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III. Kormányrendeletek

A Kormány 121/2017. (VI. 2.) Korm. rendelete
a Kézilabda Munkacsarnok-fejlesztési Program végrehajtása során megvalósuló beruházásokkal kapcsolatos 
feladatok ellátásáról

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 Kézilabda Munkacsarnok-fejlesztési Program keretében megvalósuló munkacsarnok beruházások építési műszaki 
ellenőre, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenység biztosítója, valamint beruházás-lebonyolítója 
kizárólagos joggal a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság.

 (2) Az  (1)  bekezdés szerinti beruházás-lebonyolítói feladatkörbe az  épített környezet alakításáról és védelméről szóló 
1997. évi LXXVIII. törvény 43. § (1) bekezdés c)–d), f )–h), j) és k) pontjában, az építőipari kivitelezési tevékenységről 
szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 7. § (3) bekezdésében, továbbá az építési beruházások, valamint az építési 
beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 
322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 5.  §-ában 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.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 122/2017. (VI. 2.) Korm. rendelete
a Margitszigeti Nemzeti Tenisz Versenyközpont megvalósítására irányuló beruházással összefüggő 
közigazgatási hatósági ügyek 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) és e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 3. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A  Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja a  Budapest közigazgatási 
területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti 23800/2, 23800/4 és 23800/6 helyrajzi számú ingatlanokon 
megvalósuló, a  Margitszigeti Nemzeti Tenisz Versenyközpont építésére irányuló beruházással (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 
ügyeket, amelyek
a) a Beruházás keretében az  (1)  bekezdésben megjelölt ingatlanokból telekalakítási eljárások jogerős 

befejezését követően kialakított ingatlanokon valósulnak meg,
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b) a Beruházás keretében vagy ahhoz kapcsolódóan útépítési, közműfejlesztési és -csatlakozási munkák 
érdekében az (1) bekezdésben megjelölt ingatlanokkal szomszédos ingatlanokat érintik, valamint

c) a Beruházás megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához szükségesek.

2. § (1) Az  ügyfélnek az  eljárás megindítása előtt benyújtott kérelmére az  1.  § (1)  bekezdése szerinti hatósági ügyekben 
a szakhatóság – a hatóság határozatának meghozataláig felhasználható – előzetes szakhatósági állásfoglalást ad ki.

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

3. § (1) A Beruházás járulékos közbeszerzési szolgáltatója, beruházás-lebonyolítója és építési műszaki ellenőre kizárólagos 
joggal a  BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság.

 (2) Az  (1)  bekezdés szerinti beruházás-lebonyolítói feladatkörbe az  épített környezet alakításáról és védelméről szóló 
1997. évi LXXVIII. törvény 43. § (1) bekezdés c)–d), f )–h), j) és k) pontjában, az építőipari kivitelezési tevékenységről 
szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 7. § (3) bekezdésében, továbbá az építési beruházások, valamint az építési 
beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 
322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 5.  §-ában 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.

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 122/2017. (VI. 2.) Korm. rendelethez

A Beruházás megvalósításához szükséges, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé 
nyilvánított közigazgatási hatósági ügyek

 1. építésügyi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,
 2. örökségvédelmi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,
 3. környezetvédelmi hatósági eljárások,
 4. természetvédelmi hatósági eljárások,
 5. útügyi hatósági eljárások,
 6. vízügyi és vízvédelmi hatósági eljárások,
 7. a műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági 

engedélyezési eljárások,
 8. műszaki biztonsági hatósági engedélyezési eljárások,
 9. ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,
10. telekalakításra irányuló hatósági eljárások,
11. földmérési hatósági eljárások,
12. talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,
13. hírközlési hatósági eljárások,
14. bányahatósági engedélyezési eljárások,
15. tűzvédelmi és katasztrófavédelmi hatósági eljárások,
16. élelmiszerlánc-felügyeleti eljárás,
17. közegészségügyi hatósági eljárások,
18. azok az  1–17.  pontban nem szereplő hatósági engedélyezési eljárások, amelyek a  Beruházás 

megvalósításához, használatbavételéhez és üzembe helyezéséhez közvetlenül szükségesek,
19. az 1–18. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2017. évi 81. szám 8071

V. A Kormány tagjainak rendeletei

A belügyminiszter 11/2017. (VI. 2.) BM rendelete
az egyes belügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

A bűnüldöző szervek nemzetközi együttműködéséről szóló 2002.  évi LIV.  törvény 51.  §-ában kapott felhatalmazás alapján, 
a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21.  § 22.  pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben –,
a 2. alcím tekintetében a  szabálysértésekről, a  szabálysértési eljárásról és a  szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 
2012.  évi II.  törvény 250.  § (2)  bekezdés b) és c)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és 
hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 23. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 3. alcím tekintetében a  szabálysértésekről, a  szabálysértési eljárásról és a  szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 
2012.  évi II.  törvény 250.  § (2)  bekezdés a), d) és h)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és 
hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 10., 11., 17. és 23. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva 
–  a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90.  § 2. és 6.  pontjában meghatározott 
feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. 
(VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzeti fejlesztési miniszterrel egyetértésben és 
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 1., 4., 6. és 9. pontjában meghatározott 
feladatkörében eljáró földművelésügyi miniszterrel egyetértésben –,
a 4. alcím tekintetében a  büntetések, az  intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a  szabálysértési elzárás végrehajtásáról 
szóló 2013.  évi CCXL.  törvény 434.  § (3)  bekezdés c)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- 
és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21.  § 4., 22. és 23.  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva 
– a legfőbb ügyész véleményének kikérésével –,
az 5. alcím tekintetében a  nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995.  évi CXXV.  törvény 78.  § (1b)  bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 21. pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:

1. Az összekötő tisztviselők kihelyezéséről szóló 34/2003. (VII. 29.) BM–PM együttes rendelet 
módosítása

1. § (1) Az  összekötő tisztviselők kihelyezéséről szóló 34/2003. (VII. 29.) BM–PM együttes rendelet (a  továbbiakban: R1.) 
9. § (3a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3a) A  kihelyező szerv gondoskodik arról, hogy a  (3)  bekezdés alapján nyújtott információk a  Bűnüldözési 
Együttműködés Európai Uniós Ügynökségéről (Europol), valamint a  2009/371/IB, a  2009/934/IB, a  2009/935/IB, 
a  2009/936/IB és a  2009/968/IB tanácsi határozat felváltásáról és hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/794 
európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban továbbításra kerüljenek a  Bűnüldözési Együttműködés 
Európai Uniós Ügynökségének is.”

 (2) Az R1. 36. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„36.  § (1) E  rendelet 2.  § b)  pontja, 9.  §-a és 43.  §-a a  tagállamok bűnüldözési szervei által külföldre kiküldött 
összekötő tisztviselők közös alkalmazásáról szóló 2003/170/IB tanácsi határozatnak, valamint a  tagállamok 
bűnüldöző szervei által külföldre kiküldött összekötő tisztviselők közös alkalmazásáról szóló 2003/170/IB határozat 
módosításáról szóló 2006/560/IB tanácsi határozatnak való megfelelést szolgálja.
(2) E  rendelet 9.  §-a a  Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynökségéről (Europol), valamint  
a  2009/371/IB, a  2009/934/IB, a  2009/935/IB, a  2009/936/IB és a  2009/968/IB tanácsi határozat felváltásáról és 
hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/794 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges 
rendelkezéseket állapít meg.”
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2. A szabálysértési nyilvántartási rendszer egyes nyilvántartásai részére történő adatközlés formájáról, 
módjáról és rendjéről, a szabálysértési nyilvántartó szerv által teljesített adatközlés rendjéről, 
valamint az egyes szabálysértési nyilvántartásokban kezelt adatokra tekintettel kiállított hatósági 
bizonyítvány kiadásának eljárási rendjéről szóló 21/2012. (IV. 13.) BM rendelet módosítása

2. §  A szabálysértési nyilvántartási rendszer egyes nyilvántartásai részére történő adatközlés formájáról, módjáról és 
rendjéről, a  szabálysértési nyilvántartó szerv által teljesített adatközlés rendjéről, valamint az  egyes szabálysértési 
nyilvántartásokban kezelt adatokra tekintettel kiállított hatósági bizonyítvány kiadásának eljárási rendjéről szóló 
21/2012. (IV. 13.) BM rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„5.  § (1) A  szabálysértést elkövetettek és a  helyszíni bírságoltak nyilvántartása részére az  eljáró szabálysértési 
hatóság
a) a Szabs. tv. 153. § (2) bekezdés b)–e) pontjában meghatározott adatokat
aa) a határozatának jogerőre emelkedését követő naptól számított három napon belül,
ab) a határozata ellen benyújtott kifogást elbíráló bíróság döntésének kézhezvételét követő naptól számított három 
napon belül,
b) a Szabs. tv. 153. § (2) bekezdés f ) pontjában meghatározott adatokat a büntetések teljesítéséről szóló értesítés 
kézhezvételét követő naptól számított három napon belül,
c) a  meg nem fizetett pénzbírság, helyszíni bírság, valamint a  közérdekű munka szabálysértési elzárásra történő 
átváltoztatása esetén a  Szabs. tv. 153.  § (2)  bekezdés i) és n)  pontjában meghatározott adatokat az  iratok 
visszaérkezésétől számított három napon belül,
d) a  meg nem fizetett pénzbírság, helyszíni bírság, valamint a  közérdekű munka szabálysértési elzárásra történő 
átváltoztatása esetén, az  elzárás rendőrségi fogdán történő végrehajtáskor a  Szabs. tv. 153.  § (2)  bekezdés 
l)  pontjában meghatározott adatokat a  rendőrségi fogda értesítésének a  kézhezvételétől számított három napon 
belül
közli.
(2) A  szabálysértést elkövetettek és a  helyszíni bírságoltak nyilvántartása részére a  büntetésként kiszabott 
szabálysértési elzárás rendőrségi fogdán történő végrehajtása esetén a  szabálysértési elzárás tényleges kezdő 
és utolsó napjára vonatkozó adatot az  előkészítő eljárást folytató szerv a  rendőrségi fogda értesítésének 
kézhezvételétől számított három napon belül közli.”

3. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 
2012. évi II. törvény végrehajtásával kapcsolatos rendelkezésekről, valamint ahhoz kapcsolódó egyes 
rendeletek módosításáról szóló 22/2012. (IV. 13.) BM rendelet

3. § (1) A  szabálysértésekről, a  szabálysértési eljárásról és a  szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012.  évi 
II.  törvény végrehajtásával kapcsolatos rendelkezésekről, valamint ahhoz kapcsolódó egyes rendeletek 
módosításáról szóló 22/2012. (IV. 13.) BM rendelet (a továbbiakban: R2.) 11/A. §-a helyébe a következő rendelkezés 
lép:
„11/A.  § (1) A  Szabs. tv. 141.  § (2e)  bekezdésében meghatározott elektronikus hozzáférés keretében a  központi 
bírságkezelő szerv kijelöléséről szóló kormányrendeletben meghatározott szervek a  központosított bevétel 
beszedési számláikról továbbutalt bevételekhez kapcsolódó banki kivonatokról és a  Magyar Posta Elszámoló 
Központja által megadott adatállományokról elektronikus úton, naponta tájékoztatják a  központi bírságkezelő 
szervet.
(2) Az általános szabálysértési hatóság a Szabs. tv. 141. § (2f ) bekezdése szerinti adattovábbítást az általa használt 
informatikai rendszer igénybevételével automatizált informatikai megoldással teljesíti a központi bírságkezelő szerv 
által használt informatikai rendszer felé.”

 (2) Az R2. 32. § 2. pont f ) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E fejezet alkalmazásában:
szabálysértési statisztikai adatgyűjtők:)
„f ) a központi bírságkezelő szerv a pénzbírság- vagy a helyszínibírság-befizetések Szabs. tv. 141. § (2d) bekezdése 
szerinti ellenőrzése során a 3. melléklet 4. pont c) alpontjában meghatározott adatok tekintetében.”
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 (3) Az R2.
a) 11.  § (5)  bekezdésében az „a Szabs. tv. 141.  § (1a)  bekezdésében meghatározott szerv” szövegrész helyébe 

az  „a központi bírságkezelő szerv kijelöléséről szóló kormányrendeletben meghatározott központi 
bírságkezelő szerv (a továbbiakban: központi bírságkezelő szerv)” szöveg,

b) 22/A. § (2) bekezdésében az „a Szabs. tv. 141. § (1a) bekezdésében meghatározott szerv” szövegrész helyébe 
az „a központi bírságkezelő szerv” szöveg

lép.

4. A szabálysértési elzárás végrehajtásának részletes szabályairól szóló 57/2014. (XII. 5.) BM rendelet 
módosítása

4. §  A szabálysértési elzárás végrehajtásának részletes szabályairól szóló 57/2014. (XII. 5.) BM rendelet
a) 2. § (3) bekezdésében az „elzárását tölti” szövegrész helyébe az „elzárását – ideértve a pénzbírság, helyszíni 

bírság, illetve közérdekű munka helyébe lépő szabálysértési elzárást is – tölti” szöveg,
b) 5.  § (4a)  bekezdésében az „a Szabs. tv. 141.  § (1a)  bekezdésben meghatározott szerv” szövegrész helyébe 

az  „a  központi bírságkezelő szerv kijelöléséről szóló kormányrendeletben meghatározott központi 
bírságkezelő szerv (a továbbiakban: központi bírságkezelő szerv)” szöveg,

c) 6.  § (4a)  bekezdésében az „a Szabs. tv. 141.  § (1a)  bekezdésben meghatározott szerv” szövegrész helyébe 
az „a központi bírságkezelő szerv” szöveg

lép.

5. A Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ és az utasadat szolgáltatója 
közötti kapcsolattartás, valamint az adatátadás módjának szabályozásáról szóló 28/2016. (VII. 15.) 
BM rendelet módosítása

5. §  A Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ és az  utasadat szolgáltatója közötti kapcsolattartás, 
valamint az  adatátadás módjának szabályozásáról szóló 28/2016. (VII. 15.) BM rendelet a  következő 5/A.  §-sal 
egészül ki:
„5/A.  § A  TIBEK évente az  Európai Bizottság rendelkezésére bocsátja az  utasadat-információs egységek számára 
szolgáltatott utasadatokról összeállított következő statisztikai információkat:
a) az olyan utasok számát, akiknek az utasadatait a TIBEK összegyűjtötte,
b) az olyan utasok számát, akiknek az utasadatait a TIBEK továbbította,
c) az  olyan utasok számát, akiket további ellenőrzés céljára a  TIBEK vagy más utasadat-információs egység 
kiválasztott.”

6. Záró rendelkezések

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

7. § (1) E  rendelet 1. alcíme a  Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynökségéről (Europol), valamint  
a  2009/371/IB, a  2009/934/IB, a  2009/935/IB, a  2009/936/IB és a  2009/968/IB tanácsi határozat felváltásáról és 
hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/794 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges 
rendelkezéseket állapít meg.

 (2) E  rendelet 5. alcíme az  utas-nyilvántartási adatállománynak (PNR) a  terrorista bűncselekmények és súlyos 
bűncselekmények megelőzése, felderítése, nyomozása, és a  vádeljárás lefolytatása érdekében történő 
felhasználásáról szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/681 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést 
szolgálja.

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter
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Az emberi erőforrások minisztere 10/2017. (VI. 2.) EMMI rendelete
az emberi erőforrások minisztere által adományozható elismerésekről szóló 26/2016. (IX. 8.) EMMI rendelet 
módosításáról

Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24.  § 
(6)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.)  
Korm. rendelet 48. §-ában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  Az emberi erőforrások minisztere által adományozható elismerésekről szóló 26/2016. (IX. 8.) EMMI rendelet  
(a továbbiakban: R.) 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

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

  Balog Zoltán s. k.,
  emberi erőforrások minisztere

1. melléklet a 10/2017. (VI. 2.) EMMI rendelethez

 1.  Az R. 1. melléklet V. fejezet 48. pont 48.3. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„48.3. A díjból évente legfeljebb tíz adományozható.”

 2.  Az R. 1. melléklet VII. fejezet 57. pont 57.3. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„57.3. A díj átadására augusztus 20-a alkalmából kerül sor.”
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IX. Határozatok Tára

A köztársasági elnök 196/2017. (VI. 2.) KE határozata
államtitkári megbízatás megszűnésének megállapításáról

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés j)  pontja, továbbá a  központi államigazgatási szervekről, valamint a  Kormány 
tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 54. §-a alapján – a miniszterelnök javaslatára – 
megállapítom, hogy dr. Sonkodi Balázsnak, a  Miniszterelnökség államtitkárának e  megbízatása 2017. június 3-ai 
hatállyal megszűnik.

Budapest, 2017. június 2.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2017. június 2.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

KEH ügyszám: IV-2/02985-2/2017.

A Kormány 1277/2017. (VI. 2.) Korm. határozata
a 2019. évi UEFA Női Bajnokok Ligája Döntő megrendezéséhez szükséges kormányzati intézkedésekről

A Kormány
 1. egyetért a  Magyar Labdarúgó Szövetségnek a  2019. évi UEFA Női Bajnokok Ligája Döntő megrendezésére 

vonatkozó pályázatának benyújtásával;
 2. felhatalmazza a  miniszterelnököt, hogy a  2019. évi UEFA Női Bajnokok Ligája Döntő megrendezése kapcsán 

az  Európai Labdarúgó-szövetség által a  pályázat feltételeként kötelezően előírt garanciavállaló nyilatkozatokat 
a Kormány nevében angol és magyar nyelven aláírja.

Felelős: miniszterelnök
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1278/2017. (VI. 2.) Korm. határozata
a Kézilabda Munkacsarnok-fejlesztési Programmal kapcsolatos intézkedésekről

A Kormány
 1. egyetért az országos Kézilabda Munkacsarnok-fejlesztési Program (a továbbiakban: Program) megvalósításával;
 2. a Program egyes fejlesztéseinek megvalósítása és a  látvány-csapatsportok támogatására vonatkozó társasági 

adókedvezmény minél nagyobb mértékű kihasználása érdekében
a) úgy dönt, hogy egyes – a  Magyar Kézilabda Szövetséggel egyeztetett – kézilabda arénák fejlesztéséhez, 

illetve létrehozásához a szükséges pályázati önerő biztosítására összesen legfeljebb 1000,0 millió forint forrás 
erejéig, legfeljebb 7 kedvezményezett (Balatonfüreden, Fonyódon és Káptalanfüreden, valamint további 
legfeljebb 4 helyszínen) részére, kedvezményezettenként legfeljebb 300,0 millió forint forrás erejéig központi 
költségvetési támogatás kerüljön biztosításra;
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b) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (1) bekezdésében biztosított 
jogkörében eljárva a  Magyarország 2017.  évi központi költségvetéséről szóló 2016.  évi XC.  törvény 
(a  továbbiakban: Kvtv.) 1.  melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű 
előirányzatok cím, 39. Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése alcím, 62. TAO terhére fejlesztendő kézilabda 
aréna támogatása jogcímcsoporttal egészíti ki;
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

c) az a) alpont szerinti támogatások nyújtása érdekében az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében 
eljárva 1000,0 millió forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Kvtv. 1. melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 39. Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
alcím, 56. Kézilabda infrastruktúra-fejlesztés jogcímcsoport terhére és a  Kvtv. 1.  melléklet XVII. Nemzeti 
Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 39. Sportlétesítmények fejlesztése és 
kezelése alcím, 62. TAO terhére fejlesztendő kézilabda aréna támogatása jogcímcsoport javára, az 1. melléklet 
szerint;
Felelős: nemzetgazdasági miniszter 

nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal

 3. a Program egyes elemeinek állami beruházások keretében történő megvalósítása érdekében
a) úgy dönt, hogy a  Kvtv. 1.  melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű 

előirányzatok cím, 39. Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése alcím, 56. Kézilabda infrastruktúra-
fejlesztés jogcímcsoporton rendelkezésre álló 4500,0 millió forintból a 3. pont b) alpontja szerinti kézilabda 
munkacsarnokok épüljenek a Kormány által elfogadott műszaki tartalommal;

b) egyetért azzal, hogy a Program
ba) állami beruházásként valósuljon meg,
bb) keretében megvalósuló kézilabda munkacsarnokok építtetője a Nemzeti Sportközpontok legyen,
bc) a 2. melléklet szerinti településeken, az ott megjelölt sorrendben valósuljon meg,
bd) fejlesztéseinek előfeltétele, hogy azok állami tulajdonában lévő ingatlanokon valósuljanak meg, 

akként, hogy az érintett önkormányzatok a fejlesztéssel érintett ingatlanokat – a BMSK Beruházási, 
Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
előzetes megfelelősségről szóló véleményét követően − az  állam számára ingyenesen tulajdonba 
adják,

be) beruházásai kézilabda munkacsarnokonként nem haladhatják meg a  nettó 500,0 millió forint 
bekerülési értéket;

c) megállapítja, hogy a beruházáshoz szükséges megfelelő ingatlan állam részére történő felajánlása hiányában 
az adott település a megfelelő ingatlan biztosításáig tartaléklistára kerül és a 2. melléklet szerinti 17 település 
közül a soron következő település lép a helyébe;

 4. felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy kezdjen tárgyalásokat az  érintett önkormányzatokkal a  kézilabda 
munkacsarnokok felépítéséhez szükséges ingatlanok tulajdonjogának a  Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 108. §-a alapján, az állam részére történő ingyenes átruházása érdekében;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal

 5. felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy kössön támogatási szerződést a  Nemzeti Sportközpontokkal 
a kézilabda munkacsarnokok megvalósítására;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal

 6. jóváhagyja, hogy a  Nemzeti Sportközpontok által a  3.  pont szerinti előirányzatok, illetve támogatás 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;

 7. az egyes kiemelt sportcélú fejlesztési beruházások forrásszükségletének biztosításáról szóló 1801/2016. (XII. 20.) 
Korm. határozat 1.  mellékletében a „Kézilabda Munkacsarnokok építése” megnevezésű fejlesztésre vonatkozó sort 
visszavonja.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1278/2017. (VI. 2.) Korm. határozathoz

XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

millió forintban egy tizedessel
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

XVII Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
20. Fejezeti kezelésű előirányzatok 

39. Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése
62. TAO terhére fejlesztendő kézilabda aréna támogatása

K8 Egyéb  felhalmozási  célú kiadások 1 000,0

XVII Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
20. Fejezeti kezelésű előirányzatok 

39. Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése
359973 56. Kézilabda infrastruktúra-fejlesztés

K8 Egyéb  felhalmozási  célú kiadások -1 000,0

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
XVII Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

20. Fejezeti kezelésű előirányzatok 
39. Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése

62. TAO terhére fejlesztendő kézilabda aréna támogatása 1 000,0
XVII Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

20. Fejezeti kezelésű előirányzatok 
39. Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése

359973 56. Kézilabda infrastruktúra-fejlesztés -1 000,0

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 1 000,0 1 000,0
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: 2017.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat száma

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

2 példány

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat száma

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat száma

Az adatlap 5 példányban töltendő ki
1 példány
1 példány

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

1 példány
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2. melléklet az 1278/2017. (VI. 2.) Korm. határozathoz

A Kézilabda Munkacsarnok-fejlesztési Program keretében megvalósuló fejlesztések

Sorszám – 

Megvalósítási sorrend
Település

1. Békés

2. Sümeg

3. Lenti

4. Balassagyarmat

5. Budapest Főváros VIII. Kerület

6. Bácsalmás

7. Demecser

8. Vecsés

9. Komló

10. Makó

11. Hőgyész

12. Túrkeve

13. Csongrád

14. Hévíz

15. Debrecen-Pallag

16. Budapest Főváros XXII. Kerület

17. Nagyhalász

A Kormány 1279/2017. (VI. 2.) Korm. határozata
a Margitszigeti Nemzeti Tenisz Versenyközpont megvalósításával összefüggő intézkedésekről

A Kormány a tenisz mint kiemelt sportág fejlesztése, valamint a nemzetközi tenisztornák magyarországi rendezési feltételeinek 
biztosítása érdekében
 1. egyetért azzal, hogy

a) a Budapest közigazgatási területén elhelyezkedő, az  ingatlan-nyilvántartás szerinti 23800/2, 23800/4 
és 23800/6 helyrajzi számú ingatlanokon kerüljön megvalósításra a  Margitszigeti Nemzeti Tenisz 
Versenyközpont (a továbbiakban: beruházás),

b) a beruházás bruttó 9977,9 millió forint összegű forrásból valósuljon meg,
c) a beruházás építtetője a Nemzeti Sportközpontok költségvetési szerv legyen;

 2. felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy kezdje meg a  szükséges egyeztetéseket Budapest Főváros 
Önkormányzatával a  Budapest belterület 23800/2 és 23800/4 helyrajzi számú ingatlanok állami tulajdonba adása 
vagy az ingatlanok használatának a Nemzeti Sportközpontok mint építtető javára történő biztosítása érdekében;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal

 3. felhívja a  nemzetgazdasági minisztert és a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy gondoskodjanak a  beruházás 
megvalósításához szükséges bruttó 9977,9 millió forint költségvetési forrás ütemezett biztosításáról 
a 2017–2018. költségvetési években;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: a felmerülés ütemében
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 4. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a Margitszigeti Nemzeti Tenisz 
Versenyközpont megközelítéséhez szükséges közlekedés-fejlesztési koncepció kidolgozása és finanszírozásának 
biztosítása érdekében.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1280/2017. (VI. 2.) Korm. határozata
a Modern Városok Program keretében a Nyíregyházi Állatpark fejlesztése tárgyú beruházás támogatásának 
biztosításáról

A Kormány a  Magyarország Kormánya és a  Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési 
megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1955/2015. (XII. 17.) Korm. határozat 6.  pont c)  alpontjának 
végrehajtása érdekében
 1. egyetért azzal, hogy – a Modern Városok Program Bizottságnak a Modern Városok Program megvalósításáról szóló 

250/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet 4.  § (2)  bekezdése alapján meghozott jóváhagyó döntése esetén – a  Modern 
Városok Program keretében a  fejlesztési program megvalósításához 2017. évben szükséges 1 760 000 000 forint 
a  Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 1.  melléklet XI. Miniszterelnökség 
fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 78. Modern Városok Program 
jogcímcsoporton rendelkezésre álló előirányzat terhére kerüljön biztosításra Nyíregyháza Megyei Jogú Város 
Önkormányzata (a továbbiakban: kedvezményezett) részére;

 2. felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, mint a  fejlesztési program szakpolitikai felelősét, hogy a  támogatás 
nyújtásának biztosítása érdekében nyújtson be előterjesztést a Modern Városok Program Bizottsága részére;

Felelős:  nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:  azonnal

 3. felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy – a  Miniszterelnökséget vezető miniszter és a  nemzeti fejlesztési 
miniszter bevonásával – gondoskodjon a  fejlesztési program megvalósításához a  2018. évben szükséges  
3 385 877 120 forint biztosításáról a 2018. évi központi költségvetés XI. Miniszterelnökség fejezetében;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 Miniszterelnökséget vezető miniszter
 nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: a felmerülés ütemében

 4. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 36.  § (4c)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 
engedélyezi, hogy – a  Modern Városok Program Bizottságnak erre irányuló jóváhagyó döntése esetén – 
a Miniszterelnökséget vezető miniszter a  fejlesztési program megvalósítása érdekében a 2017–2018. költségvetési 
évek kiadási előirányzatai terhére legfeljebb 5 145 877 120 forint összeg mértékéig kötelezettséget vállaljon 
az alábbi ütemezéssel:
a) a 2017. évre vonatkozó költségvetés terhére a kötelezettségvállalás felső korlátja: 1 760 000 000 forint,
b) a 2018. évre vonatkozó költségvetés terhére a kötelezettségvállalás felső korlátja: 3 385 877 120 forint;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: a Modern Városok Program Bizottság döntését követően azonnal

 5. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a fejlesztési program tekintetében a beruházást finanszírozó 
támogatás nyújtása során gondoskodjon arról, hogy a  kedvezményezett kötelezettséget vállaljon az  állami 
beruházások központi nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 1830/2016. (XII. 23.) Korm. határozat 3.  pont 
a) alpontja szerinti adatszolgáltatás teljesítésére és 3. pont b) alpontja szerinti ellenőrzés tűrésére;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: a beruházás megvalósítása ütemében
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 6. felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, gondoskodjon arról, hogy a  fejlesztési program műszaki ellenőre 
kizárólagos joggal a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság legyen.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: a felmerülés ütemében

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1281/2017. (VI. 2.) Korm. határozata
a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program II. ütemének keretében megvalósuló tanterem, 
tornaterem és tanuszoda beruházások előkészítésével kapcsolatos intézkedésekről

A Kormány
 1. egyetért azzal, hogy a  Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program végrehajtásával kapcsolatos 

feladatokról szóló 1523/2015. (VII. 31.) Korm. határozat rendelkezései alapján kerüljön sor a  Nemzeti Köznevelési 
Infrastruktúra Fejlesztési Program (a  továbbiakban: Program) II. ütemében további, az  1.  mellékletben megjelölt 
helyszíneken az  ott feltüntetett típusú tanterem, tornaterem és tanuszoda beruházások (a  továbbiakban: 
Beruházások) előkészítésére és megvalósítására;

 2. egyetért azzal, hogy a tanuszoda fejlesztések előfeltétele, hogy az érintett önkormányzatok a fejlesztés helyszínéül 
szolgáló ingatlanokat ingyenesen az  állam tulajdonába adják; ennek megfelelően felhívja a  nemzeti fejlesztési 
minisztert, hogy kezdje meg a tárgyalásokat az érintett önkormányzatokkal a szükséges ingatlanok tulajdonjogának 
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 108. §-a alapján, az állam részére történő 
ingyenes átruházása érdekében;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal

 3. felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy – a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI.  6.) 
Korm. rendelet 112. § (2) bekezdésének g) pontjában meghatározott egyeztetési rend figyelembevételével – az emberi 
erőforrások miniszterével együttműködve készítse elő az 1. melléklet szerinti településeken a Beruházások fejlesztési 
koncepcióját, valamint azok helyszíneire vonatkozó javaslatát, és készítsen előterjesztést az  ehhez szükséges 
jogszabály-módosítások érdekében;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
 emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2017. június 30.

 4. a Beruházások ütemezett megvalósítása érdekében felhívja a  nemzetgazdasági minisztert és a  nemzeti fejlesztési 
minisztert, hogy a  2018. évre biztosítson a  Program keretében tervezett beruházások megvalósíthatósága 
érdekében
a) legalább 2970 millió forint forrást tanteremfejlesztés céljára,
b) legalább 2970 millió forint forrást tornaterem-fejlesztés céljára,
c) legalább 10 440 millió forint forrást tanuszoda-fejlesztés céljára;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: folyamatos

 5. a Program keretében tervezett Beruházások ütemezett megvalósítása érdekében az  államháztartásról szóló 
2011.  évi CXCV. törvény 36.  § (4c)  bekezdés b)  pontjában biztosított jogkörében eljárva a  nemzeti fejlesztési 
miniszter részére felhatalmazást ad éven túli kötelezettségvállalásra a  2018. évi támogatások tekintetében 
legfeljebb a 4. pont szerint feltüntetett összegek erejéig;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: folyamatos
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 6. jóváhagyja, hogy a Nemzeti Sportközpontok által a 4. pont szerint biztosított előirányzatok terhére, illetve az 5. pont 
szerinti felhatalmazás alapján lefolytatásra kerülő beszerzések tekintetében a  Kormány irányítása alá tartozó 
fejezetek költségvetési szerveinek eszközbeszerzéseiről szóló 1982/2013. (XII. 29.) Korm. határozat rendelkezéseit 
nem kell alkalmazni.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet az 1281/2017. (VI. 2. ) Korm. határozathoz

Sorszám Település Fejlesztés

1. Mohács „C” típusú tornaterem-fejlesztés

2. Zalaegerszeg „C+” típusú tornaterem-fejlesztés

3. Arló „A” típusú tornaterem-fejlesztés

4. Mezőkovácsháza „A” típusú tornaterem-fejlesztés

5. Nyírmeggyes „A” típusú tornaterem-fejlesztés

6. Pilisborosjenő „A” típusú tornaterem-fejlesztés

7. Öcsöd „A” típusú tornaterem-fejlesztés

8. Mezőszilas „A” típusú tornaterem-fejlesztés

9. Csákánydoroszló „A” típusú tornaterem-fejlesztés

10. Besenyőtelek „A” típusú tornaterem-fejlesztés

11. Esztár „A” típusú tornaterem-fejlesztés

12. Pér „A” típusú tornaterem-fejlesztés

13. Rum „A” típusú tornaterem-fejlesztés

14. Tomajmonostora „A” típusú tornaterem-fejlesztés

15. Csengele „A” típusú tornaterem-fejlesztés

16. Hajmáskér „A” típusú tornaterem-fejlesztés

17. Földeák „A” típusú tornaterem-fejlesztés

18. Maroslele „A” típusú tornaterem-fejlesztés

19. Nyírpazony „C” típusú tornaterem-fejlesztés

20. Ajak „C” típusú tornaterem-fejlesztés

21. Budakeszi tanuszoda-fejlesztés

22. Cigánd tanuszoda-fejlesztés

23. Csorna tanuszoda-fejlesztés

24. Encs tanuszoda-fejlesztés

25. Heves tanuszoda-fejlesztés

26. Kapuvár tanuszoda-fejlesztés

27. Kisbér tanuszoda-fejlesztés

28. Kisvárda tanuszoda-fejlesztés

29. Letenye tanuszoda-fejlesztés

30. Mosonmagyaróvár tanuszoda-fejlesztés

31. Orosháza tanuszoda-fejlesztés

32. Pásztó tanuszoda-fejlesztés

33. Pétervására tanuszoda-fejlesztés

34. Pilisvörösvár tanuszoda-fejlesztés

35. Rétság tanuszoda-fejlesztés

36. Sarkad tanuszoda-fejlesztés
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37. Szécsény tanuszoda-fejlesztés

38. Szentlőrinc tanuszoda-fejlesztés

39. Tamási tanuszoda-fejlesztés

40. Tapolca tanuszoda-fejlesztés

41. Tét tanuszoda-fejlesztés

42. Tiszakécske tanuszoda-fejlesztés

43. Tiszavasvári tanuszoda-fejlesztés

44. Várpalota tanuszoda-fejlesztés

45. Vecsés tanuszoda-fejlesztés

46. Zirc tanuszoda-fejlesztés

47.
Balatonfüred – Lóczy Lajos Gimnázium és Két Tanítási Nyelvű 
Idegenforgalmi Szakgimnázium

tanteremfejlesztés

48. Budajenői Általános Iskola tanteremfejlesztés

49. Budapest I. kerület – Lisznyai Utcai Általános Iskola tanteremfejlesztés

50.
Budapest II. Kerület – Szabó Lőrinc Kéttannyelvű Általános Iskola 
és Gimnázium

tanteremfejlesztés

51. Budapest XVIII. kerület – Brassó Utcai Általános Iskola tanteremfejlesztés

52. Budapest XVIII. kerület – Gulner Gyula Általános Iskola tanteremfejlesztés

53. Budapest XVIII. kerület – Kastélydombi Általános Iskola tanteremfejlesztés

54. Dabas – Gyóni Géza Általános Iskola tanteremfejlesztés

55.
Felsőörs – Hriszto Botev Német Nemzetiségi Nyelvoktató 
Általános Iskola Malomvölgy Általános Iskolája

tanteremfejlesztés

56.
Gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola

tanteremfejlesztés

57. Herceghalmi Általános Iskola tanteremfejlesztés

58.
Kerepesi Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola

tanteremfejlesztés

59. Penc – Cserhátliget Általános Iskola tanteremfejlesztés

60. Perbál – Kis-forrás Német Nemzetiségi Általános Iskola tanteremfejlesztés

61. Szadai Székely Bertalan Általános Iskola tanteremfejlesztés

62. Szárliget – Tima Endre Általános Iskola tanteremfejlesztés

63. Szentendre – Izbégi Általános Iskola tanteremfejlesztés

64. Sződligeti Gárdonyi Géza Általános Iskola tanteremfejlesztés

65.
Telki – Pipacsvirág Magyar–Angol Két Tanítási Nyelvű Általános 
Iskola

tanteremfejlesztés

A Kormány 1282/2017. (VI. 2.) Korm. határozata
Varga Imre szobrászművész életművének állam által történő megvásárlásáról és méltó elhelyezéséről

A Kormány
 1. a Varga Imre szobrászművész életművének elhelyezéséhez szükséges intézkedésekről szóló 1499/2016. (IX. 16.) 

Korm. határozat 1. és 2.  pontjában foglaltak végrehajtása érdekében felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, 
hogy – a  Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. útján – gondoskodjon a  műalkotások megvásárlásáról legfeljebb 
401,0 millió forint összeghatárig a  Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 
(a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet terhére;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal
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 2. felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy a  nemzeti fejlesztési miniszter kezdeményezésére 2017. év során 
gondoskodjon az 1. pont szerinti vételár összegének visszapótlásáról a Kvtv. 1. melléklet a XLIII. Az állami vagyonnal 
kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet javára;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: felmerülés ütemében

 3. felhívja az  emberi erőforrások miniszterét, hogy – a  Budapest Főváros főpolgármesterével lefolytatott 
egyeztetéseket követően – készítsen előterjesztést a  megvásárolt műkincsek látogathatóvá tételéhez szükséges 
intézkedésekről.

Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: Budapest Főváros főpolgármesterével lefolytatott egyeztetéseket követően azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1283/2017. (VI. 2.) Korm. határozata
a honvédelmi kiadások és a hosszú távú tervezés feltételeinek megteremtését szolgáló költségvetési 
források biztosításáról szóló 1273/2016. (VI. 7.) Korm. határozat módosításáról

A honvédelmi kiadások és a  hosszú távú tervezés feltételeinek megteremtését szolgáló költségvetési források 
biztosításáról szóló 1273/2016. (VI. 7.) Korm. határozat 1.  pontjában a „2026-ra érje el a  GDP legalább 1,79%-át” 
szövegrész helyébe a „2024-re érje el a GDP legalább 2%-át, és 2025-től legalább az elért szint kerüljön megtartásra” 
szöveg lép.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1284/2017. (VI. 2.) Korm. határozata
az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye egyes fejlesztéseinek a 2020. évi budapesti Eucharisztikus 
Világkongresszussal összefüggő támogatásáról szóló 1619/2016. (XI. 10.) Korm. határozat módosításáról

 1. Az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye egyes fejlesztéseinek a  2020. évi budapesti Eucharisztikus 
Világkongresszussal összefüggő támogatásáról szóló 1619/2016. (XI. 10.) Korm. határozat (a  továbbiakban: Korm. 
határozat) 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Kormány)
„3. rögzíti, hogy a  2017. évre vonatkozóan a  2.  pont a)–h)  alpontokban foglalt projektek megvalósításához  
2600,0 millió forint forrás az Eucharisztikus Világkongresszus megrendezéséhez már rendelkezésre áll;”

 2. A Korm. határozat 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Kormány)
„6. felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy az  emberi erőforrások minisztere és a  Miniszterelnökséget vezető 
miniszter bevonásával a  2019. évben gondoskodjon az  1.  mellékletben foglalt célok megvalósulása érdekében 
3706,0 millió forint forrás rendelkezésre állásáról Magyarország központi költségvetéséről szóló törvény XX. Emberi 
Erőforrások Minisztériuma fejezetben;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 emberi erőforrások minisztere
 Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: a 2019. évi központi költségvetés tervezésével egyidejűleg”
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 3. A Korm. határozat 8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Kormány)
„8. felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy a  Miniszterelnökséget vezető miniszter és az  emberi erőforrások 
minisztere bevonásával gondoskodjon az  1.  mellékletben foglalt célok megvalósulása érdekében 5104,0 millió 
forint forrás rendelkezésre állásáról a 2017. évben Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi  
XC. törvény, 1.  melléklet, XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím,  
55. Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások alcím, 9. Egyházi közösségi célú programok és beruházások 
támogatása jogcímcsoport javára;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 Miniszterelnökséget vezető miniszter
 emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2017. június 30.”

 4. A Korm. határozat 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet az 1284/2017. (VI. 2.) Korm. határozathoz
„1. melléklet az 1619/2016. (XI. 10.) Korm. határozathoz

  Egyházi jogi személy neve  Projekt címe  Megvalósítás helye
 Támogatás  

2016 (millió Ft)

 Támogatás  

2017 (millió Ft)

 Támogatás 

2018  

(millió Ft)

Támogatás 

2019  

(millió Ft)

 1.
Budapest, lágymányosi 
Szent Adalbert plébánia

Közösségi terek 
fejlesztése

 Budapest   120,0  

 2.
Újlipótvárosi 

Árpád-házi Szent 
Margit plébánia

Az újlipótvárosi 
Árpád-házi 

Szent Margit 
plébániatemplom 
műemlékvédelmi 

rekonstrukciója

 Budapest  290,0  

 3.
Esztergom-Budapesti 

Főegyházmegye
A Szent Ferenc sebei 
templom felújítása

 Budapest    300,0

 4.
Budapest, városmajori 
Jézus Szíve plébánia

Városmajori 
templomok 

öröksége
 Budapest    500,0

 5.
Józsefvárosi római 
katolikus plébánia

A józsefvárosi 
Szent József 

plébániatemplom 
örökségvédelmi 

fejlesztése

 Budapest   600,0 600,0

 6.
Esztergom-Budapesti 

Főegyházmegye

A Budapest,  
XII. kerületi, 

Apor Vilmos tér 
9–11. szám alatti, 

felső-krisztinavárosi 
Keresztelő Szent 
János plébánia 

közösségi házának 
befejezése

 Budapest  50,0   
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 7.
Esztergom-Budapesti 

Főegyházmegye

A Budapest,  
XI. kerület, 

Gazdagréti út 
14. szám alatti, 

budapest-gazdagréti 
Szent Angyalok 

plébániatemplom 
(hrsz. 1783/4) 

építésének 
befejezése

 Budapest  500,0   

 8.
Esztergom-Budapesti 

Főegyházmegye

Az Oltáriszentség 
plébánia (hrsz. 

28758) felújítása
 Budapest   100,0  

 9.
Esztergom-Budapesti 

Főegyházmegye

A Vitéz János 
Intézetben 

szállásépület (hrsz. 
16226) kialakítása

 Esztergom   250,0

 10.
Esztergom-Budapesti 

Főegyházmegye

A IX. kerületi, 
Bakáts téri 

plébániatemplom 
(hrsz. 36910) 

felújítása

 Budapest  500,0  1000,0

 11.
Esztergom-Budapesti 

Főegyházmegye

Az Üllői úti 
Örökimádás 

templom (hrsz. 
37158/0/A/51) 

megújítása

 Budapest   150,0  

 12.
Esztergom-Budapesti 

Főegyházmegye

Közösségi terek 
és játszóterek 

infrastruktúrájának 
kialakítása, eszközök 

beszerzése

 Budapest   300,0  700,0

 13.
Esztergom-Budapesti 

Főegyházmegye
Kollégium fejlesztése

 Esztergom-
Budapesti 

Főegyházmegye 
területén

  500,0 1500,0

 14.
Esztergom-Budapesti 

Főegyházmegye

Lakótelepi 
templomok felújítási 

programja

 Esztergom-
Budapesti 

Főegyházmegye 
területén

  350,0  1150,0

 15.
Esztergom-Budapesti 

Főegyházmegye
Katolikus táborhely 

kialakítása

 Esztergom-
Budapesti 

Főegyházmegye 
területén

 300,0  700,0

 16.
Esztergom-Budapesti 

Főegyházmegye
Egyetemi templom 

felújítása
 Budapest   500,0 1500,0

 17.
Esztergom-Budapesti 

Főegyházmegye

Sport- és kulturális 
rendezvények 

lebonyolítására 
alkalmas 

multifunkcionális 
csarnok

 Budapest   700,0  1294,0 3006,0
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 18.  
Plébánia és 

közösségi terek 
fejlesztési program

 Esztergom-
Budapesti 

Főegyházmegye 
területén

  444,0  

 18.1.
Budapest, 

herminamezői 
Szentlélek plébánia

A budapest-
herminamezői 

Szentlélek plébánia 
felújítási munkálatai

 Budapest   70,0

 18.2.
Budapest-törökőri 

Lisieux-i Kis Szent Teréz 
plébánia

A budapest-törökőri 
Kis Szent Teréz 

plébániatemplom 
felújítása

 Budapest   50,0

 18.3.
Középső-ferencvárosi 

Páli Szent Vince 
plébánia

A középső-
ferencvárosi 

Páli Szent Vince 
plébániatemplom 

felújítása

 Budapest   50,0

 18.4.
Szentendrei Keresztelő 
Szent János plébánia

A szentendrei 
Keresztelő Szent 
János plébánia 

Péter-Pál templom 
külső felújítása

 Szentendre   50,0

 18.5.
Esztergom-Budapesti 

Főegyházmegye

Az Eucharisztikus 
Világkongresszus 

programjaival 
összefüggésben 

az Esztergom-
Budapesti 

Főegyházmegye 
templomainak 

nonstop 
nyitvatartásának 

biztosítása 
érdekében szükséges 

infrastrukturális 
beruházások 

támogatása (négy 
templom)

 Budapest, 
Esztergom

  40,0

 18.6. Rákoscsaba főplébánia
Rákoscsaba, 

főplébánia és 
templom felújítása

 Budapest   34,0

 18.7.
Budapest-belvárosi 

Templomigazgatóság
Templom felújítása  Budapest   30,0

 18.8.
Budapest-

felsővízivárosi Szent 
Anna plébánia

A budapest-
felsővízivárosi Szent 

Anna plébánia és 
templom felújítási 

projektje

 Budapest   30,0
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 18.9.
Budapest-tabáni 
Alexandriai Szent 
Katalin plébánia

A budapest-tabáni 
Alexandriai Szent 
Katalin plébánia 

épületének felújítása, 
altemplom lejáró 

kialakítása

 Budapest   30,0

 18.10.
Krisztinavárosi Havas 

Boldogasszony 
plébánia

A krisztinavárosi 
Havas 

Boldogasszony 
plébánia felújítása

 Budapest   30,0

 18.11.
Rákospalota, 

MÁV-telep, Jézus Szíve 
plébánia

A Rákospalota 
MÁV-telepi Jézus 

Szíve templom belső 
felújítása

 Budapest   30,0

     550,0  5104,0  8544,0 3706,0
”

A Kormány 1285/2017. (VI. 2.) Korm. határozata
az „M0 körgyűrű kivitelezési munkái a 73+808 – 76+708 km sz. közötti szakaszon az északi Duna 
híddal” című és a „62. sz. főút fejlesztése az M8 (új Duna híd) és Székesfehérvár közötti szakaszon” című 
nagyprojekttel összefüggő intézkedésekről

A Kormány
 1. egyetért az „M0 körgyűrű kivitelezési munkái a 73+808 – 76+708 km sz. közötti szakaszon az északi Duna híddal” 

című nagyprojekt (a továbbiakban: nagyprojekt) támogatási kérelmének az  általános forgalmi adó nagyprojekt 
keretében történő elszámolhatóságának biztosítása érdekében való átdolgozásával,

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2017. július 31.

 2. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon a nagyprojekt 1. pontban foglaltak alapján átdolgozott 
támogatási kérelmének Európai Bizottság részére történő ismételt benyújtásáról,

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: az 1. pont teljesülését követően azonnal

 3. visszavonja a  Közlekedés Operatív Program keretében finanszírozott, a  86. számú főút fejlesztésével összefüggő 
nagyprojekt támogatási kérelmének benyújtásáról, valamint a  62. számú főút és az  M8 autópálya fejlesztésével 
összefüggő, elfogadott nagyprojekt jóváhagyó határozata módosításának kezdeményezéséről szóló 1772/2015. 
(X. 19.) Korm. határozat 2. pontját és 2. mellékletét.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1286/2017. (VI. 2.) Korm. határozata
az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 2016. évi pályázati kiírására benyújtott „FRAME NEXT” című 
projektben történő magyar részvételről

A Kormány
 1. egyetért a „FRAME NEXT” című projekttel (a továbbiakban: projekt) az 1. melléklet szerint,
 2. jóváhagyja a projekt vonatkozásában az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz létrehozásáról, a 913/2010/EU rendelet 

módosításáról és a  680/2007/EK és 67/2010/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 
1316/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 9. cikk (1) bekezdése szerinti tagállami egyetértő nyilatkozat 
kiállítását.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1286/2017. (VI. 2.) Korm. határozathoz

A B C D E F G H

1.
Kapcsolódó program 

megnevezése

Projekt 

megnevezése
Kedvezményezett

A projekt 

összköltsége 

(nettó, Ft)

A projekt 

összköltsége 

(bruttó, Ft)

Európai 

Hálózatfinanszírozási 

Eszköz terhére 

biztosított támogatás 

összege 

(nettó, Ft)

Saját erő 

(Ft)
A projekt rövid bemutatása

2.
Európai 

Hálózatfinanszírozási 
Eszköz

FRAME NEXT

Magyar Közút 
Nonprofit 

Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság

27 972 000 35 524 440 22 377 600 13 146 840

Az egységes európai Intelligens Közlekedési 
Rendszerek (a továbbiakban: ITS) keretterv 
elkészítésének célja, hogy az intelligens közlekedési 
rendszerek és szolgáltatások előkészítésének 
fázisában segítse a tervezést, az átgondolt 
rendszerfelépítést, megszabja a kivitelezővel 
szemben támasztott elvárások rendszerezését, 
és a megvalósítás ellenőrzését, amely tényezők 
jelentősen befolyásolják a projektek majdani sikerét, 
a kitűzött célok elérését. A projekt hozzájárul 
az ITS vonatkozású Útügyi Műszaki Előírások (ÚME) 
műszaki tartalmának frissítéséhez.
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A Kormány 1287/2017. (VI. 2.) Korm. határozata
a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról 
szóló 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról

 1. A Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 
1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat [a továbbiakban: 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat] 1. pont q) alpontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:
(A Kormány)
„q) jóváhagyja az  Európai Bizottsággal előzetesen egyeztetett KÖFOP módosítására vonatkozó javaslatot 
(a továbbiakban: javaslat), és felhívja a  Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy az  irányító hatósággal 
együttműködve gondoskodjon a javaslatnak az Európai Bizottság részére történő benyújtásáról,

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: 2017. június 30.”

 2. Az 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat 1. pontja a következő t)–v) alponttal egészül ki:
(A Kormány)
„t) jóváhagyja az  r)  alpont szerinti átcsoportosítás Európai Bizottság általi elfogadásáig a  KÖFOP 1. prioritása 
keretében megvalósuló projektek tekintetében az  eredeti keretösszeg 110%-át meghaladó rész terhére történő 
kötelezettségvállalást,

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: folyamatos

u) felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy
ua) a  KÖFOP-3.2.9-16-2016-00001 azonosító számú („A támogatáskezelés menedzsment feltételeinek biztosítása, 
színvonalának megőrzése az  operatív programokat végrehajtók informatikai és infokommunikációs ellátásánál” 
című) kiemelt projekt megvalósításához szükséges fedezet biztosításáról szóló 1147/2017. (III. 20.) Korm. határozat 
3. pontjában foglalt felmérés alapján beérkezett többletforrás-igényeket tartalmi szempontból vizsgálja meg,
ub) az irányító hatóság útján gondoskodjon az ua) alpontban foglalt vizsgálat eredménye alapján érintett felhívások 
keretösszegének legfeljebb a  beérkezett többletforrás-igények összegének megfelelő módosításáról, figyelemmel 
a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 44/C. § (3) bekezdésére,

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: 2017. június 30.

v) az európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye támogathatóságáról szóló 
17/2017. (II. 1.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 17/2017. (II. 1.) Korm. rendelet] 6/A.  §-a alapján hozzájárul, hogy 
a  Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 
1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról szóló 1287/2017. (VI. 2.) Korm. határozat szerinti,
va) a KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15 azonosító jelű, a  „Közigazgatási szakrendszerek egységes eléréséhez és 
interoperabilitásához központi alkalmazás szintű szolgáltatások biztosítása” című,
vb) a KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15 azonosító jelű, az  „EKEIDR egységes irat- és folyamatkezelő rendszer területi 
közigazgatásra történő kiterjesztése” című és
vc) a KÖFOP-3.1.1-16 azonosító jelű, a „Partnerek és a  lakosság bevonása az operatív programok megvalósításába” 
című
kiemelt projektek keretemelése és annak végrehajtása során a  17/2017. (II. 1.) Korm. rendelet 3–6.  §-ában foglalt 
eljárási szabályok ne kerüljenek alkalmazásra.”

 3. Az 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat
a) 1. melléklete az 1. melléklet,
b) 2. melléklete a 2. melléklet
szerint módosul.

 4. Az 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat
4.1. 1.  pont h)  alpontjában a  „rendelet” szövegrész helyébe a  „rendelet [a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.)  

Korm. rendelet]” szöveg,
4.2. 1. pont k) alpontjában a „március 31.” szövegrész helyébe a „június 30.” szöveg,
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4.3. 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat
4.3.1. C:10 mezőjében a „10,10” szövegrész helyébe a „6,30” szöveg,
4.3.2. C:14 mezőjében a „8,448” szövegrész helyébe a „9,948” szöveg,
4.3.3. C:22 mezőjében a „7,75” szövegrész helyébe a „10,75” szöveg,
4.3.4. B:26 mezőjében az „Oktatási Anyakönyvi Rendszer kifejlesztése” szövegrész helyébe a „Köznevelés 

Állami Fenntartóinak Folyamat-Egységesítése és Elektronizálása (KAFFEE)” szöveg,
4.4. 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat E:5 mezőjében a „2016. október” szövegrész helyébe a „Meghirdetve: 

2016. november” szöveg,
4.5. 1. melléklet 3. pontjában foglalt táblázat

4.5.1. C:2 mezőjében az „1,50” szövegrész helyébe a „9,30” szöveg,
4.5.2. C:15 mezőjében a „18,43” szövegrész helyébe a „10,63” szöveg,

4.6. 2. mellékletében foglalt táblázat
4.6.1. D:10 mezőjében a „10,10” szövegrész helyébe a „6,30” szöveg,
4.6.2. D:14 mezőjében a „8,448” szövegrész helyébe a „9,948” szöveg,
4.6.3. D:22 mezőjében a „7,75” szövegrész helyébe a „10,75” szöveg,
4.6.4. B:32e mezőjében az  „az elektronikus pincekönyv bevezetésével” szövegrész helyébe  

az „és az elektronikus pincekönyv vezetési lehetőség biztosítása” szöveg,
4.6.5. D:32e mezőjében az „1,19” szövegrész helyébe az „1,202” szöveg,
4.6.6. F:32e mezőjében a „május 15-ig” szövegrész helyébe a „június 30-ig” szöveg,
4.6.7. F:32f mezőjében a „május 15-ig” szövegrész helyébe a „június 30-ig” szöveg,
4.6.8. F:32g mezőjében a „május 15-ig” szövegrész helyébe a „június 30-ig” szöveg,
4.6.9. F:32h mezőjében a „május 15-ig” szövegrész helyébe a „június 30-ig” szöveg,
4.6.10. D:49 mezőjében az „1,50” szövegrész helyébe a „9,30” szöveg,
4.6.11. D:63 mezőjében a „17,93” szövegrész helyébe a „10,13” szöveg

lép.
 5. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet az1287/2017. (VI. 2.) Korm. határozathoz

Az 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat a következő 36e. sorral egészül ki:

(A) (B) (C) (D) (E)

(1.) (Felhívás azonosító jele) (Felhívás neve)
[Felhívás keretösszege

(Mrd Ft)]

(Felhívás meghirdetésének 

módja)

(Felhívás meghirdetésének 

tervezett ideje)

„

36e.
KÖFOP-1.0.0- 

VEKOP-15

A bírósági 
igazgatás további 

elektronizálása 
(Digitális Bíróság)

2,70 kiemelt
Meghirdetve:  

2015. szeptember

”
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2. melléklet az 1287/2017. (VI. 2.) Korm. határozathoz

 1. Az 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat 2.  mellékletében foglalt táblázat F:13 és F:14 mezője helyébe a  következő 
mezők lépnek:

(A) (B) (F)

(1.) (Felhívás azonosító jele) (Projekt megnevezése) (Szakmai elvárások)

(13.)
(KÖFOP-1.0.0- 

VEKOP-15)

(Közigazgatás 
informatikai 

infrastruktúrájának 
konszolidálása 

a költségek 
csökkentése 
érdekében)

1. A projekt célja az informatikai infrastruktúrák összerendezése és 
konszolidációja annak érdekében, hogy alacsonyabb költségek mellett 
lehessen működtetni, mint az egyedi infrastruktúrák üzemeltetésével.
2. Ez a projekt biztosít felhőalapú működési környezetet, illetve 
rendszerkomponenseket a következő projektek számára azok 
megvalósíthatósági tanulmányában részletezettek szerint:
2.1. hatósági eljárások és hatósági jogalkalmazási gyakorlat felülvizsgálata és 
egyszerűsítése,
2.2. területi államigazgatás egységes működését támogató 
rendszerfejlesztések,
2.3. ügyfélkapcsolati rendszerek fejlesztése,
2.4. a kormányhivatal irányításának hatékonyabbá tételét biztosító háttér 
kialakítása,
2.5. a hatáskör átcsoportosításból adódó szakrendszeri integrációs feladatok,
2.6. EKEIDR Egységes irat- és folyamatkezelő rendszer területi közigazgatásra 
történő kiterjesztése,
2.7. a Belügyminisztérium által kezelt nemzeti adatvagyon nyilvántartások 
továbbfejlesztése, magas szintű szolgáltató képesség megteremtése  
a KÖFOP 1.1.1., 1.1.2. és 1.2.3. intézkedések támogatása érdekében,  
az érintett adatvagyon nyilvántartások Kormányzati Adatközpontba történő 
integrálásával,
2.8. közigazgatási szakrendszerek egységes eléréséhez és interoperabilitásához 
központi alkalmazás szintű szolgáltatások biztosítása.

(14.)
(KÖFOP-1.0.0- 

VEKOP-15)

(Közigazgatási 
szakrendszerek 

egységes eléréséhez 
és interoperabi- 

litásához központi 
alkalmazás szintű 

szolgáltatások 
biztosítása)

1. A projekt célja a magyarorszag.hu internetes oldal alapjain új állampolgári 
és vállalkozási ügyintézési felület létrehozása, állampolgári elégedettség 
növelése, interoperabilitás informatikai (alkalmazásszintű) eszközrendszerének 
megteremtése a központi kormányzati szolgáltatásbusz bevezetésével, 
szolgáltatási szint növelése, alkalmazás migrációk az új működési környezetbe, 
működés stabilizálása az egységes platformnak köszönhetően.
2. A projektben érintett főbb szakrendszerek:
2.1. e-űrlapkezelőt használó szakrendszerek,
2.2. biztonságos dokumentumtovábbító csatorna (C2G, B2G),
2.3. online e-közigazgatási szolgáltatást nyújtó szakrendszerek (interfész),
2.4. szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatások (webalapú kivezetés),
2.5. intelligens elektronikus űrlapszolgáltatás kialakítása,
2.6. elektronikus űrlapszolgáltatás központi megoldásként elektronikus 
ügyintézési szolgáltatásként történő biztosítása.
3. Érintett főbb központi szolgáltatások:
3.1. egységes elektronikus e-ügyintézési felület fejlesztése a magyarorszag.hu 
megújításával, a személyes ügyintézési felület létrehozásával,
3.2. központi kormányzati szolgáltatásbusz a szakrendszerek 
összekapcsolására,
3.3. központi licencgazdálkodás.
4. A projektmenedzsmentre elszámolható költségek 1. pont m) alpontja 
szerinti csökkentésének mértéke 63 360 000 forint.
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 2. Az 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat F:22 mezője helyébe a következő mező lép:

(A) (B) (F)

(1.) (Felhívás azonosító jele) (Projekt megnevezése) (Szakmai elvárások)

(22.)
(KÖFOP-1.0.0- 

VEKOP-15)

(EKEIDR 
egységes irat- és 
folyamatkezelő 
rendszer területi 
közigazgatásra 

történő 
kiterjesztése)

1. A projekt célja az EKEIDR egységes irat- és folyamatkezelő rendszer területi 
közigazgatásra történő kiterjesztése. A projekt keretében meghatározásra 
kerül az elektronikus útra terelt ügytípusok bevezetése és ügykezelése 
is, amelyek kiszolgálására a rendszer alkalmas. Ezen folyamattámogató 
funkcionalitásra építve kialakíthatók olyan komplex igazgatási folyamatok, 
amelyek egyértelműen az elektronikus közigazgatás felé mutatnak, 
ezzel hatékonyabbá, gyorsabbá és a papíralapú működés kivezetésével 
költséghatékonyabbá teszik az ügyintézést. A folyamattámogató rendszerből 
kinyerhető adatok alapján könnyen azonosíthatóak a problémás területek, 
amelyekre dinamikusan vagy akár tartósan plusz erőforrást helyezve a terhelés 
egyenletesen osztható el az egyes területeken.
2. Az 1. pontban meghatározott elektronikus útra terelendő ügytípusok közül 
az EKEIDR rendszer munkafolyamat (workflow) funkcionalitásával, országosan 
egységesen legyen megvalósítva a területi közigazgatás legalább  
200 közigazgatási ügytípusának munkafolyamat (workflow) fejlesztése  
– ideértve, de nem kizárólagosan a közigazgatási rendszertervkészítést,  
EKEIDR rendszerben a munkafolyamat-fejlesztést, EKEIDR rendszerrel elérhető 
e-learning oktatási anyag készítését és hozzáférés biztosítását – és a területi 
közigazgatásra történő egységes bevezetése.
3. Az EKEIDR rendszer területi közigazgatásra történő kiterjesztésével, 
továbbá a rendszer Ügynyilvántartási, Dokumentumsablon, Webes 
kitöltő és Távoktatási (e-learning) moduljainak alkalmazásával, és ezen 
folyamattámogató funkcionalitásokra (EKEIDR modulokra) építve – polgárok 
által az EKEIDR rendszer dokumentumsablonnal és webes felületén kitölthető 
beadványok megvalósításával, elterjedésével – az elektronikus közigazgatási 
célokra figyelemmel – tovább javítható az ügyintézés gyorsasága és a 
papíralapú működés kivezetése, továbbá a polgárok magas színvonalú és 
költséghatékony tájékoztatása.
4. A projekt megvalósítása megkezdhetőségének egyedi feltételei:
4.1. az ügyek elektronikus indíthatóságának megteremtése a Személyre 
Szabott Ügyintézési Felületre történő kivezetéssel,
4.2. az EKEIDR rendszer kialakítása során a Központi Kormányzati Szolgáltatási 
Busz alkalmazásának bemutatása.
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 3. Az 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat 26. sora helyébe a következő sor lép:

(A) (B) (C) (D) (E) (F)

(1.) (Felhívás azonosító jele) (Projekt megnevezése)
(Támogatást 

igénylő neve)

[Projekt indikatív 

támogatási 

kerete

(Mrd Ft)]

(Projekt 

benyújtásának 

várható ideje)

(Szakmai elvárások)

„

26.
KÖFOP-1.0.0- 

VEKOP-15

Köznevelés 
Állami 

Fenntartóinak 
Folyamat-

Egységesítése és 
Elektronizálása 

(KAFFEE)

Klebelsberg 
Központ 

vagy az általa 
vezetett 

konzorcium

5,00 2016

A projekt célja az állami közoktatási intézmények fenntartói, a tankerületi központok  
és a köznevelési intézmények részére országosan egységes, egymással integrált, elektronikus 
ügyintézést és kapcsolattartást biztosító ügyintézési, tanulmányi, gazdálkodási és 
kontrollingfolyamatok, valamint az ezeket támogató informatikai rendszerek bevezetése.
1. Köznevelési elektronikus ügyintézési folyamatok megtervezése, szabályozása.
2. Köznevelési elektronikus ügyintézési rendszer megvalósítása, bevezetése, működtetésének 
megszervezése.
3. Pedagógusok és szülők közötti elektronikus kapcsolattartási eljárások megtervezése, 
szabályozása.
4. Pedagógusok és szülők közötti elektronikus kapcsolattartási rendszer megvalósítása, 
bevezetése, működtetésének megszervezése.
5. Tanulmányi pénzügyi folyamatok újraszervezése és szabályozása.
6. Tanulmányi pénzügyi rendszer megvalósítása, bevezetése, működtetésének 
megszervezése.
7. Közoktatási gazdálkodási, HR- és kontrollingfolyamatok újraszervezése, szabályozása.
8. Közoktatási gazdálkodási, HR- és kontrollingrendszerek paraméterezése, bevezetése, 
működtetésének megszervezése.
9. Informatikai infrastruktúra beszerzése, üzembe helyezése, üzemeltetés megszervezése  
és üzemeltetés.

”
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 4. Az 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 32i. sorral egészül ki:

(A) (B) (C) (D) (E) (F)

(1.) (Felhívás azonosító jele) (Projekt megnevezése)
(Támogatást 

igénylő neve)

[Projekt indikatív 

támogatási 

kerete

(Mrd Ft)]

(Projekt 

benyújtásának 

várható ideje)

(Szakmai elvárások)

„

32i.
KÖFOP-1.0.0- 

VEKOP-15

A bírósági 
igazgatás további 

elektronizálása 
(Digitális Bíróság)

Országos 
Bírósági 

Hivatal vagy 
az általa 
vezetett 

konzorcium

2,70 2017

1. A projekt célja, hogy a bíróság ügyfelei elektronikusan, időtől és tértől függetlenül meg 
tudják szerezni azokat az információkat, amelyek számukra általában relevánsak a bíróságok 
döntéseivel kapcsolatban, illetve – ha egy konkrét ügyben érintettek – az általuk jelenleg 
papír alapon, személyes megjelenéssel betekinthető periratokat.
1.1. Bírósági határozatok közzétételének és anonimizálásának fejlesztése.
1.2. Bírósági eljárások iratainak elektronizálása.
1.3. Ügyfélirat-betekintő felület és jogosultságkezelés fejlesztése.
2. A projekt megvalósítása megkezdhetőségének egyedi feltételei:
2.1. 2017. június 15-ig a megvalósíthatósági tanulmányt be kell nyújtani,
2.2. 2017. augusztus 15-ig a megvalósítás megkezdéséhez szükséges közbeszerzési eljárások 
dokumentumait ellenőrzésre be kell nyújtani.

”

 5. Hatályát veszti az 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat F:10 mezőjének 1. pontja.
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A Kormány 1288/2017. (VI. 2.) Korm. határozata
a Rába Futómű Gyártó és Kereskedelmi Kft.-vel összefüggésben gazdaságfejlesztést célzó projekt 
megvalósítására irányuló felhívásra az „Új, export-orientált termékfejlesztési technológiák kialakítása 
a Rába Futómű Kft.-nél” című támogatási kérelem benyújtásához történő hozzájárulásról

A Kormány a  2014–2020 programozási időszakban az  egyes európai uniós alapokból származó támogatások 
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 46.  § (1b)  bekezdése alapján hozzájárul, hogy 
a  Rába Futómű Gyártó és Kereskedelmi Kft. a  GINOP-2.1.6-16 azonosító számú, „Exportképes innovatív termékek 
fejlesztésének támogatása az  innováció vezérelt exportbővítés érdekében” című, gazdaságfejlesztést célzó projekt 
megvalósítására irányuló felhívásra az „Új, export-orientált termékfejlesztési technológiák kialakítása a Rába Futómű 
Kft.-nél” című támogatási kérelmet benyújtsa.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1289/2017. (VI. 2.) Korm. határozata
az EFOP-3.6.2-16 azonosító jelű („Tematikus kutatási hálózati együttműködések” című) felhívásra benyújtott, 
egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslatok támogatásáról

A Kormány
 1. egyetért az  1.  melléklet szerint az  ott felsorolt, az  EFOP-3.6.2-16 azonosító jelű, „Tematikus kutatási hálózati 

együttműködések” című felhívásra benyújtott, egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslatok 
(a továbbiakban: projektjavaslatok) támogatásával,

 2. egyetért a projektjavaslatok támogatási szerződéseinek megkötésével.
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1289/2017. (VI. 2.) Korm. határozathoz

A B C D E

1.
Projekt azonosító 

száma
Projekt megnevezése Támogatást igénylő neve

Támogatás

(Ft)
Projekt rövid bemutatása

2.
EFOP-3.6.2-16-

2017-00002

Autonóm 
járműrendszerek 

kutatása 
a zalaegerszegi 

autonóm 
tesztpályához 
kapcsolódóan

Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi 

Egyetem
(konzorciumvezető)

Pannon Egyetem,
Széchenyi István 

Egyetem

1 496 499 445

A projekt célja gépjárműipari kutatásfejlesztési tudásépítés, amely elsősorban 
a szektor hazai, másodsorban regionális kutatásfejlesztési kapacitásaira épül. A projekt 
hozzájárul a zalaegerszegi tesztpálya és a három felsőoktatási intézmény-kutatóhely 
együttműködésének erősödéséhez. További cél, hogy közép- és hosszú távon erősítse 
a térség járműiparhoz kapcsolódó felsőoktatását, illetve kutatásfejlesztési kapacitásait. 
A projekt részeként a zalaegerszegi jármű-tesztpálya területén létrejövő kutató-oktató 
labor a projektben részt vevő felsőoktatási intézmények hallgatóinak duális rendszerű 
képzéséhez, és a konzorciumi partnerek jelen projektben megvalósított kutatási 
projektjének ad helyszínt, ezzel jelentősen javítva a képzések és az egyetemi K+F 
színvonalát.

3.
EFOP-3.6.2-16-

2017-00005

Ultragyors fizikai 
folyamatok 
atomokban, 

molekulákban, 
nanoszerkezetekben 

és biológiai 
rendszerekben

Szegedi 
Tudományegyetem
(konzorciumvezető)
Debreceni Egyetem,

Pécsi 
Tudományegyetem

1 398 614 522

A projekt célja, hogy a jelenleg hozzáférhető teljes hullámhossztartományban 
femtoszekundumos időbeli feloldást eredményező pumpa-próba mérések elvégzése 
váljon lehetővé az atomi, molekuláris rendszerektől a nanostruktúrákon át a bonyolult 
biológiai rendszerekig. A projekt átfogó célja továbbá, hogy az alapkutatási, célzott 
alapkutatási vonalak mentén a résztvevő intézmények növeljék nemzetközi, szakmai 
beágyazottságukat, így közelebb jussanak Horizont 2020 projektek megvalósításához 
(H2020 kompetencia központ erősítése, H2020 pályázati menedzsmentképzések, 
szolgáltatásfejlesztés), valamint erősítsék szerepüket európai kutatási hálózatokban 
(LaserLab Europe, ELI stb.).

4.
EFOP-3.6.2-16-

2017-00006

Modern 
orvostudományi 

diagnosztikus 
eljárások és terápiák 

fejlesztése transzlációs 
megközelítésben: 
a laboratóriumtól 

a betegágyig

Szegedi 
Tudományegyetem
(konzorciumvezető)
Debreceni Egyetem,

Pécsi 
Tudományegyetem,

Semmelweis 
Egyetem

1 470 046 015

A projekt átfogó célja az érintett felsőoktatási intézményekben folyó gasztrointesztinális, 
kardiovaszkuláris és vázizom témához kötődő kutatási potenciál és innováció 
megerősítése, valamint az érintett kutatási témák nemzetközi beágyazottságának 
növelése. A projekt három alprojektből épül fel:
a) az 1. alprojektben foglalt tevékenységek során valósul meg a konzorciumi 
partner egyetemek kutatásfejlesztés feltételrendszerének erősítése, a humán 
erőforrás állományának és kutatási kapacitásainak felkészítése a nemzetközi kutatási 
együttműködésekben való részvételre,
b) a 2. alprojekt a fejlesztéssel érintett kutatási területek nemzetközi beágyazottságának 
növelését és az európai kutatási hálózatokban, programokban, Horizont 2020 
projektekben való részvétel erősítését célzó tevékenységeket valósítja meg,
c) a 3. alprojekt egyfajta horizontális tevékenységként foglalja magában a kutatási 
területeket és tevékenységeket.



8098 
M

A
G

Y
A

R
 K

Ö
Z

L
Ö

N
Y

 • 2017. évi 81. szám
 

5.
EFOP-3.6.2-16-

2017-00007

Az intelligens, 
fenntartható és 

inkluzív társadalom 
fejlesztésének 

aspektusai: társadalmi, 
technológiai, 

innovációs hálózatok 
a foglalkoztatásban 

és a digitális 
gazdaságban

Szegedi 
Tudományegyetem
(konzorciumvezető)
Budapesti Corvinus 

Egyetem,
Miskolci Egyetem,
Soproni Egyetem

1 493 174 709

A projekt átfogó célja a hazai vagy tág értelemben vett kelet-európai innovációs 
mintázatok feltárása tanulási aspektusból, az európai tudományos hálózatokkal 
való kooperáció erősítése, új együttműködések fejlesztése, a jövőben kiemelkedő 
jelentőséggel bíró K+F területeken tudományos kapacitások erősítésével, fenntartható 
fejlesztésével. A projekt konkrét célja a társadalmi innováció szempontjából kritikus 
hazai és regionális társas tanulási mintázatok és tanulási defektusok azonosítása 
interdiszciplináris nézőpontból, különös tekintettel az informatikai innovációk humán 
és technológiai implementációs korlátainak oldására, az innovációk kiaknázási 
hatékonyságának fokozására.

6.
EFOP-3.6.2-16-

2017-00008

A neuroinflammáció 
vizsgálata 

a neurodegenerativ 
folyamatokban: 
a molekulától 
a betegágyig

Pécsi 
Tudományegyetem
(konzorciumvezető)

Állatorvostudományi 
Egyetem,

Kaposvári Egyetem

1 259 882 179

A projekt célja szisztematikusan megvizsgálni azokat a neuroinflammatorikus 
folyamatokat, amelyek a neurodegenerációhoz vezetnek, valamint ezen kórképek 
terápiás lehetőségeit kidolgozni. A konzorcium felfedező kutatásokkal foglalkozó 
kutatócsoportjai vizsgálják a pro- és az antiinflammatorikus jelátviteli folyamatokat, 
valamint a mikroglia, illetve asztrocita aktiváció mechanizmusát. A projekt további 
célja az utánpótlás-nevelés javítása, amelynek keretében a PhD-képzés javítása és 
bővítése érdekében PhD-kurzusok és közös képzések indítására, valamint európai uniós 
pályázatokban való részvételre kerül sor (RISE).

7.
EFOP-3.6.2-16-

2017-00009

Klinikai Kutatások 
Tematikus 

Hálózatának 
Kialakítása és 

Nemzetköziesítése 
(KLI-K-K)

Pécsi 
Tudományegyetem
(konzorciumvezető)
Debreceni Egyetem,

Szegedi 
Tudományegyetem

1 494 263 331

A projekt fő célja a hazai kutatások ösztönzése, vizsgálatok kezdeményezése a hazai 
gyógyszerágazat fejlődése és a magyar kutatások nemzetközi multicentrikus 
vizsgálatokban való részvételének elősegítése érdekében, továbbá a nem szponzorált 
humán klinikai vizsgálatok hatékonyabb koordinációjának megvalósítása.
A projekt az alábbi alprojektekből épül fel:
a) kutatásfejlesztési pilot projektek,
b) egészségbiztosítási és klinikai real-world adatvagyon hasznosítása,
c) képzés, kutatói karrierfejlődés,
d) szervezetfejlesztés.
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8.
EFOP-3.6.2-16-

2017-00010

Fenntartható 
nyersanyag-
gazdálkodás 

tematikus hálózat 
fejlesztése  

– RING 2017

Miskolci Egyetem
(konzorciumvezető)

Pécsi 
Tudományegyetem,

Soproni Egyetem,
Szegedi 

Tudományegyetem

1 382 547 590

A projekt keretében a konzorciumi partnerek egymással együttműködve tematikus 
kutatói hálózatot hoznak létre a fenntartható nyersanyag-gazdálkodás területén. 
A kutatási együttműködés fókuszáltan a nyersanyag-gazdálkodás speciális területein, 
elsősorban másodnyersanyagok (hulladékok és maradékanyagok) hasznosítása mentén, 
környezetipari és energetikai alkalmazások fejlesztésére szerveződik. A projekt stratégiai 
és konkrét operatív céljai az alábbi három fő tevékenység (pillér) keretein belül valósulnak 
meg:
I. a fókuszterületeken definiált intézmények közötti összefonódó kutatási sejtek 
létrehozása,
II. Networking Team kialakítása,
III. tematikus International Project Week (IPW) rendezvények szervezése.

9.
EFOP-3.6.2-16-

2017-00012

Funkcionális, 
egészséges és 

biztonságos élelmiszer 
termékpálya 

modell kidolgozása 
a szántóföldtől 

az asztalig elv alapján, 
tematikus kutatási 

hálózatban

Állatorvostudományi 
Egyetem

(konzorciumvezető)
Pallasz Athéné 

Egyetem,
Széchenyi István 

Egyetem

1 349 790 450

A projekt keretében megvalósuló feladatok:
a) tejalapú funkcionális élelmiszerek piaci bevezetése, az árutej-termelés és 
az élelmiszeripar területén bevezetett új technológiák gazdaságosságának elemzése,
b) a hazai termesztésben jelentős zöldségfélék, különösen bogyós termésű zöldségfajok, 
és az alföldi régióban elterjedt, a Pallasz Athéné Egyetem tangazdaságának 
szortimentjében előforduló gyümölcsfajok termesztése során az elért beltartalom, 
és a mérhető, kiértékelhető értékmérő tulajdonságok javítása olyan egyedi 
termesztéstechnológia megoldások alkalmazásával, amelyek a gyakorlatban és 
az alkalmazott kutatásokban még nem jelentek meg,
c) a konzorciumi partnerek által szolgáltatott alapanyagoknak a Széchenyi István 
Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Karán történő végső kifejlesztése egy 
ellenőrzött ökológiai gazdálkodási rendszer részeként.

10.
EFOP-3.6.2-16-

2017-00015

A HU-MATHS-IN 
– Magyar Ipari 

Innovációs 
Matematikai 

Szolgáltatási Hálózat 
tevékenységének 

elmélyítése

Széchenyi István 
Egyetem

(konzorciumvezető)
Debreceni Egyetem,

Szegedi 
Tudományegyetem

1 385 928 350

A projekt kiépíti a HU-MATHS-IN magyarországi ipari matematikai hálózat intézményi 
szervezetét és működését a matematikai módszerek célirányos, hatékony fejlesztésére 
és az eredmények ipari, különösen nemzetközi K+F+I projektekben való hasznosítására. 
Mindezekhez átveszi és továbbfejleszti a nemzetközi legsikeresebb gyakorlatokat, 
különösen az EU-MATHS-IN páneurópai ipari matematikai hálózat és a hozzá tartozó 
nemzeti hálózatok és tagjaik módszertanát. A projekt lehetőséget biztosít a konzorciumi 
tagok kutatócsoportjainak megerősítésére is a jármű- és az egészségiparhoz kötődő 
témákban, valamint vendégkutatói látogatásokra és konferencia-részvételre. 
A kutatói utánpótlás biztosítására a projekt kidolgozza és működteti a HU-MATHS-IN 
Ipari Matematikai Képzési Programot, továbbá a kutatási eredmények ipar felé 
való hasznosítása érdekében a projekt kidolgoz egy egyablakos szolgáltatást 
az ipari matematikai eredmények elérésére, az ipari megrendelők és a szolgáltató 
kutatócsoportok összekötésére.
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11.
EFOP-3.6.2-16-

2017-00016

Autonóm járművek 
dinamikája 

és irányítása 
az automatizált 

közlekedési 
rendszerek 

követelményeinek 
szinergiájában

Széchenyi István 
Egyetem

(konzorciumvezető)
Dunaújvárosi 

Egyetem,
Óbudai Egyetem,

Pallasz Athéné 
Egyetem

1 448 424 946

A projekt célja a kialakított új tudásbázisok alapján a nemzetközi hálózatokba való 
bekapcsolódás és együttműködés kezdeményezése, a konzorciumi tagok hálózatos 
formában történő együttműködése, a kapacitások összehangolásával közös kutatói 
teamek létrehozása. A projekt keretében megvalósuló kutatások konkrét célja az, 
hogy a partnerintézmények jelentős eredményeket érjenek el az autonóm járművek 
és járműrendszerek irányításában és kommunikációjában. A projekt három kutatási 
főirányhoz rendelve öt alprojekt által megfogalmazott 13 kutatási feladatot tartalmaz. 
A főirányok a tematikus kutatási hálózati együttműködések elősegítése érdekében 
az automatizált járművek és járműrendszerek dinamikája, anyagtudományi kutatások és 
rendszerintegrációs módszertan fejlesztéséhez kapcsolódik.

12.
EFOP-3.6.2-16-

2017-00017

Fenntartható, 
intelligens és 

befogadó regionális és 
városi modellek

Pannon Egyetem
(konzorciumvezető)
Budapesti Corvinus 

Egyetem,
Pécsi 

Tudományegyetem

1 207 498 902

A projekt célja, hogy az alapkutatások nemzetközi beágyazottságát növelje a Horizont 
2020 projektekben és az európai kutatási hálózatokban a programokban való aktívabb 
és kezdeményezőbb szerepvállalással. Ezért a projektben kiemelt szerepet kap az új 
együttműködések kialakítása, az Európai Unió, az Európai Gazdasági Térség, illetve 
a Kárpát-medence vendégkutatóinak meghívása, valamint a potenciális Horizont 2020 
együttműködő partnerek bevonása, továbbá cél ezen elemek közötti szinergikus hatás 
maximalizálása.
A projekt egy-egy konzorciumi partner vezetésével három részben valósul meg:
a) térségi sikert és versenyképességet meghatározó faktorok azonosítása, modellalkotás 
(PTE),
b) társadalmi és gazdasági fenntarthatósági modell a természeti és a kulturális örökség 
menedzsmentben (PE),
c) társadalmi innováció (BCE).
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A Kormány 1290/2017. (VI. 2.) Korm. határozata
a Gabonakutató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társasággal összefüggésben 
a GINOP-2.2.1-15-2015 azonosító számú („K+F versenyképességi és kiválósági együttműködések” című) 
gazdaságfejlesztést célzó projekt megvalósítására irányuló felhívásra támogatási kérelmek benyújtásához 
történő hozzájárulásról

A Kormány a  2014–2020 programozási időszakban az  egyes európai uniós alapokból származó támogatások 
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 46.  § (1b)  bekezdése alapján hozzájárul  
– a  Gabonakutató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság konzorciumi tagsága mellett előterjeszteni 
tervezett –
a) az „A Pannon régió növényeinek genetikai hasznosítása” című, valamint
b) a  „Funkcionális biosörök fejlesztése alternatív gabonafélék felhasználásával és célorientált nemesítésével” 

című
támogatási kérelemnek a  GINOP-2.2.1-15-2015 azonosító számú, „K+F versenyképességi és kiválósági 
együttműködések” című, gazdaságfejlesztést célzó projekt megvalósítására irányuló felhívásra történő 
benyújtásához.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1291/2017. (VI. 2.) Korm. határozata
az egyes állami tulajdonban lévő gazdasági társaságok támogatási kérelmeinek a GINOP-2.2.1-15 azonosító 
számú („K+F versenyképességi és kiválósági együttműködések” című) gazdaságfejlesztést célzó projekt 
megvalósítására irányuló felhívásra történő benyújtásához történő hozzájárulásról

A Kormány a  2014–2020 programozási időszakban az  egyes európai uniós alapokból származó támogatások 
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 46. § (1b) bekezdése alapján hozzájárul
a) – az  ANTENNA HUNGÁRIA Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

által konzorciumvezetőként előterjeszteni tervezett – az  „UAV eszközök felderítésére alkalmas komplex 
szenzorrendszer kifejlesztése” című,

b) – a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű társaság konzorciumi tagsága 
mellett előterjeszteni tervezett –
ba) az  „E-mobility Miskolcról: Hűtővíz keringető szivattyú és motorhűtő ventilátor továbbfejlesztése 

az elektromos járművekben elvárt magasabb minőségi követelmények figyelembevételével” című,
bb) a „CAPNO – Kapnográfia alkalmazási lehetőségeinek kutatása és műszer fejlesztése az asztma, illetve 

egyéb szűkülettel járó légúti betegségek diagnosztikájában és a betegkövetésben” című,
bc) a  „Ritkaföldfémek kinyerése és másodlagos nyersanyagok előállítása a  vörösiszap komplex 

hasznosítása keretében” című,
bd) a  „Növénytermesztési és kivonatolási technológia fejlesztése a  magasabb hatóanyag tartalmú 

növényi kivonatok előállítására” című,
c) – a  Dunántúli Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság által konzorciumvezetőként 

előterjeszteni tervezett – a  „Bio nyersanyag termékskála kialakítása lokális technológiai sor figyelembe 
vételével – hasznosíthatósági vizsgálatok üzemi körülmények optimalizálásával” című, valamint

d) – a  MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság konzorciumi tagsága mellett 
előterjeszteni tervezett – az „Integrált Intelligens Vasútfelügyeleti Rendszer kifejlesztése” című

támogatási kérelemnek a  GINOP-2.2.1-15-2015 azonosító számú, „K+F versenyképességi és kiválósági 
együttműködések” című, gazdaságfejlesztést célzó projekt megvalósítására irányuló felhívásra történő 
benyújtásához.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1292/2017. (VI. 2.) Korm. határozata
a TOP-2.1.2-15 azonosító számú („Zöld város kialakítása” című) felhívásra benyújtott, Harkány, 
Kiskunfélegyháza és Baja települések területén megvalósítani tervezett, egymilliárd forintot meghaladó 
támogatási igényű projektjavaslatok támogatásáról

A Kormány
 1. egyetért

a) a TOP-2.1.2-15-BA1-2016-00004 azonosító számú, „Az élhetőbb jövő – Harkányi zöld belváros” című,
b) a TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00004 azonosító számú, „Félegyháza Újjáépül” című,
c) a TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00006 azonosító számú, „Baja – Zöld Város Gazdaságfejlesztési Program” című,
egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslatok (a továbbiakban: projektjavaslatok) 1. melléklet 
szerinti támogatásával,

 2. egyetért a projektjavaslatok támogatási szerződésének megkötésével.
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1292/2017. (VI. 2.) Korm. határozathoz

A B C D E

1. Projekt azonosító száma Projekt megnevezése Támogatást igénylő neve
Támogatás 

(Ft)
Projekt rövid bemutatása

2. TOP-2.1.2-15-BA1-2016-00004
Az élhetőbb jövő 
– Harkányi zöld 

belváros

Harkány Város 
Önkormányzata

1 013 865 351

A projekt célja a teljes Zsigmondy sétány, a sétány Kossuth Lajos utcai oldalán 
található park, valamint a kapcsolódó parkoló, a katolikus templom parkolója és 
járdái, a teljes Őspark revitalizálása, felújítása, továbbá a park területén található 
színpad és kiegészítő épületének energetikai korszerűsítése és felújítása.  
A fejlesztés révén az összesen 46 538 m2 nagyságú terület meglévő funkcióinak 
minőségi javítását és új funkciókkal való megtöltését végzik el annak érdekében, 
hogy az ökoszisztéma által nyújtott szolgáltatások tudatos módon történő 
használatával Harkány városa növelje környezeti fenntarthatóságát, emellett 
javuljon a város vonzereje és versenyképessége, amellyel élhetőbb környezetet 
és jobb életminőséget teremt lakosai számára.

3. TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00004
Félegyháza 

Újjáépül
Kiskunfélegyháza Város 

Önkormányzata
1 998 000 000

A projekt alapvető célja, hogy növelje Kiskunfélegyháza város köz- és 
zöldterületeinek nagyságát, és azok minőségi javulását elősegítse.  
A projekt nagymértékben hozzájárul a város gazdaságélénkítő hatásának és 
népességmegtartó erejének növeléséhez, amely a zöldfelületek bővítésével, 
illetve felújításával a vállalkozásbarát környezet kialakítását és a gazdasági 
tevékenységek ösztönzését is támogatja.
A projekt keretében rekonstruálják a zöldfelület növényállományát, városi aktív 
rekreációs zöldterületeket alakítanak ki. A projekt további célja a városi piac 
fejlesztése, ahol a kapuk cseréje, az árnyékoló rendszer kiépítése, a csapadékvíz-
elvezetés rendezése, belső térvilágítás korszerűsítése, valamint a tejcsarnok 
felújítása tervezett.
Az infrastrukturális fejlesztések keretében a zöldfelületek elérhetőségét és 
átjárhatóságát biztosító közlekedőfelület felújítása, kialakítása, kerékpárforgalmi 
létesítmények kiépítése, közbiztonság javítását szolgáló fejlesztések, 
energiatakarékos közvilágítás kialakítása, valamint a terület rendeltetésszerű 
használatához szükséges eszközök beszerzése valósul meg.
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4. TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00006

Baja – Zöld Város 
Gazdaság- 
fejlesztési 
Program

Baja Város 
Önkormányzat

1 300 000 000

A projekt a városra jellemző negatív tendenciák megoldása érdekében a helyi 
közösségi, a kereskedelmi és a gazdasági szolgáltatások minőségi fejlesztését 
célozza, amely révén az élhető városi környezet kialakítását kívánják elérni.
Az akcióterület komplex fejlesztése során megvalósul a Dr. Alföldy József tér 
megújítása és a kapcsolódó Vöröshíd sétány kialakítása, amely segítségével 
városi aktív rekreációs zöldterületek jöhetnek létre. Megújítják továbbá a 
korszerűtlen piac területét és épületét. Az akcióterületi zöldterületet magában 
foglaló telektömb körüli, akcióterületen belüli önkormányzati belterületi 
közúthálózatot a zöldterület használatát segítő módon felújítják, szilárd 
burkolattal látják el.
A fejlesztések eredményeként az önkormányzat és a helyi vállalkozások 
hosszú távú együttműködése, a köz- és a magánszektor szereplői által 
tervezett fejlesztések összehangolása megvalósulhat, amely a városi 
környezet megújításán túl a gazdaság fejlődését, a foglalkoztatás bővülését is 
eredményezheti.
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A Kormány 1293/2017. (VI. 2.) Korm. határozata
a KEHOP-2.2.2-15-2015-00028 azonosító számú („Kunmadaras nagyközség szennyvízcsatornázása és tisztító 
telep korszerűsítése” című) projekt támogatásának növeléséről

 1. A Kormány
a) egyetért a  KEHOP-2.2.2-15-2015-00028 azonosító számú, „Kunmadaras nagyközség szennyvízcsatornázása 

és tisztító telep korszerűsítése” című projekt (a  továbbiakban: projekt) támogatásának 1.  melléklet szerinti 
növelésével,

b) egyetért
ba) a  projekt a)  alpont szerinti többlettámogatásának a  Környezeti és Energiahatékonysági Operatív 

Program 2. prioritása rendelkezésre álló kerete, valamint
bb) az  1.  mellékletben foglalt táblázat F:2 mezője szerinti megnövelt önerő Magyarország központi 

költségvetéséről szóló törvényben meghatározott Uniós fejlesztések fejezet Állami költségvetési 
kedvezményezettek sajáterő támogatása előirányzat

 terhére történő finanszírozásával,
c) egyetért a projekt támogatási szerződésének az 1. melléklet szerinti módosításával.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2017. június 30.

 2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
 3. A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. 

(II. 29.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat
a) D:246 mezőjében a „2,13” szövegrész helyébe a „2,77” szöveg,
b) E:246 mezőjében a „0,16” szövegrész helyébe a „0,21” szöveg
lép.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1293/2017. (VI. 2.) Korm. határozathoz

A B C D E F G H

1.
Projekt azonosító 

száma
Projekt megnevezése Kedvezményezett neve

Eredeti támogatás

(nettó, Ft)

Többlettámogatás 

legfeljebb

(nettó, Ft)

Megnövelt 

önerő összege

(nettó, Ft)

Megnövelt 

támogatás 

legfeljebb

(nettó, Ft)

Projekt rövid bemutatása

2.
KEHOP-2.2.2-

15-2015-00028

Kunmadaras 
nagyközség 

szennyvízcsatornázása 
és tisztító telep 
korszerűsítése

Kunmadaras Nagyközség 
Önkormányzata az Európai Unió 
vagy más nemzetközi szervezet 

felé vállalt kötelezettséggel 
összefüggő,  

a 2007–2013 programozási 
időszakban a Kormány által  

a nemzeti fejlesztési miniszter 
hatáskörébe utalt beruházások, 

valamint  
a 2014–2020 programozási 

időszakban  
a szennyvízelvezetési és 

tisztítási, a hulladékgazdálkodási 
és az ivóvízminőség-javító 

beruházások megvalósításáról 
szóló 339/2014. (XII. 19.)  
Korm. rendelet szerint

2 129 602 595 638 880 720 204 461 165 2 768 483 315

A projekt célja a tárgyi  
– 2000 lakosegyenérték terhelést 
meghaladó kibocsátású –  
szennyvízelvezetési agglomeráció 
megfelelő szennyvízkezelése 
az uniós jogban meghatározott 
követelményeinek a teljesítése.
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A Kormány 1294/2017. (VI. 2.) Korm. határozata
a TOP-1.1.1-15-BO1-2016-00008 azonosító számú („Ipari park fejlesztése és új iparterületek kialakítása 
Mezőkövesden” című), egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslat támogatásáról

A Kormány
 1. egyetért a  TOP-1.1.1-15-BO1-2016-00008 azonosító számú, „Ipari park fejlesztése és új iparterületek kialakítása 

Mezőkövesden” című, egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslat (a  továbbiakban: 
projektjavaslat) 1. melléklet szerinti támogatásával,

 2. egyetért a projektjavaslat támogatási szerződésének megkötésével.
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1294/2017. (VI. 2.) Korm. határozathoz

A B C D E

1. Projekt azonosító száma Projekt megnevezése Támogatást igénylő neve
Támogatás

(Ft)
Projekt rövid bemutatása

2. TOP-1.1.1-15-BO1-2016-00008
Ipari park fejlesztése és új 
iparterületek kialakítása 

Mezőkövesden

Mezőkövesd Város 
Önkormányzata

1 340 000 000

A projekt keretén belül kiépítésre kerül az iparterületek 
működéséhez szükséges alapinfrastruktúra, 
továbbá felújításra, illetve kiépítésre kerülnek 
az iparterületek elérhetőségét segítő önkormányzati 
utak. A projekt megvalósításával a helyi vállalkozások 
megerősödhetnek, bővülhetnek, és újonnan érkező 
befektetések jelenhetnek meg a területen. Az ipari 
területek termelő és szolgáltató tevékenységeknek 
helyt adó épületei elősegítik az üzleti infrastruktúrát 
igénybevevő vállalkozások számának növekedését, és 
a betelepült vállalkozások versenyképességét erősítik.
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A Kormány 1295/2017. (VI. 2.) Korm. határozata
a TOP-3.1.1-15-BO1-2016-00023 azonosító számú („Mezőkövesd–Bükkzsérc kerékpárút kialakítása  
és a Mezőkövesdi közösségi közlekedés fejlesztése” című), egymilliárd forintot meghaladó támogatási 
igényű projektjavaslat támogatásáról

A Kormány
 1.  egyetért a  TOP-3.1.1-15-BO1-2016-00023 azonosító számú, „Mezőkövesd–Bükkzsérc kerékpárút kialakítása 

és a  Mezőkövesdi közösségi közlekedés fejlesztése” című, egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű 
projektjavaslat (a továbbiakban: projektjavaslat) 1. melléklet szerinti támogatásával,

 2.  egyetért a projektjavaslat támogatási szerződésének megkötésével.
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1295/2017. (VI. 2.) Korm. határozathoz

A B C D E

1. Projekt azonosító száma Projekt megnevezése Támogatást igénylő neve
Támogatás

(Ft)
Projekt rövid bemutatása

2.
TOP-3.1.1-15- 

BO1-2016-00023

Mezőkövesd–Bükkzsérc 
kerékpárút kialakítása és 
a Mezőkövesdi közösségi 

közlekedés fejlesztése

Mezőkövesd Város 
Önkormányzata

1 708 370 181

A projekt keretében egyrészt a kerékpáros-közlekedés 
infrastruktúrájának fejlesztése valósul meg a Mezőkövesd–Bogács–
Cserépfalu–Bükkzsérc településeket összekötő térségi jelentőségű 
kerékpáros-útvonal megépítésével, másrészt Mezőkövesd  
mint járási székhely közösségi közlekedési infrastruktúrájának  
a fejlesztésére kerül sor új pályaudvar kialakításával,  
az intermodalitás erősítésével, valamint ezzel összefüggésben 
a város közlekedési kapcsolatainak és forgalmi rendjének 
részbeni átalakításával. A projekt keretében összesen 20 627 m 
kerékpárforgalmi létesítmény épül.
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A Kormány 1296/2017. (VI. 2.) Korm. határozata
a nyugat-magyarországi utánpótlás-nevelés feltételeinek biztosítását és fejlesztését szolgáló 
intézkedésekről

A Kormány
 1. felhívja az egyes kiemelt budapesti beruházásokért felelős kormánybiztost, hogy

a) tegye meg a  szükséges intézkedéseket a  nyugat-magyarországi utánpótlás-nevelési centrum 
megvalósítására irányuló beruházás (a  továbbiakban: Beruházás) kivitelezési munkáinak mielőbbi 
megkezdéséhez,

b) tájékoztassa a  Kormányt ezen intézkedésekről, a  Beruházás előrehaladásáról, továbbá tegyen javaslatot 
a Kormány részére a Beruházás ütemezett megvalósítása érdekében szükséges további intézkedésekre;
Felelős: egyes kiemelt budapesti beruházásokért felelős kormánybiztos
Határidő: az a) alpont tekintetében azonnal
 a b) alpont tekintetében 2017. június 30.

 2. az Illés Labdarúgó Akadémia működési feltételeinek javítása érdekében
a) egyetért azzal, hogy az  utánpótlás-neveléshez szükséges felszerelések és eszközök beszerzéséhez, 

a  kiegészítő jellegű beruházások megvalósításához szükséges források az  Illés Sport Alapítvány részére 
kerüljenek biztosításra,

b) felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjon az a) alpont szerinti célra 398 millió forint forrás 
biztosításáról a  Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 1.  melléklet 
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet javára,
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 emberi erőforrások minisztere
Határidő: azonnal

c) felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy gondoskodjon az a) alpont szerinti támogatás biztosításáról 
az Illés Sport Alapítvány részére a b) alpontban meghatározott összegben;
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: a b) alpont végrehajtását követően azonnal

 3. az Illés Labdarúgó Akadémia működési feltételeinek hosszú távú biztosítása érdekében
a) támogatja az  Illés Labdarúgó Akadémia által használt sportpályák tulajdoni helyzetének rendezésére 

vonatkozó tervet, amelynek célja a bérelt pályák tulajdonának megszerzése az Illés Labdarúgó Akadémia által 
ellátott utánpótlás-nevelési feladatok céljára,

b) felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy tegye meg, illetve kezdeményezze a  Kormánynál a  szükséges 
intézkedéseket az a) alpont végrehajtására,
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2017. június 30.

c) felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a 2017. évben gondoskodjon az a) alpont szerinti célra 345 millió 
forint forrás biztosításáról.
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: a b) alpont végrehajtásához igazodva, a felmerülés ütemében

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1297/2017. (VI. 2.) Korm. határozata
a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

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

jogkörében eljárva elrendeli a  Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 
(a továbbiakban: Kvtv.) 1.  melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet címrendjének a  26. Paksi 
sportlétesítmény fejlesztésének támogatása címmel történő kiegészítését;

Felelős:  nemzetgazdasági miniszter 
belügyminiszter

Határidő:  azonnal
 2. az Áht. 21. § (1) bekezdésében és 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva elrendeli 700,0 millió forint 

egyszeri átcsoportosítását a Kvtv. 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 32. Központi kezelésű előirányzatok cím, 
1. Rendkívüli kormányzati intézkedések alcím terhére, a  Kvtv. 1.  melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai 
fejezet, 26. Paksi sportlétesítmény fejlesztésének támogatása cím javára, az 1. melléklet szerint;

Felelős:  nemzetgazdasági miniszter
Határidő:  azonnal

 3. egyetért azzal, hogy a belügyminiszter a 2. pont szerint átcsoportosított összeg terhére külön pályázat és kérelem 
benyújtása nélkül, előfinanszírozás keretében, egy összegben, a  támogatás felhasználásának és elszámolásának 
részletes feltételeit meghatározó támogatói okirat alapján 700,0 millió forint támogatást nyújtson Paks Város 
Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) részére;

 4. egyetért azzal, hogy a belügyminiszter a 3. pont szerinti támogatói okirat kiadását követően folyósítsa a támogatást 
az Önkormányzat számára.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1297/2017. (VI. 2.) Korm. határozathoz
1. melléklet az        /2017. (       ) Korm. határozathoz

IX. Helyi önkormányzatok támogatásai
XI. Miniszterelnökség

Millió forintban, egy tizedessel
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
IX. Helyi önkormányzatok támogatásai

368817 26 Paksi sportlétesítmény fejlesztésének támogatása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 700,0

XI. Miniszterelnökség
32 Központi kezelésű előirányzatok

297102 1 Rendkívüli kormányzati intézkedések
K5 Egyéb működési célú kiadások -700,0

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

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 700,0 700,0
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
1 példány

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2017.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

Államház-
tartási egyedi 

azonosító
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A Kormány 1298/2017. (VI. 2.) Korm. határozata
a Zrínyi 2026 Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program megvalósításáról

A Kormány
 1. megtárgyalta a Zrínyi 2026 Honvédelmi és Haderőfejlesztési Programot, és jóváhagyta annak fő irányait;
 2. egyetért azzal, hogy az  1.  pont szerinti programot – Magyarország biztonsági helyzetére és a  Magyar Honvédség 

fejlesztési igényeire tekintettel – a  Nemzetbiztonsági Kabinet 2017. február 1-jei ülésén meghatározott prioritási 
sorrendben kell megvalósítani;

 3. az 1.  pont szerinti program részét képező feladatok végrehajtása érdekében felhívja a  honvédelmi minisztert 
a  program egyes elemeinek megvalósításáról szóló kormány-előterjesztések összeállítására és a  Kormány részére 
történő benyújtására.

Felelős: honvédelmi miniszter
Határidő: a felmerülés ütemében

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A miniszterelnök 42/2017. (VI. 2.) ME határozata
a Magyarország Kormánya, valamint Belize Kormánya, a Dominikai Közösség Kormánya, a Dominikai 
Köztársaság Kormánya, Grenada Kormánya, a Guatemalai Köztársaság Kormánya, a Guyanai Szövetkezeti 
Köztársaság Kormánya, Saint Lucia Kormánya, a Salvadori Köztársaság Kormánya közötti kétoldalú 
Oktatási és kulturális együttműködési egyezmények létrehozására adott felhatalmazásról

A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva, 
az emberi erőforrások minisztere és a külgazdasági és külügyminiszter előterjesztése alapján
 1. egyetértek a  Magyarország Kormánya, valamint Belize Kormánya, a  Dominikai Közösség Kormánya, a  Dominikai 

Köztársaság Kormánya, Grenada Kormánya, a  Guatemalai Köztársaság Kormánya, a  Guyanai Szövetkezeti 
Köztársaság Kormánya, Saint Lucia Kormánya, a  Salvadori Köztársaság Kormánya közötti kétoldalú oktatási és 
kulturális együttműködési egyezmények (a továbbiakban: Egyezmények) létrehozásával;

 2. felhatalmazom az emberi erőforrások miniszterét, hogy – az érintett miniszterekkel egyetértésben – a tárgyalásokon 
részt vevő személyeket kijelölje;

 3. felhatalmazom az emberi erőforrások miniszterét vagy az általa kijelölt személyt, hogy a tárgyalások eredményeként 
előálló szövegtervezetet a kézjegyével lássa el;

 4. felhívom a  külgazdasági és külügyminisztert, hogy az  Egyezmények létrehozásához szükséges meghatalmazási 
okiratot adja ki;

 5. felhívom az emberi erőforrások miniszterét, a külgazdasági és külügyminisztert, valamint az igazságügyi minisztert, 
hogy az  Egyezmények létrehozását követően az  Egyezmények szövegének végleges megállapítására való 
felhatalmazásról szóló határozatok tervezetét haladéktalanul terjesszék a Kormány elé.

  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: Köves Béla ügyvezető.
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