonosító

Igazságügyi Minisztérium

2 példány

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

Az adatlap 5 példányban töltendő ki
1 példány
1 példány
1 példány
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A Kormány 1180/2016. (IV. 11.) Korm. határozata
a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

A Kormány az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 21.  § (6)  bekezdésében biztosított jogkörében 
eljárva 548 373 ezer forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a  fel nem használt rész tekintetében 
visszatérítési kötelezettséggel a  Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 
1.  melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 32. Rendkívüli kormányzati intézkedések cím terhére az  1.  melléklet 
szerint.
Az átcsoportosítás tekintetében

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

Az elszámolás és a visszatérítési kötelezettség tekintetében
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter, nemzeti fejlesztési miniszter, emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2017. január 31.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1180/2016. (IV. 11.) Korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások

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

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

hatása
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

10 Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei
331662 2 Gyógyító-megelőző ellátás intézetei

K6 Beruházások 170 000
XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások

2 Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások
1 Felhalmozási jellegű kiadások

1 Ingatlan-beruházások, ingatlanvásárlás
329639 2 Az MNV Zrt. ingatlan-beruházásai, ingatlanvásárlásai

K6 Beruházások 36 330
278345 2 Egyéb eszközök vásárlása

K6 Beruházások 10 730
2 Hasznosítással kapcsolatos folyó kiadások

278434 3 Egyéb vagyonkezelési kiadások
K3 Dologi kiadások 32 440

XI. Miniszterelnökség
341239 7 Nemzeti Örökség Intézete

K1 Személyi juttatások 70 220
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 19 170
K3 Dologi kiadások 72 333
K6 Beruházások 137 150

297102 32 Rendkívüli kormányzati intézkedések 
K5 Egyéb működési célú kiadások -548 373

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

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

hatása

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

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

hatása
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

10 Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei
331662 2 Gyógyító-megelőző ellátás intézetei 170 000

XI. Miniszterelnökség
341239 7 Nemzeti Örökség Intézete 298 873

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

Fejezetet irányító szerv időarányos
Állami Számvevőszék teljesítményarányos   
Magyar Államkincstár egyéb: azonnal 548 373 548 373
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

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

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

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

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2016.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

Államháztartási 
egyedi azonosító

K I A D Á S O K 

2 példány

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

Az adatlap 5 példányban töltendő ki
1 példány
1 példány

Államháztartási 
egyedi azonosító

Államháztartási 
egyedi azonosító

1 példány
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A Kormány 1181/2016. (IV. 11.) Korm. határozata
a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

A Kormány az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 21.  § (6)  bekezdésében biztosított jogkörében 
eljárva 500 000 ezer forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a  fel nem használt rész tekintetében 
visszatérítési kötelezettséggel a  Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 
1.  melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 32. Rendkívüli kormányzati intézkedések cím terhére, az  1.  melléklet 
szerint.
Az átcsoportosítás tekintetében

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

Az elszámolás és a visszatérítési kötelezettség tekintetében
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: 2016. december 15.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1181/2016. (IV. 11.) Korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség

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

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

hatása
XI. Miniszterelnökség

30 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok

335751 8 Antall József Politika- és Társadalomtudományi Tudásközpont Alapítvány támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások 480 850
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 19 150

297102 32 Rendkívüli kormányzati intézkedések 
K5 Egyéb működési célú kiadások -500 000

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

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

hatása

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

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

hatása
XI. Miniszterelnökség

30 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok

335751 8 Antall József Politika- és Társadalomtudományi Tudásközpont Alapítvány támogatása 500 000

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

Fejezetet irányító szerv időarányos
Állami Számvevőszék teljesítményarányos   
Magyar Államkincstár egyéb: azonnal 500 000 500 000
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

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

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

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

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2016.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat számaÁllamháztartási 

egyedi azonosító

2 példány

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat száma

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat száma

Az adatlap 5 példányban töltendő ki
1 példány
1 példány

Államháztartási 
egyedi azonosító

Államháztartási 
egyedi azonosító

1 példány
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A Kormány 1182/2016. (IV. 11.) Korm. határozata
a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és 
egyes kormányhatározatok módosításáról

 1. A Kormány az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 21.  § (6)  bekezdésében biztosított jogkörében 
eljárva 1933,5 millió forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a  fel nem használt rész tekintetében 
visszatérítési kötelezettséggel a  Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 
1.  melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 32. Rendkívüli kormányzati intézkedések cím terhére, az  1.  melléklet 
szerint.
Az átcsoportosítás tekintetében

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

Az elszámolás és a visszatérítési kötelezettség tekintetében
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter, emberi erőforrások minisztere, a nemzetpolitikáért 

felelős miniszterelnök-helyettes a fejezetüket érintő átcsoportosítások tekintetében
Határidő: 2017. június 30.

 2. A MOB által kiemelt sportágak 2013. évi sportfejlesztési elképzeléseinek támogatásáról, továbbá a 2014–2020. évre 
vonatkozó sportágfejlesztési igények bemutatásáról szóló 1526/2013. (VIII. 12.) Korm. határozat 2.  pontjában 
a „2016. június 30.” szövegrész helyébe a „2016. december 31.” szöveg lép.

 3. A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, 
a  2013. évi kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványok rendkívüli visszahagyásáról és egyes 
kormányhatározatok módosításáról szóló 1426/2014. (VII. 28.) Korm. határozat 2.  pontjában a  „Római Katolikus 
Egyház Kaposvári Egyház Megye által építendő egyházi idősek otthona építéséhez az  Egyházi épített örökség 
védelme és egyéb beruházások jogcímcsoportra átcsoportosított 1468,3 millió forint, a  Külgazdasági és 
Külügyminisztérium részére átcsoportosított összeg tekintetében 2016. június 30.” szövegrész helyébe 
a  „Külgazdasági és Külügyminisztérium részére átcsoportosított összeg tekintetében 2016. június 30., a  Római 
Katolikus Egyház Kaposvári Egyház Megye által építendő egyházi idősek otthona építéséhez az  Egyházi épített 
örökség védelme és egyéb beruházások jogcímcsoportra átcsoportosított 1468,3 millió forint tekintetében 
2016. december 30.” szöveg lép.

 4. A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, a kormányzati 
infokommunikációs szolgáltatások finanszírozásához a  Belügyminisztérium és a  Helyi önkormányzatok 
támogatásai fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, továbbá egyes kormányhatározatok módosításáról 
és egyes kormányhatározatok végrehajtása során alkalmazandó eltérő intézkedésekről szóló 1721/2014. (XII.  5.) 
Korm.  határozat 2.  pontjában a  „12. Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok címet és 
a 22. Nemzeti Kommunikációs Hivatal címet érintő átcsoportosítások tekintetében 2015. december 31.” szövegrész 
helyébe a  „22. Nemzeti Kommunikációs Hivatal címet érintő átcsoportosítás tekintetében 2016. június 30., 
a  12.  Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok címet érintő átcsoportosítás tekintetében 
2016. december 31.” szöveg lép.

 5. A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes 
kormányhatározatok módosításáról szóló 1035/2015. (I. 30.) Korm. határozat 1.  pontjában a  „2016. június 30.” 
szövegrész helyébe a „2016. június 30., a  Liget Budapest projekt előkészítése és megvalósítása előirányzat javára 
biztosított 2200,0 millió forint tekintetében 2016. november 30.” szöveg lép.

 6. A bánsági magyarság közösségi célokat szolgáló beruházásának finanszírozása érdekében a rendkívüli kormányzati 
intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1528/2015. (VII. 31.) Korm. határozat 
1. pontjában a „2016. február 28.” szövegrész helyébe a „2016. december 31.” szöveg lép.

 7. Az erdélyi oktatási és kulturális célú programok, beruházások megvalósításának finanszírozása érdekében 
a  rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 
1531/2015. (VII. 31.) Korm. határozat 1.  pontjában a  „2016. június 30.” szövegrész helyébe a  „2016. június 30., 
a kolozsvári Bornemissza–Szilvássy Ház felújítása céljából biztosított 942,4 millió forint tekintetében 2017. június 30.” 
szöveg lép.

 8. Az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról 
szóló 1741/2015. (X. 13.) Korm. határozat 1.  pontjában a „2016. június 30.” szövegrész helyébe a „2016. június 30., 
az  Egyéb felújítási, fejlesztési támogatások jogcímcsoport javára átcsoportosított 200,0 millió forint tekintetében 
2016. október 31.” szöveg lép.
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 9. A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes 
kormányhatározatok módosításáról szóló 1855/2015. (XI. 24.) Korm. határozat 2.  pontjában a  „2016. június 
30.” szövegrész helyébe a  „2016. június 30., az  Emberi Erőforrás Támogatáskezelő cím javára átcsoportosított  
196,6 millió forint és a  Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások emlékéve programjainak 
támogatása jogcímcsoport javára átcsoportosított 733,4 millió forint tekintetében 2017. június 30.” szöveg lép.

 10. A Kormány egyetért azzal, hogy a  rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-
átcsoportosításról, az  Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról, a  pártalapítványok 
tartalékának átcsoportosításáról, az  Összevont szakellátás jogcím előirányzatának megemeléséről és egyes 
kormányhatározatok módosításáról szóló 1812/2014. (XII. 19.) Korm. határozat (a  továbbiakban: Határozat) 
1. melléklete szerint – az egyszeri előirányzat-átcsoportosítás összesen összegének változatlanul hagyása mellett – 
a XI. Miniszterelnökség fejezet, 15. Fejezeti kezelésű előirányzatok, 1. Célelőirányzatok alcím, 6. Nemzeti Sírkerthez 
és Emlékhelyekhez kapcsolódó kiadások jogcímcsoport, K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások kiemelt előirányzat 
javára átcsoportosított 263 100 ezer forintból 57 903 ezer forint a  K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt 
előirányzat terhére kerüljön felhasználásra és elszámolásra.

 11. A Határozat 4.  pontjában a „2015. június 30., a  Nemzetgazdasági Minisztérium fejezet, Turisztikai célelőirányzat 
alcím részére átcsoportosított 405,0 millió forintból a Kína és a kelet-közép-európai államok turisztikai szövetségei 
regionális központjának budapesti székhellyel történő felállítása céljára átcsoportosított 55,0 millió forint és 
a Kulturális örökségvédelmi és egyéb feladatok ellátásának támogatása gazdasági társaság részére jogcímcsoportra 
átcsoportosított 300,0 millió forint tekintetében 2015. december 31., a  Magyar Nemzeti Múzeum részére 
átcsoportosított 434,3 millió forint tekintetében 2016. június 30., a  Magán és egyéb jogi személyek kártérítése 
jogcímcsoportra átcsoportosított 400,0 millió forint tekintetében 2016. december 31., a  Bethlen Gábor Alapba 
átcsoportosított 1828,2 millió forint tekintetében 2017. március 31.” szövegrész helyébe a  „2015. június 30., 
a  Nemzetgazdasági Minisztérium fejezet, Turisztikai célelőirányzat alcím részére átcsoportosított 405,0 millió 
forintból a  Kína és a  kelet-közép-európai államok turisztikai szövetségei regionális központjának budapesti 
székhellyel történő felállítása céljára átcsoportosított 55,0 millió forint és a  Kulturális örökségvédelmi és egyéb 
feladatok ellátásának támogatása gazdasági társaság részére jogcímcsoportra átcsoportosított 300,0 millió 
forint tekintetében 2015. december 31., a  Magyar Nemzeti Múzeum részére átcsoportosított 434,3 millió forint 
és a  XI.  Miniszterelnökség fejezet, 1. Miniszterelnökség cím részére átcsoportosított 284,8 millió forint, valamint 
a  XI.  Miniszterelnökség fejezet, 15. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 6. Nemzeti 
Sírkerthez és Emlékhelyekhez kapcsolódó kiadások jogcímcsoport részére átcsoportosított 263,1 millió forint 
tekintetében 2016. június 30., a  Magán és egyéb jogi személyek kártérítése jogcímcsoportra átcsoportosított 
400,0 millió forint tekintetében 2016. december 31., a  Bethlen Gábor Alapba átcsoportosított 1828,2 millió forint 
tekintetében 2017. március 31.” szöveg lép.

 12. A Határozat 5. pontjában a „2015. június 30., a XV. Nemzetgazdasági Minisztérium fejezet, 8. Magyar Államkincstár 
cím részére átcsoportosított 700,0 millió forint tekintetében 2015. szeptember 30., a  XX. Emberi Erőforrások 
Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 55. Egyházi célú központi költségvetési 
hozzájárulások alcím, 9. Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása jogcímcsoport részére 
átcsoportosított 2500,0 millió forint tekintetében, a  XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti 
kezelésű előirányzatok cím, 47. Megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásának támogatása 
alcímre átcsoportosított 2669,8 millió forint tekintetében és a XI. Miniszterelnökség fejezet, 1. Miniszterelnökség cím 
részére átcsoportosított 284,8 millió forint tekintetében 2016. június 30., a XI. Miniszterelnökség fejezet, 15. Fejezeti 
kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 6. Nemzeti Sírkerthez és Emlékhelyekhez kapcsolódó 
kiadások jogcímcsoport részére átcsoportosított 263,1 millió forint tekintetében 2016. június 30.” szövegrész 
helyébe a  „2015.  június 30., a  XV. Nemzetgazdasági Minisztérium fejezet, 8. Magyar Államkincstár cím részére 
átcsoportosított 700,0 millió forint tekintetében 2015. szeptember 30., a  XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma 
fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 55. Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások alcím, 
9.  Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása jogcímcsoport részére átcsoportosított 
2500,0  millió forint tekintetében és a  XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű 
előirányzatok cím, 47. Megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásának támogatása alcímre 
átcsoportosított 2669,8 millió forint tekintetében 2016. június 30.” szöveg lép.

 13. A Kormány egyetért azzal, hogy a  rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-
átcsoportosításról és a 2015. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról szóló 1100/2016. (III. 1.) 
Korm. határozat 1.  melléklete szerint – az  egyszeri előirányzat-átcsoportosítás összesen összegének változatlanul 
hagyása mellett – a  XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet, 7. Fejezeti kezelésű előirányzatok 
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cím, 2.  Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása alcím, 7. Határmenti gazdaságfejlesztési programok 
jogcímcsoport K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt előirányzat javára átcsoportosított 150,0 millió forintból 
27,0 millió forint a K1. Személyi juttatások kiemelt előirányzat, 7,3 millió forint a K2. Munkaadókat terhelő járulékok 
és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzat, 5,7 millió forint a K3. Dologi kiadások kiemelt előirányzat terhére 
kerüljön felhasználásra és elszámolásra.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1182/2016. (IV. 11.) Korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadása
LXV. Bethlen Gábor Alap

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

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

hatása
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

218672 11 Közgyűjtemények
K1 Személyi juttatások 63,0
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 17,0
K3 Dologi kiadások 20,0

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
16 Szociális szolgáltatások és egyéb szociális feladatok támogatása

296513 6 Családpolitikai Programok
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 200,0

23 Sporttevékenység támogatása
025155 4 Versenysport támogatása

K3 Dologi kiadások 37,9
K5 Egyéb működési célú kiadások 281,7

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

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 450,0
XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai

42 Alapok támogatása
263478 2 Bethlen Gábor Alap támogatása

K5 Egyéb működési célú kiadások 100,0
LXV. Bethlen Gábor Alap

4 Alapból nyújtott támogatások
263167 6 Egyéb támogatások

K5 Egyéb működési célú kiadások 66,0
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 34,0

XI. Miniszterelnökség
294502 1 Miniszterelnökség

K6 Beruházások 613,9
341239 7 Nemzeti Örökség Intézete

K1 Személyi juttatások 3,0
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 0,8
K3 Dologi kiadások 6,1
K7 Felújítások 140,1

297102 32 Rendkívüli kormányzati intézkedések 
K5 Egyéb működési célú kiadások -1 933,5

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

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2016.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat számaÁllamháztartási 

egyedi azonosító
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Millió forintban, egy tizedessel
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- B E V É T E L A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

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

hatása
LXV. Bethlen Gábor Alap

2 Költségvetési támogatás
284901 3 Eseti támogatás

B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 100,0

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

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

hatása
XI. Miniszterelnökség

294502 1 Miniszterelnökség 613,9
341239 7 Nemzeti Örökség Intézete 150,0

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
218672 11 Közgyűjtemények 100,0

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
16 Szociális szolgáltatások és egyéb szociális feladatok támogatása

296513 6 Családpolitikai Programok 200,0
23 Sporttevékenység támogatása

025155 4 Versenysport támogatása 319,6
55 Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások

335740 9 Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása 450,0

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

Fejezetet irányító szerv időarányos
Állami Számvevőszék teljesítményarányos   
Magyar Államkincstár egyéb: azonnal 1 933,5 1 933,5
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

2 példány

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat száma

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat száma

Az adatlap 5 példányban töltendő ki
1 példány
1 példány

Államháztartási 
egyedi azonosító

Államháztartási 
egyedi azonosító

1 példány

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

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű  
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A Kormány 1183/2016. (IV. 11.) Korm. határozata
a vajdasági magyar közösségek terület- és gazdaságfejlesztési stratégiájában megfogalmazott célok 
megvalósítása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-
átcsoportosításról

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 21. § (6) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, 
a vajdasági magyar közösségek terület- és gazdaságfejlesztési stratégiájában megfogalmazott célok megvalósítása 
érdekében 1500,0 millió forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a fel nem használt rész tekintetében 
visszatérítési kötelezettséggel a  Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 
(a  továbbiakban: Kvtv.) 1.  melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 32. Rendkívüli kormányzati intézkedések cím 
terhére, a  Kvtv. 1.  melléklet XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet, 7. Fejezeti kezelésű előirányzatok 
cím, 2. Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása alcím, 7. Határmenti gazdaságfejlesztési programok 
jogcímcsoport javára, az 1. melléklet szerint.
Az átcsoportosítás tekintetében

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

Az elszámolás és a visszatérítési kötelezettség tekintetében
Felelős: külgazdasági és külügyminiszter
Határidő: 2017. január 31.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1183/2016. (IV. 11.) Korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium

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

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

hatása
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium

7 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása

356039 7 Határmenti gazdaságfejlesztési programok
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 1 500,0

XI. Miniszterelnökség
297102 32 Rendkívüli kormányzati intézkedések 

K5 Egyéb működési célú kiadások -1 500,0

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

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

hatása

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

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

hatása
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium

7 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása

356039 7 Határmenti gazdaságfejlesztési programok 1 500,0

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

Fejezetet irányító szerv időarányos
Állami Számvevőszék teljesítményarányos   
Magyar Államkincstár egyéb: azonnal 1 500,0 1 500,0
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

2 példány

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat száma

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat száma

Az adatlap 5 példányban töltendő ki
1 példány
1 példány

Államháztartási 
egyedi azonosító

Államháztartási 
egyedi azonosító

1 példány

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

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

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

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2016.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat számaÁllamháztartási 

egyedi azonosító

K I A D Á S O K 
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A Kormány 1184/2016. (IV. 11.) Korm. határozata
a Tihanyi Alapítvány egyedi támogatása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló 
tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 21. § (6) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, 
a  Tihanyi Alapítvány működésének és szakmai feladatainak ellátásához és az  ahhoz szükséges fejlesztésekhez 
kapcsolódó forrás biztosítása érdekében 300,0 millió forint 1. melléklet szerinti, egyszeri átcsoportosítását rendeli el 
elszámolási, a fel nem használt rész tekintetében visszatérítési kötelezettséggel a Magyarország 2016. évi központi 
költségvetéséről szóló 2015.  évi C.  törvény (a  továbbiakban: Kvtv.) 1.  melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 
32. Rendkívüli kormányzati intézkedések cím terhére, a Kvtv. XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda fejezet, 20. Fejezeti 
kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 8. Tihanyi Alapítvány támogatása jogcímcsoport javára.
Az átcsoportosítás tekintetében

Felelős: miniszterelnök kabinetfőnöke 
nemzetgazdasági miniszter

Határidő: azonnal
Az elszámolás és a visszatérítési kötelezettség tekintetében

Felelős: miniszterelnök kabinetfőnöke
Határidő: 2017. április 30.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1184/2016. (IV. 11.) Korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség
XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda

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

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

hatása
XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok

359106 8 Tihanyi Alapítvány támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások 279,1
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 20,9

XI. Miniszterelnökség
297102 32 Rendkívüli kormányzati intézkedések

K5 Egyéb működési célú kiadások -300,0

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű    
Millió forintban, egy tizedessel

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

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

hatása

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

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

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

hatása
XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok

359106 8 Tihanyi Alapítvány támogatása 300,0

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

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év
Fejezet időarányos
Állami Számvevőszék teljesítményarányos  
Magyar Államkincstár egyéb: azonnal 300,0 300,0
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2016.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

2 példány

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

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

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

Államház-
tartási egyedi 

azonosító
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A Kormány 1185/2016. (IV. 11.) Korm. határozata
az egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében történő előirányzat-
átcsoportosításokról szóló 2006/2015. (XII. 29.) Korm. határozat módosításáról

 1. Az  egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításokról 
szóló 2006/2015. (XII. 29.) Korm. határozat (a  továbbiakban: Határozat) 2.  pont c)  alpontjában foglalt táblázat 
„Támogatási cél” oszlopa
a) 3. sorában a „működési célú támogatás” szövegrész helyébe az „útfelújítás” szöveg,
b) 4. sorában az  „önkormányzati intézmény fejlesztése” szövegrész helyébe az  „útfelújítás, önkormányzati 

intézmény felújítása, közösségi közlekedéshez kapcsolódó infrastruktúrafejlesztés” szöveg,
c) 5. sorában a  „sportcsarnok építés” szövegrész helyébe a  „sportcsarnoképítés megvalósítása érdekében 

támogatás nyújtása” szöveg,
d) 15. sorában a „sportfejlesztés, épületrekonstrukció, közterület felújítás” szövegrész helyébe „sportfejlesztés 

megvalósítása érdekében támogatás nyújtása, épületrekonstrukció, közterület felújítás” szöveg,
e) 18. sorában a  „Heltai Jenő téri piac fejlesztés, Váradi utca meghosszabbítása, sportcélú beruházás 

megvalósítás, Árpád Gimnázium nyílászárócsere” szövegrész helyébe a  „Heltai Jenő téri piac fejlesztés, 
Váradi utca meghosszabbítása, sportcélú beruházás megvalósítása érdekében támogatás nyújtása, Árpád 
Gimnázium nyílászárócsere” szöveg,

f ) 19. sorában az „útépítés, fürdőfelújítás, hulladék közszolgáltatás ellátása feltételeinek biztosítása” szövegrész 
helyébe az  „útépítés, fürdőfelújítás, hulladék közszolgáltatás ellátása feltételeinek biztosítása érdekében 
támogatás nyújtása” szöveg,

g) 21. sorában az „út- és járdaépítés” szövegrész helyébe a „ravatalozó felújítása, állattartó befejezése” szöveg,
h) 31. sorában az „iskola tetőfelújítás, orvosi rendelő felújítás” szövegrész helyébe a „központi konyha és orvosi 

rendelő felújítás” szöveg,
i) 36. sorában a „belterületi útfelújítás” szövegrész helyébe az „útfelújítás” szöveg,
j) 37. sorában a „vár rekonstrukció” szövegrész helyébe a „vár rekonstrukcióhoz kapcsolódó hitelkiváltás” szöveg,
k) 42. sorában az  „orvosi rendelő felújítás, polgármesteri hivatal felújítás, járdafelújítás, óvoda felújítás” 

szövegrész helyébe a „Faluház megvalósítása (hivatal, rendelő, óvoda, posta elhelyezése)” szöveg,
l) 43. sorában a „tornaterem felújítása (tetőszerkezet)” szövegrész helyébe a „tornaterem és óvoda felújítás” 

szöveg,
m) 45. sorában az „óvoda tetőfelújítás, belső felújítás” szövegrész helyébe az „önkormányzati hivatal és kollégium 

felújítás” szöveg,
n) 51. sorában a „szennyvízcsatorna hálózat fejlesztése” szövegrész helyébe az „útfelújítás” szöveg,
o) 60. sorában az „önkormányzati fejlesztések” szövegrész helyébe az „önkormányzati fejlesztések megvalósítása 

részben támogatás nyújtásával” szöveg,
p) 62. sorában a „templom felújítás” szövegrész helyébe a „községháza felújítása” szöveg,
q) 65. sorában a „csapadékvíz elvezetése, kastély átalakítása, iskola más épületben való elhelyezése, útfelújítás” 

szövegrész helyébe a „csapadékvíz-elvezetés, iskola más épületben való elhelyezése, útfelújítás” szöveg,
r) 66. sorában a „turisztikai célú beruházás” szövegrész helyébe a „turisztikai célú beruházás, az önkormányzat 

tulajdonában lévő gazdasági társaság eszközbeszerzése” szöveg,
s) 71. sorában a „Háromrózsa településrészen szociális bérlakás vásárlás” szövegrész helyébe a „Háromrózsa 

településrészen szociális bérlakás vásárlás, önkormányzati ingatlan felújítás” szöveg,
t) 73. sorában a „kerékpárút építés, sportpálya és egészségház fejlesztés” szövegrész helyébe az „egészségház 

kialakítás, óvoda felújítás” szöveg,
u) 76. sorában az  „önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó távhőszolgáltatás fejlesztése” szövegrész 

helyébe az „egyedi gázfűtésre történő áttéréshez kapcsolódó kiadások” szöveg,
v) 77. sorában a  „belterületi utak, járdák rekonstrukciója, csapadékvíz elvezetés” szövegrész helyébe 

az „Alkotóház és Közösségi ház kültéri munkálatai” szöveg,
w) 79. sorában a  „sportcsarnok előkészítése” szövegrész helyébe a  „sportcsarnok előkészítése érdekében 

támogatás nyújtása” szöveg,
z) 80. sorában a  „sportcsarnok kivitelezése” szövegrész helyébe a  „sportcsarnok kivitelezése érdekében 

támogatás nyújtása” szöveg
lép.
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 2. A Határozat 3. pontjában foglalt táblázat „Támogatási cél” oszlopa
a) 3. sorában a „könyvtár-közösségi ház felújítása” szövegrész helyébe a „könyvtárépítés” szöveg,
b) 5. sorában a „tűzoltóállomás fejlesztése, településfejlesztési beruházások finanszírozása” szövegrész helyébe 

a  „településfejlesztési beruházások finanszírozása, fejlesztések önereje, sportfejlesztés megvalósítása 
érdekében támogatás nyújtása” szöveg,

c) 6. sorában a „községháza és orvosi rendelő felújítás” szövegrész helyébe az „útfelújítás” szöveg,
d) 8. sorában a „Pápai Termálvízhasznosító Zrt. hitelkiváltás” szövegrész helyébe a „Pápai Termálvízhasznosító Zrt. 

hitelkiváltás és a társaság tevékenységéhez kapcsolódó beruházások” szöveg,
e) 9. sorában a „csarnok tervezés” szövegrész helyébe a „csarnoktervezés megvalósítása érdekében támogatás 

nyújtása” szöveg,
f ) 10. sorában az „orvosi rendelő fejlesztése” szövegrész helyébe a „többfunkciós közösségi épület fejlesztése” 

szöveg,
g) 17. sorában az „önkormányzati lakóingatlanok vásárlása” szövegrész helyébe az „ingatlanvásárlás részben 

építési telkek kialakítása céljából” szöveg,
h) 22. sorában a „csatornázás” szövegrész helyébe az „egyedi szennyvízkezelési rendszerek kiépítése” szöveg,
i) 23. sorában a „belterületi út- és járdafelújítás” szövegrész helyébe a „járdafelújítás” szöveg,
j) 33. sorában a „polgármesteri hivatal felújítás” szövegrész helyébe a „polgármesteri hivatal építés” szöveg,
k) 38. sorában a  „sporttelep fejlesztés” szövegrész helyébe a  „sporttelep fejlesztése érdekében támogatás 

nyújtása” szöveg,
l) 44. sorában az  „ingatlanvásárlás, viharkár helyreállítás” szövegrész helyébe az  „út- és járdafelújítás, 

önkormányzati ingatlan felújítása, ingatlanvásárlás, tervezési feladatok” szöveg
lép.

 3. A  Határozat 5.  pontjában „a támogatás felhasználásának és elszámolásának részletes feltételeit meghatározó 
támogatási szerződés alapján” szövegrész helyébe „a támogatás felhasználásának és elszámolásának részletes 
feltételeit meghatározó egy vagy több támogatási szerződés alapján” szöveg lép.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.
A szerkesztőség címe: Budapest V., Kossuth tér 4.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu 
honlapon érhető el.
A Magyar Közlöny oldalhű másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó.
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	A Kormány 1180/2016. (IV. 11.) Korm. határozata
	a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
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	a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

	A Kormány 1182/2016. (IV. 11.) Korm. határozata
	a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról
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	a vajdasági magyar közösségek terület- és gazdaságfejlesztési stratégiájában megfogalmazott célok megvalósítása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
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